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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DEŠIMT METU KARAS VIETNAME
PREZIDENTAS IR JO ARTIMIAUSI PATARĖ
JAI SKAITOSI SU GALIMYBE, KAD VIETNA
MO KARAS DABARTINĖSE SĄLYGOSE GALI 
UŽTRŪKTI LABAI ILGAI, TAČIAU TAI MA
ŽIAU ŽINOMA NEGU DAUGIAU TRIUKŠMIN
GI REIKALAVIMAI Iš VIETNAMO PASI
TRAUKTI. — SUNKI KRAŠTO EKONOMINĖ 
BŪKLĖ, PRIE KURIOS ATKŪRIMO NEPRISI

DEDA DAUGĖJĄS JAV KARIŲ SKAIČIUS.

- - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - -
Prezidentas Johnsonas yra pa

siryžęs dešimties metų karui, jei 
toks ilgas karas būtų reikalingas 
sustabdyti komunistų įsigalėjimą 
Pietryčių Azijoje — pranešė iš 
Washingtono New York Daily 
News korespondentas Jerry 
Green. To laikraštininko žinio
mis, kai kurie Baltųjų Rūmų pa
tarėjai esą susirūpinę tuo įspū
džiu, kurį gali palikti prezidento 
nuolatinis taikos linksniavimas. 
Girdi, tai galį būti išaiškinta JAV 
nenoru kariauti ir, aplamai, kant
rybės stoka. Tuo tarpu iš tikro 
dauguma prezidento patarėjų yra 
įsitikinę, kad prasidėjęs karas 
greičiausiai bus labai ilgas. Ta
čiau tokie pareiškimai susilaukia 
daug mažesnio dėmesio, negu tos 
mažumos, sukeltas triukšmas, 
kuriuo reikalaujama pasitrauki
mo iš Vietnamo.

Savaime aišku, kad jei nenori
ma prieš Šiaurinį Vietnamą pa- 
vartpti atominių bombų, reikia 
skaitytis su labai ilgu karu. Ir tai 
dėl to krašto gamtinių ir susida
riusių psichologinių sąlygų. Ge
riausias pavyzdys gali būti nese
niai įvykęs Danang aviacijos ba
zės puolimas. Nepaisant dide
lės apsaugos: 9.000 marinų ir 
sunkiųjų ginklų,-komunistųparti
zanų būreliui pasisekė prasi
veržti per apsaugos linijas ir mi
nosvaidžių ugnimi sunaikinti tris 
lėktuvus, o kitus tris sužaloti. 
Doleriais skaičiuojant, ta sauje
lė partizanų padarė nuostolių net 
už penkis milijonus doL Kitas pa
vyzdys yra tas, kad net didžiųjų 
bombonešių B-52 talka nepadėjo 
komunistus sunaikinti jų slėptu
vėse vos 35 mylių nuo Saigono. Ir 
didžiausios bombos, numestos į 
džiungles, padarė palyginti ne
daug žalos.

Turint galvoje, kad partizanai 
yra be pertraukos siunčiami iš 
Siaurinio Vietnamo — per Da- 
nango bazės puolimą paimtas vie

ŠIANDIEN IR RYTOJ
KONFLIKTAS tarp Sovietų Sąjungos ir Kinijos įgauna vis 

aštresnę formą ir šį kartą jau nebegalima manyti, kad tai tik 
gudrus komunistų machiaveliškas manevras vakariečiams ap
gauti.

"Ukrainiečiai kariai, kodėl jūs tarnaujate Sibire? Jus atsiuntė 
čia toli nuo namų, kai jūsų krašte-stovi rusai kareiviai!" Tokiais 
žodžiais kreipiasi Pekino radijas į ukrainiečius, inkorporuotus į 
raudonąją armiją ir atliekančius karinę tarnybą Sibire.

— Uvaga, uvaga! (dėmesio, dėmesio!), -- kreipiasi Pekino 
radijo pranešėja Į klausytojus ukralnietiškai. -- Maskva nori su
naikinti viską kas yra ukrainietiška. Ji nori surusinti visus, net 
ir tuos, kurie niekad nebuvo rusais!

Tokiais žodžiais per Pekino radiją vedama propaganda uk
rainiečių kalboje, kviečiant ukrainiečius karius raudonoje armi
joje sukilti.

Iki šiam laikui kiniečiai pasitenkindavo priešsovietinės pro
pagandos skleidimu tik tarp sovietų valdomų Azijos tautų, kurių 
sienos sueina su Kinija. Pirmieji šio "karo" veiksmai prasidėjo 
1963 metais, kai J sovietų valdomą Kazakstaną pradėjo skverbtis 
Pekino agitatoriai, kurstydami tautinę rezistenciją. Rusai turėjo 
suorganizuoti liaudies pasienio miliciją ir įvesti griežtą kontro
lę įvažiuojantiems iš Sin-Kiango į Kazakstano sostinę Almą-Atą. 
Bet nežiūrint visų tų priemonių, Kazakstane jaučiama auganti prieš- 
sovietinė nuotaika tarp ne rusų kilmės gyventojų.

Kalbama, kad Londone paskutiniu laiku nebegalima gauti nu
sipirkti ukrainiečių emigrantų išleistos brošiūros "Sovietų kolo
nializmas Ukrainoje". Knygyne pardavėja atsako, kad kiniečiai 
viską išpirko...

SOVIETŲ koncentracijos stovykloj trys kaliniai diskutuoja.
— Už ką tu čia uždarytas? — klausia pirmasis.
— 1939 metais aš blogai atsiliepiau apie draugą Popovą. O 

tu?
— 1943 metais aš gerai atsiliepiau apie draugą Popovą, — 

atsako pirmasis kalinys ir, kreipdamasis J tretįjį klausia: -- O 
tu už ką pakliuvai?

— Aš esu draugas Popovas...

nas gyvas partizanas pasisakė 
esąs 29 m. DoXuanHienjprisiųs- 
tas išŠ. Vietnamo prieš tris mė
nesius ir specialiai tokiam puoli
mui apmokytas -- karas dabarti
nėm priemonėm iš tikro gali už
trukti labai ilgai. Ir pareikalauti

labai didelių JAV kariuomenės 
pajėgų — dabar skaičiuojama net 
apie 350.000 karių.

įdomu, kad tokios didelės pa
jėgos kraštui sudaro didelę naš
tą ir iškelia naujų problemų, ne
paisant te fakto, kad.jo. fr.ktinai 
yra viskuo aprūpinamos ne Viet
namo, bet pačių JAV.

Taip Time paskutiniam nume
ryje praneša, kad iš visų Viet
namą apgulusių problemų nė vie
na nėra tokia ironiška,kaip gre
sianti ekonominė suirutė. Ir prie 
to prisidėjo naujai atvykę kariai, 
kurie padidino gėrybių ir patar
navimų paklausą, kurios nėra 
kaip padengti. Būdinga, kad nepai 
sant karių atvežtų dolerių, in
fliacija didėjanti. Oficialus vie
tinės valiutos - piastro - kur
sas yra 74 piastrai už dolerį, 
juodoje rinkoje dolerį tašiau ga
lima parduoti už 170 piastrus, 
tuo tarpu dar prieš keturis mė- 

(vg)

nesiūs jo kursas juodojoje rin
koje buvo 125.

Krašto administracija kenčia 
nuo korupcijos ir vagysčių. Jų 
būna visur ir visada, tačiau pri
siminus, kad Vietnamas neturi 
taikos praktiškai jau nuo 1940me
tų, turėsime prieiti išvados, kad 
tos blogybės turėjo nepaprastai 
palankias sąlygas pasiekti labai 
plataus masto. Be to, partizanų 
veikla sustabdė normalų susisie
kimą. Visai saugiai iš vienos vie
tos į kitą gali keliauti tik lėktu
vais ar labai stambių kariuo
menės jėgų lydimas.

Dėl paskutinės priežasties Sai- 
gone pritrūko net ryžių, nors Pie
tinis Vietnamas vadinamas 'ry
žių dubeniu' ir šių metų derlius 
buvo geresnis už praeitų.

Naujas ministeris pirmininkas 
Ky žada griebtis labai griežtų 
priemonių prieš spekuliantus. Ži
noma, spekuliaciją sunku suval
dyti vien įstatymais, jei visos ki
tos sąlygos ją skatina. Vietnamo 
atvejis tačiau yra kiek geresnis 
už kitus. JAV palyginti nesunkiai 
gali padėti išsilaikyti krašto 
ūkiui, pristatydamos reikalingų 
gėrybių. Tai jos dabar ir daro. 
Problema daugiau glūdi teisin
game padalinime ir tikėjime atei
timi.

Čia grįžtam prie pagrindinės 
problemos. Šiaurinis Vietnamas 
pradėjo savo agresiją tikintis, 
kad amerikiečiai neteks kantry
bės. Ligšiolinės administracijos 
elgesys tas viltis sustiprino ir 
net dabar palaiko. Kiekviena de
monstracija, kiekvienas pareiš
kimas, reikalaująs pasitraukimo 
iš Vietnamo tik sustiprina komu
nistų viltis ir reikalauja... papil
domų kariuomenės dalinių pasiun
timo. Tai brangi kaina, kurią rei 
kia mokėti už nuomonės pareiš
kimo laisvę.

Kas nauja

• MASKVOJE ir kituose Sov. 
S-gos miestuose nepaprastą pa
sisekimą turi knyga apie šnipo 
J. Bondskio nuotykius. Be abejo, 
knygoje teigiamoje šviesoje pri
statoma KGB, (Sovietų saugumo 
įstaiga) tačiau skaitytojams nu
sibodo skaityti vis tą pačią "trak
torininko meilės" istoriją...
• KAS VALDO Vietnamo su

kilėlius, paaiškėjo iš vieno pran
cūzų žurnalisto, užmezgusio ry
šius su "partizanų" vadovybe, 
lankantis jų tvirtovėse. Vietkon- 
go karinė vadovybė visiškai ne
turi balso jokiu politiniu klausi
mu. SprendimusdaroHoChiMinh 
atstovas Hoang Ouoc, Š. Vietna
mo darbininkų unijų vadas.

Savo laikuprez. Johnsonas siū
lė, kad Vietnamo "sukilėlių" at
stovas galėtų būti toleruojamas 
taikos derybose tik š. Vietnamo 
delegacijos sąstate. Dabar Raud.

Tarpusavyje pešasi, bet negali vienas kito paleisti

Lietuvai Išlaisvinti Centro Argentinoje valdyba. Sėdi iš kairės: pirm. V. Rymavičius, Z. Juknevičius, 
J. Gilvydis. Stovi: K. Runimas, K. Misiūnas ir S, Babronis. Lietuvai Išlaisvinti Centras Argentinoje, 
Dirvai švenčiant auksinį jubiliejų, linki kaip iki šiol nenuilstamos sėkmės kovoje už Lietuvos laisvės 
atgavimą ir lietuvybės išlaikymą išeivijoje. Kirstuko nuotrauka

METAI KOVOJE DĖL LIETUVOS LAISVES
Kai 1940 m. birželio 15 

d. Lietuvą užplūdo raudo
nosios armijos pulkai, lais
vojo pasaulio lietuviai su
bruzdo ir stojo j kovą pra
rastai laisvei atgauti.

Kinijos užsienių reikalų minis- 
,eris, viešėdamas Alžire, spau
dos atstovams pareiškė, kad toks 
pasiūlymas negalįs būti laikomas 
rimtu.

Derybų neužsimezgimo prie
žastim laikomas JAV nesutiki
mas derėtis su t.v. Vietnamo 
"išvadavimo fronto" atstovais, 
kalbančiais neva vietnamiečių, o 
ne tikrųjų agresorių vardu.
• NEW YORKAS tikisi susilauk

ti respublikono burmistro. 43 m. 
respublikonų kandidatas John 
Lindsey susilaukė įtakingos New 
Yorko liberalų grupės pritari
mo. Jo asmenybė vilioja ir dau
gelį demokratų, jiems savo tar
pe nesutariant dėl tinkamo kan
didato.
• SOVIETŲ AMBASADORIUS 

WASHINGTONE A. Dobryninas pa
sakoja JAV senatoriams, kad 
karo veiksmai Vietname nepalie
ka Sov. S-gai kitos išeities, kaip 
"numatyti karą su JAV". Sena
toriai tai aiškina, kaip posūkį Sov. 
S-gos politikoje, grasinimais 
veikti ir įtaigoti JAV užsienio po
litiką.
• VIENAS JAV PAREIGŪNAS 

taip apibudino Sov. S-gos vado
vybę: "Jie yra nelaimingi ir ner
vingi, nesaugūs, žvelgią į žemes
nių pareigūnų eilę ir J tautą, 
kuri nerimsta ir kelia klausi
mus".

Nesnaudė ir Argentinos 
lietuviai. Buenos Aires 
mieste, Lietuvos Atstovy
bės rūmuose, ministrui dr.
K. Graužimui vadovaujant, 
buvo įsteigtas Lietuvai Iš
laisvinti Centras Argenti
noje — LIGA. J šį centrą 
įėjo atstovai iš kiekvienos 
lietuvių organizacijos. Pir
mąjį, Lietuvai Išlaisvinti 
Centro Argentinoje Komi
tetą sudarė: Ig. Padvalskis.
I. Nakutis, J. Gilvydis, Z. 
Juknevičius, V. Rymavi- 
čius, A. Grišonas. Tai įvy
ko prieš 25 metus. Daugelfs 
iš jų ir dabar tebeveikia 
valdyboje.

Valdyba lankėsi pas Ar
gentinos prezidentą su pe
ticijomis, prašant paramos 
padėti išlaisvinti iš vergi
jos Lietuvą. Buvo kviečia
mi įžymūs Argentinos vei
kėjai pasisakyti už Lietu
vos nepriklausomybę, suda
rytas bendradarb i a v i m o 
ryšis su Europos Pavergtų 
Valstybių Komitetu, kurio 
pagalba buvo suruoštos pa
rodos ir paskaitos Buenos 
Aires mieste. Ta proga bu
vo parodytos dokumentali- 
nės fotografijos iš bolševi
kų žudynių ir P. J. Gilvy- 
džio parodytos filmos iš 
laisvos Lietuvos gyvenimo. 
Buvo ruošiami bendri Va
sario 16 minėjimai, ruošia
mos specialios konferenci
jos argentiniečiams ir s 
timtaučiams'susipažinti 
esama padėtimi.

sve-
su

Kelis kartus buvo pa
ruošti ir išsiuntinėti memo
randumai Lietuvos išlaisvi
nimo reikalu ne tik Argen
tinos ministeriams, univer
sitetams, laikraščiams, bet 
ir JAV prezidentui bei An
glijos buv. premjerui Chur- 
chilliui, šv. Tėvui ir ki
tiems, prašant paramos 
sunkioje kovoje dėl Lietu
vos išlaisvinimo.

Antram karui pasibaigus, 
buvo įsteigtas Lietuvių 
Emigrantų Komitetas, ku
ris parūpino K00 lietuvių 
atvykti Argentinon iš Eu
ropos. Be to, buvo išleista 
knyga ispanų kalba "Lat
ras de la Cortina de Hier- 
ro” ("Už geležinės uždan
gos”), platinama didžiau
sias veikalas apie Lietuvą, 
500 puslapių knyga ispanų 
kalba, parašyta K. Čibiro: 
"Lituania Entre Fuego Cru- 
zado” ( 'Lietuva tarp dvie
jų liepsnų”), žinoma, vis
kas buvo daroma su Lietu
vos atstovybės pagalba.

Vienas iš didžiausių dar
bų Liet. Išlaisvinto Centro 
buvo atliktas 1960 m. gruo
džio mėn. 3-4 dienomis, su
organizuojant ir suruošiant 
pirmą Pietų Amerikos Lie
tuvių Kongresą. Nors šiam 
Kongresui pritarė visos or
ganizacijos ir lietuvių spau
da, bet didžiausią naštą tu
rėjo pernešti pats Lietuvos 
Išlaisvinto Centras Argen
tinoje.

Prie Kongreso surengimo 
labai daug prisidėjo Lietu
vos atstovybė iš Urugva
jaus, rašytojai K. Čibiras,
J. čikštas, Aušros Vartų 
parapija, laikraštis "Lai
kas” su jo redaktorium 
kun. A. Steigvila, šv. Civi- 
lijos choras, šokių ansamb
lis iš Urugvajaus Gintaras, 
sportininkai, radijo valan
dėlė ir kiti.

Tai buvo naujas kovos 
būdas prikelti Pietų Ame
rikos lietuvius iš apsnūdi
mo, dabar tęsiamas kas 
dvieji metai kitame krašte.

Iki šiol įvyko jau trys 
kongresai: A r g e n tinoje, 
Buenos Aires mieste — 
1960 m. Urugvajuje, Mon- 
tevideo mieste — 1963 m. 
ir Brazilijoje Sao Paulio 
mieste — 1965 m. O už 
dviejų metų vėl pas mus 
Argentinoje.

(Nukelta į 3 psl.}
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Trys didieji: Churchillis, Rooseveltas ir Stalinas Jaltoje 1945 metais.

Pasaulio padalinimas — Jalta 1945 m. (3)

’Amerikiečiai Europoje pasiliks 
ne ilgiau dviejų metų...’

Pirmadienį, 1945 m. va
sario 5 d. faktinai Jaltos 
konferencija ir prasidėjo, 
nes pirmoji diena — sek
madienis — buvo tik dau
giau ar mažiau įvadas į ją. 
Antrosios dienos dienotvar
kė, kurios pavyzdžiu sekė ir 
kitų dienų dienotvarkės, 
buvo tokia: 12 vai. posė
džiavo kariuomenių štabų 
viršininkai, po to posėdžio 
rinkosi užsienio reikalų mi- 
nisteriai. Tie posėdžiai vy
ko Jusupuvo viloje, 16 vai. 
Livadijos rūmuose susi
rinkdavo patys trys didieji.

Karių posėdis buvo skir
tas padėčiai frontuose 
konstatuoti. Britas Brooke 
ir amerikietis Marshall nu
rodė į didelius jų aviacijos 
įvykdytus sunaikinimus Vo
kietijoje. Sovietas Antano- 
vas iškėlė sovietų artileri
jos pranašumą. Sudarytos 
specialios divizijos, kurios 
apginkluotos net 400 pa
būklų 7,62 cm kalibro.

A m e r i kiečių generolas 
Bull j tai atkirto, kad ang- 
lo-saksų kariuomenės gru
pė Nord viena prie Nimwe- 
geno sutraukė 1500 pabūk
lų 10,5 cm kalibro. Prieš 
puolimą tame fronto ruože 
buvo panaudoti 1,600 sun
kieji bombonešiai, kurie 
kasdien numeta 4,500 tonų 
bombų.

Po to pereita prie tiesio
ginio ryšio tarp Eisenhovve- 
rio ir sovietų maršalo Va- 
silevskio. Antanovas gi, die
nai praėjus nenorėjo apie 

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONE
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. pės

čiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveika
tą, todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.
Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir priima svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai Į vilą AUDRONĖ. Mrs. 
M. Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, 

Mass. 02655, telef. 428-8425.

tokį ryši kalbėti, nurodyda
mas, kad tam dar esą laiko.

Čia iškilo karo pabaigos 
klausimas. JAV admirolas 
Leahy pasiteiravo sovietų 
nuomonės, kada baigsis ka
ras. Amerikiečiai maną, kad 
Vokietija nekapituliuosian
ti anksčiau liepos 1 d. An
tanovas atsakė, kad kol nei 
Vakarai nei Rytai nepra
deda platesnio masto ofen
zyvos, nieko negalima pa
sakyti apie karo pabaigą.

Jaltos konferencijoje dalyvavę trys užsienio reikalų ministe- 
riai: Edenas, Stettinius Ir Molotovas.

Sovietai pasistengs Vokieti
ją kaip galima greičiau nu
galėti. Marshallas pastebi, 
kad labai svarbu numatyti 
karo pabaigą, kad be rei
kalo neprigaminus per daug 
ginklų. Antanovas į tai duo
da tokį atsakymai

— Anksčiausiai vasarą, 
vėliausiai žiemą.

Užsienio reikalų ministe- 
rių posėdis neapsieina be 
užkandžių, kurių metu ke
liama taurė už greitą Fili
pinų sostinės Manilos pa-

DIRVA

ėmimą. Jos kritimo laukia
ma kiekvienu momentu. Už 
tai geria ir Molotovas, pa
sirašęs sovietų-japonų su
tartį, įgalinusią Japoniją 
pradėti karą. Tuo momentu 
toji sutartis dar veikė...

Pagaliau paskutin i a m e 
dienos posėdžiui susirinko 
iš amerikiečių pusės: Roose- 
veltas, Stettinius, Hopkins, 
Leahy, Byrnes, Harriman, 
Mathevv, Hiss ir vertėjas 
Bohlen. (Kokį svarbų vaid- 

menį Jaltoje vaidino vėliaii 
nuteistas už špionažą Hiss, 
rodo telefono Nr. Livadijos 
rūmuose: Roosevelt Nr. 1; 
Hopkins — Nr. 2; Leahy — 
Nr. 3; Hiss — Nr. 4. Hiss 
buvo, galima sakyti, JAV 
delegacijos gen. sekreto
rius) .

Sovietus atstovavo Stali
nas, Molotovas, Višinskis, 
Maiskis, Gusevas, Gromyko 
ir vertėjas Pavlovas. Bri
tus — Churchillis, Edenas, 
Kerr, Cadogan, Bridges, 
Jebb, Dixonas, Wilsonas ir
vertėjas majoras Birse.

Rooseveltas siūlo tuojau 
pereiti prie Vokietijos pro
blemos ir ta proga kelia 
okupacinės zonos Prancūzi
jai klausimą. Stalinas tuo
jau pereina prie pačių svar
biausių klausimų; kas tu
rės valdyti ateities Vokie
tiją, ar kiekviena zona tu
rėsianti savo atskirą vy
riausybę, ar nereikią tiks
liau susitarti ką gi reiškia 
'besąlyginė kapituliacija’; 
kaip bus su reparacijom?

Jis primena Roosevelto 
pasiūlymą Teherano konfe
rencijoje, kur prezidentas 
siūlė Vokietiją padalinti į 
penkias valstybes: suma
žintą Prūsiją, Hannoverį, 
Saksoniją, Rheinlandą ir 
Pietų Vokietiją, eile sričių, 
kaip Hamburgą, Baltijos — 
Šiaurės jūros kanalą, Ruh- 
ro ir Saaro kraštus pave
dant Jungtinių Tautų kont
rolei.

Aiškiai matosi, kad Sta
linas, kuris kalba be jokių 

užrašų, labai gerai pažįsta 
visą problemą, ko negalima 
pasakyti apie Rooseveltą. 
Už tat Churchillis siūlo su 
jos sprendimu nesiskubin
ti. Jo paties pažiūra esanti 
tokia, kad Vidupio Europai 
esanti reikalinga galinga 
valstvbė su sostinė Vienoje. 
Jis abejoja, ar jau dabar 
reikia nutarti, kokios Vo
kietijos sritvs turi būti ati
duotos Lenkijai, kurios tu
ri būti kontroliuojamos 
Prancūzijos,

Stalinas vėl grįžta prie 
besąlyginės kapituliacijos. 
Kas būtų, jei Vokietijoje 
staiga būtų nuverstas Hit
leris? Ar reiktų toliau ka
riauti ? Churchillis aiškina, 
kad tuo atveju tuojau reik
tų sušaukti naują pasitari
mą.

Iš to aišku, kad Jaltos 
konferencija iš tikro buvo 
daugiau laisvos diskusijos 
negu konkrečių nutarimų 
siekimas. Rooseveltas pir
mininkavo taip, lyg jam 
ateitis nelabai rūpėtų. 
Churchilliui vis dėlto pasi- 
s ekė iš Stalino gauti suti
kimą Prancūzijos okupaci
nei zonai. Stalinas tam ilgai 
priešinosi, aiškindamas:

— Jei jūs norite, galite 
sau kviesti talkon Vokieti
ją tvarkyti prancūzus, olan
dus ir belgus, tačiau dėl to 
jie negali įgyti kokių nors 
teisių Kontrolės Komisijo
je.

— Prancūzija turi daug 
patyrimo santykiuose su 
Vokietija. Mes nežinome, 
kiek laiko amerikiečiai liks 
vokiečių žemėje. Už tat la
bai svarbu, kad Prancūzijos 
kariuomenė būtų stipri ir 
perimtų dalį okupacinės ar
mijos pareigų.

Tada Stalinas tiesiog 
kreipiasi į Rooseveltą:

— Kaip ilgai, pone prezi
dente, Jūs manot laikyti sa
vo kariuomenę Vokietijoje?

Rooseveltas: — Tauta ir 
Kongresas parems mano 
pastangas taikai įgyvendin
ti, tačiau man bus neįma
noma iš jų gauti sutikimą 
ilgai laikyti mūsų kariuo
menę Vokietijoje: daugiau
siai du metus!

Churchillis toliau reika
lauja Prancūzijos įjungimo 
į Vokietijos okupaciją, Sta
linas sutinka tik su tuo, 
kad amerikiečiai ir britai 
atiduotu dalį jiems numa
tytų zonų, ii- juokdamasis 
pasiūlė:

— Mes, trys didieji, turi
me sudaryti klubą, į kurį 
būtų priimamos tik tokios 
valstybės, kurios gali pa
statyti po penkis milijonus 
kareivių.

Churchillis, kuris žino D. 
Britanijos pajėgumą, tą 
skaičių siūlo sumažinti iki 
3 milijonų.

Hopkins pakiša Roosevel- 
tui raštelį:

Pone Prezidente, pažadė
kit Prancūzijai zoną... ta
čiau dėl jos dalyvavimo 
Kontrolės Taryboje siūlykit 
tartis vėliau. Harry.

Rooseveltas tuojau pat tą 
ir pasiūlo. Churchillis ne
tenka žado. Edenas klausia, 
kaip galima prancūzus, da
vus jiems zoną, išskirti iš 
Kontrolės Tarybos. Jei kils 
kokie ginčai, kas juos spręs. 
Stalinas aiškina, kad tuo 
atveju lemiamą žodį tars 
toji valstybė, kuri Prancū
zijai bus pavedusi dalį jai 
priklausančios teritorijos.

Edenas su tuo nesutinka, 
kaip D. Britanija galėtų sa
vo valią primesti suvereni
nei Prancūzijai.

Po to pereinama prie re
paracijų. Maiskis išdėsto 
sovietų pasiūlymą. Visų 
pirma vokiečiams turėtų 
būti atimta tam tikrą dalis 
sunkiosios pramonės, ried
menų, mašinų ir įrankių. 
Sunkioji pramonė turėtų 
būti sumažinta 80'< , likusi 
pramonė dešimt metų tu
rėtų būti įpareigota nuga
lėtojams tiekti tam tikras 
gerybes. Sovietai norėtų re-

Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

DAR PRIEŠ PIRMĄJĮ KARĄ, aukštaičių krašte buvo atsidū
rusi nedidukė, apie trejeto dešimčių puslapių knygiūkštė var
du "Viena diena be melo". Berods, Amerikoj išleista ir, turbūt, 
iš amerikiečio autoriaus išsiversta. Teko ją bene trejetą kartų 
balsiai skaityti būriui namiškių ir kaimynų: ne visiems skaity
mas patiems buvo {kandamas, be to, taip greičiau -- iš karto 
visas būrys "perskaito'!.

Miestiško gyvenimo nepažįstantiems toj apysakoj minėtos ap
linkybės nebuvo visai aiškios, o ir pačią istoriją po penketo su 
viršum dešimčių metų nebeįmanoma tiksliai prisimint Betgi es
mė buvo ta, kad vienas vyrukas sukirto su draugu lažybas Ište
sėsiąs ištisą dieną nieko nepamelavęs. Nepamelavęs reiškė ne 
tai, kad nepapasakojęs kokių nebūtų dalykų, bet ir nepasakęs 
nieko kitaip, negu mano ar jaučia.

Teisybės sakytojas iš pat ryto susipyko su šeimininke: dėl pus
ryčių, už kuriuos paprastai, koki jie būdavo, vis pasakydavo šei
mininkei komplimentą ir ačiū, dabar atvirai pasakė, kad už tą 
kainą, kurią jis moka, pusryčiai turėtų būti geresni. Šeimininkė 
supyko ir nuo savaitės pabaigos atsakė kambarj.

Eidamas { darbą susitiko sužadėtinę, šios paklaustas, kaip 
jam atrodo jos nauja skybėlaitė, pareiškė, kad, atvirai kalbant 
jam ji atrodanti nei šis nei tas. IŠ to konfliktas, kuriam besivys
tant jam dar teko pasisakyti, kad, visai objektyviai kalbant, ir 
pati sužadėtinė grožiu neprilygstanti savo draugei. Susitikimas 
pasibaigė katastrofiškai.

Darbe jam teko pasisakyti apie viršininko naują sumanymą, 
ir jis nesijautė galjs tą sumanymą sąžiningai pagirti. Žodis po 
žodžio, ir viršininkas pareiškė, kad, jeigu taip, tai gali nebeatei
ti { darbą. Eina žmogelis pas savo senyvą, sirguliuojanti turtingą 
dėdę, kuris j{ buvo numatęs įpėdiniu testamente. Pasipasakojo 
nesekmes. — Tai gal dabar nori, kad mirčiau? — klausia dėdė. 
— Teisybę sakant, tas pagelbėtų mano padėty... — Ach Šitaip! 
Mano mirties lauki! Panaikinu testamentą!

Ką vargšas darys. Susitaikysiu, mano, bent su sužadėtine. 
Išaiškinsiu, kad mano skonis dėl skrybėlės, teisybę sakant, nes
varbu, ji gali ją dėvėti, jeigu jai patinka, ir kad nesvarbu jai būti 
už visas kitas merginas gražesnei, nes vistiek gi ją myliu. Bet 
neteko taikytis. Kai tik pasipasakojo sužadėtinės tėvams, kad ne
teko darbo ir palikimo, išvijo be kalbų — neleis dukters už dris
kiaus.

Nuslampino nusiminęs teisybės sakytojas smuklėn. Ten draugai. 
Sužinoję nesekmes, ėmė tyčiotis, šis irgi išsitarė, jog teisybę sa
kant, jis seniai jautęs, kad jie menki draugai. Iš to barnis, mušty
nės, policija, ir — po vienos dienos be melo, mūsų herojus da
boklėje: be buto, be darbo, be palikimo, be sužadėtinės, be drau
gų...

Mundus vult decipi, sakęs kažkuris romėnas. Atseit, žmonės 
nori būti apgaudinėjami, nori — tegu ir melo, bet tik malonaus, 
giriančio, kutenančio, skaisčias iliuzijas žadinančio. Nori malo
nių sapnų. Ergo decipiatur, -- taigi, teapsigaudinėja, — anot to 
paties romėno?

Ne, šiais laikais visi tariamės nor{ žinoti bei matyti tik tiėsą, 
tai yra, tikrovę tik tokią, kokia ji yra. O tašiau pagunda paskiau- 
dyti malonesnėse iliuzijose didelė. Turbūt todėl taip daug kas jaudi
nasi, Pyksta ir barasi, susidurdami su bandymais pasvarstyti, ar 
viskas auksas, kas žiba.

paracijų 10 bilijonų dolerių 
sumoje.

Churchillis sutinka, kad 
sovietai labai nukentėjo nuo 
karo, tačiau ir kiti taip pat. 
Esą, reikią prisiminti repa
racijų likimą po paskutinio
jo karo. Vokiečiai savo re
paracijas mokėjo gaudami 
paskolą iš JAV. Reikią gal
voti gyvenimiškiau, neuž
mirštant, kad kas veža, tą 
ir pašerti reikėtų.

— Bet jei arklys spardo
si? — klausia Stalinas.

Rooseveltas sako, kad 
amerikiečiams nereikia re
paracijų, jiems užteks vo
kiečių turto, konfiskuoto 
Ameriko-'e. Vokiečiams rei
kia leisti toliau gyventi, bet 
jų pragyvenimo lygis netu
rėtų būti aukštesnis už so
vietų.

Maiskis aiškina, kad de
šimt bilijonų dolerių nėra 
daug, tai tik dešimdalis 
JAV biudžeto. — Mes ne
norime vokiečius numarinti 
badu, — teigia Maiskis, —

Įnašai į jūsų 
taupymo suskaitę 
gauti iki liepos 10 

neša nuošimčius 
nuo liepos 1

Klausk mūsų 
apie naujos sąskaitos atidarymą. Tai pelninga 

ir jūsų sąskaita yra apdrausta.

Cleveland Urust
Didžiausias Ohio Bankas

\ Federalinės Depositų Draudimo Bendrovės narys J

1965 m. liepos 9 d.

tačiau jų pragyvenimo ly
gis turi atitikti Vidurio 
Europos lygiui.

Pagaliau sutarta suda
ryti reparacijų komisiją, 
kuri posėdžiautų Maskvoje. 
Suma dešimt bilijonų dole
rių sutarta paimti,(kaip dis
kusijų bazę. Posėdis baigia
mas 19 vai. 45 min. (B. d.)

VASAROTOJŲ 
DĖMESIUI

Geriausia praleisti atos
togas garsiame CAPE 
COD, Centerville, Mass.. 
kurorte, puikiame Atlan
to vandenyno paplūdimy, 
gražioje ir patogioje Lie
tuviškoje Vieškalnių DU
BYSOJE. Lietuviškas 
maistas.

Adresas: 1330 Bumps 
River Rd. Prašau kreip
tis šiuo adresu: 21 Bow- 
doin Ave„ Bcston 21, 
Mass. Tel. GE 6-5139.

Z. A. Vledkalniai



1965 m. liepos 9 d.

DIRVA Lithuanian Newspaper

Eatablished 1915

6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 
Telephone: 431-6344.

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 
Published tri-weekly except Holidays and semi-weekly in July 

and August by Ameriean Lithuanian Press Radio Ass’n. 
VILTIS, Ine. (Non-profit).

Snbscription per year $11.00. Single copy 10 cents. 
Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.

Prenumerata metams $11.00, pusei metų $0.00. Dirva išeina: 
tris kartus i savaitę, išskyrus šventes ir du kartus 

liepos ir rugpiūčio mėnesiais.
Redaguoja:

Jonas Čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas 
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas, 

R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

ŽVILGSNIS | LIETUVIU 
EKONOMINĖS VEIKLOS DARUS

Adolfas Balionas, Illinois Lie
tuvių Prekybos Rūmų pirminin
kas, ką tik pasirodžiusiame Pa
saulio Lietuvio 16 nr„ straipsny
je "Lietuviai ir ekonominė veik
la" rašo:

"Po visą pasauli išblaškytų lie
tuvių išeivių tautinio susipratimo 
išlaikymas yra tampriai suriš
tas su jų ekonominio pajėgumo 
stiprinimu. Tiktvirtaiekonomiš- 
kai įsikūrę išeiviai gali remti 
politinę, tautinę ar kultūrinę veik
lą. Todėl, be tautinės ir kultūri
nės veiklos mes turime rūpintis 
ir lietuvių ekonomine veikla.

Deja, ligi šiol kažkodėl ši pas
taroji mūsų tautiečių veiklos sri
tis buvo pamirštama ar nutylima. 
Mūsų spaudoje labai retai para
šoma, kaip lietuviai išeiviai tvar
ko savo ekonominius reikalus, 
pavyzdžiui, Australijoje, Brazi
lijoje. Kokių laimėjimų ekonomi
nėje srityje pasiekė lietuviai Ka
nadoje ar Venecueloje. Be to, ir 
pačioje Amerikoje , be komer
cinių skelbimų dienraščiuose, 
apie lietuvių pastangas ekonomi
nėje srityje nieko nerašoma. O 
atrodo, kad mums turėtų labai rū
pėti, kaip lietuviai išeiviai kuria
si svetimuose kraštuose, kokios 
jų gyvenimo materialinės sąly
gos, kokios savarankiškų verslų 
galimybės, kokiose prekybos ar 
pramonės šakose būtų galima pa
naudoti lietuvių talentus ir paty
rimus. Nuo lietuvių išeivių eko
nominio potencialo daugpriklau- 
sytų ir jų tautinės bei kultūrinės 
veiklos likimas".

Be abejo, kad ekonominė lie
tuvių veiklos sritis galėtų mūsų 
visuomenę ne mažiau dominti, 
kaip ir kitos sritys. Rašo ret
karčiais ir mūsų spauda tos sri
ties temomis (žiūr. A, Kiršonio 
straipsni "Lietuvišku kooperaci- 
niu keliu" Dirvos 73 nr.. birže
lio 25 d.).

1964 m. lapkričio 13 d. Dir
vos vedamajamae teko kiek mi
noriškai pasisakyti, kad "stebint 
kitų tautybių bendruomenini gy
venimą, jų laimėjimus ir formas 
bei rėmus, kuriuose jos ugdo ir 
vykdo savo uždavinius, atsiran
da nuodėmingos mintys, kad mes 
vis dar nepajėgiam atsiplėšti nuo 
romantikos nuo jąja užkrėstos 
retorikos. O tokiai atmosferai vy

LAIŠKAI^
/j-— *-z

REAGAVIMUI REIKIA FAKTŲ

Nesmagi istorija aiškėja iš 
Dirvoje (birželio 25 d.) {dėto 
straipsnio apie Dr. J. Deveikės 
vargus. Pacituotos iš jos laiškų 
ištraukos kalba apie velionei pa
darytas skriaudas ir kenkimus 
jos darbams, kuriuos ji dirbo 
lietuviškam reikalui.

Kiek žinau, velionė, kaip Lie
tuvos istorijos žinovė, kur galė
jo, dalyvavo tarptautiniuose is
torikų kongresuose gindama lie
tuvišką reikalą ir rinko medžia
gą Lietuvos istorijai. Velionė bu ■ 
vo tikra, kad Lietuvos istorija 
neprasidėjo tryliktuoju amžiumi, 
bet daug anksčiau. Šiai savo te
zei paremti ir kitiems Lietuvos 
istorijos darbams, ji ieškojo me
džiagos ir žinių V. Europos bib
liotekose ir archyvuose. Tuo tiks
lu ji lankėsi ir Londone. Kartą 
pasidžiaugė radusi ten apsčiai 
reikalingų žinių.

raujant net nedrąsu kalbėti apie 
tokius kitų tautybių bendruome
nių užmojus, kaip taupymo - sko
linimo kasas ir jų sąjungas, ko
operatines bendroves, bend
ruomeninius ar tautinius namus, 
vasarvietes su sklypais, stovyk
lavietėms, apskritai, apie tuos 
ūkiško gyvenimo reiškinius, be 
kurių pagalbos vargu ar iš
spręsime tautinės kultūros ug
dymą, lituanistini švietimą, kny
gos ir laikraščio rėmimą ir ko
vą dėl Lietuvos laisvės..."

Ad. Baliūnas, pastebėdamas 
mūsų spaudoje lietuvių ekono
minių reikalų iškėlimo spragą, 
bene bus ir pats pastebėjęs, kad 
ir Pasaulio Lietuvyje nebūtų tą
ja tema kalbama, jei jis pats ne
būtų straipsnio parašęs.

Spaudoje yra straipsnių iš tos 
ar kitos srities, kiek jų parašo 
atitinkamos srities žinovai ar mė. 
gėjai. Jei žmonės, suinteresuoti 
ir besidomi lietuvių ekonominiu 
gyvenimu dažniau rašys, tuo pa
čiu išnyks ir jo iškeltoji spraga 
mūsų spaudos puslapiuose.

Ne be to, kad ir mūsų ekono
miniam gyvenimui atitenka ne 
maži visuomeniniai įsipareigo
jimai. Dalis tų{sipareigojimųten- 
ka ir spaudos informacijos sri
tyje. Neužtenka vien tik "pabrėž
ti reikalą mūsų spaudai daugiau 
rašyti lietuvių ekonominės veik
los klausimais", kaip rašo Ad. 
Baliūnas, bet reikia, kad tie eko
nominiai reikalai įgytų daugiau 
visuomenini atspalvį, kad tas 
spaudoje reiškimąsis būtų ne vien 
siaurai informacinis, bet įgytų 
platesnę, abipusiai naudingesnę 
prasmę. Vien spauda, pasirodo, 
nepajėgia atkreipti mūsų bendri
nių organizacijų vadovybių dides
nio dėmesio ekonominiams rei
kalams. Už tat sveikintinas Ad. 
Baliono sumanymas "pasiūlyti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybai sudaryti ekonomini sky
rių...”

... "Lietuvių ekonominis bend
radarbiavimas pasaulinės lietu
vių bendruomenės ribose yra vi
sai galimas, prasmingas ir labai 
reikalingas".

Nėra abejonės, kad ta krypti
mi veikiant, atsiras ir spaudoje 
daugiau minčių, nuomonių ir in
formacijų. (j.č.)

Pasirodo, kad kažkas (tautie
čių), matyt turėjęs priėjimą prie 
velionės raštų ir jos surinktos me
džiagos, pasisavino dalijos ir net 
kitokio turto.

Kas toks grobišius buvo, ne
sakoma paskelbtose jos laiškų 
ištraukose. Pasirodo, jau 1961 
m. ji prašiusi buv. Lietuvos uni- 
versiteto profesorių ir eilę tei
sininkų sudaryti garbės teismą 
ar panašų organą (jos skundui 
svarstyti), bet, pralaiškai nebu
vę įmanoma. Kai tat paaiškėjo, 
dr. Deveįkė rašiusi: "Kadangi 
neturime valstybės, tai reaga
vimas turi būti efektyvus — 
spauda". Ir straipsnio autorius 
P. (j-v) pritaria jos nuomonei, 
esą: "Jai mirus, nebelieka nie
ko kita, kaip tą faktą iškelti 
spaudoje".

Jei jau tokia padėtis yra, tai 
ar negalėtų dr. Deveikės laiškų 
gavėjai (kartu ar paskirai) pa
skelbti konkretesni reagavimą, 
iš kurio būtų matyti: a) ką ve
lionė Jtarė jos turtą vogus? b) 
kokių dalykų pasigedo? c) kodėl 
ji vagystės fakto, kaip krimina
lo, neskundė vietos policijai, bet 
siekė garbės teismo sudarymo 
tam įvykiui nagrinėti? c) kokios
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KANADOS LB RINKIMAI IR 
NUSISKUNDIMAI

KLB jau turi naują Krašto 
Tarybą. Rinkimai visoje Kana
doje vyko gegužės 2 d., bet rin
kiminių davinių paskelbimas bu
vo klek įstrigęs dėl nusiskundi
mo Windsoro apylinkėje rinki
mais. Skundas- atsidūrė garbės 
teisme, kuris toje apylinkėje rin
kimus panaikino ir paskyrė naują 
datą birželio 13 d.

Nors rinkimai, {skaitant ir ga
lutinius jų rezultatus, pasieku
sius eilinį bendruomenės narį, 
užtruko apie porą mėnesių, ta
čiau Iškėlimas aikštėn atsiradu
sių nesklandumų turėtų būti svei
kintinas dalykas. Dalyvaujant ge
rai organlzuotoj bendruomenėj 
kitaip ir būt negali, nes jos pa
vienių narių ar tam tikrų susi- 
grupavimų siekimai ir tikslai 
neturi slopinti kas visiems yra 
bendra, kas visiems yra kilnu ir 
tai kas mus visus apjungia. Ma
žiausias šešėlis temdo organi
zacines nuotaikas, atsiranda pa
syvumas ir nutolstama nuo visuo
meninių reikalų.

Dažnai mūsų bendruomeninia
me kelyje atsiranda nelygumų ir 
duobių, kurių niekas nenori tai
syti. Keliautojams toks grubus ir 
nelygus kelias nėra malonus ir jie 
artimiausioj stoty paprašo su
stoti ir išlipa. Nustojimas kelei
vių yra nuostolis. Taigi, kiekvie
no gero, nuoširdaus ir susipratu- 
sio bendruomenininko pareiga į 
tai atkreipti ypatingą dėmesį ir 
daryti visa, kad keleiviams būtų 
sudarytas tikras malonumas ir 
jie jaustųsi patenkinti.

Kas taisytina — turi būt patai
syta. Šis mažas windsoriečiųpre
tekstas rinkimų reikalu verčia ir 
kitus pagalvoti, ar pas juos vis
kas gerai, ar nėra kas taisytina?

Viena didžiausių lietuvių kolo
nijų Kanadoje yra Torontas. Ji
nai turėtų būti kitoms mažesnėms 
lietuvių vietovėms pavyzdžiu.Bet 
ir čia rinkimų pravedimu, kaip 
tenka patirti, ne visi patenkinti 
ir jau nuo labai seniai yra daro
mi priekaištai. Tie priekaištai 
daugiausiai nukreipti} rinkimų ko
misiją, kuri rinkimų pravedimo 
reikalą pastato lyg ir draugiškoj 
plotmėj. Jinai kaltinama kontro
lės stoka, nes kai yra 3-4 rin
kiminės būstynės, tai kito nieko 
nebelieka, kaip tikėti ir pasiti
kėti. Visai suprantama, kad 5 rin
kiminės komisijos nariams kon
troliuoti keturiose būstinėse vyks
tančius rinkimus nėra įmanoma. 
Betgi jie daro tiek, kiek pajė
gia. Jie tai daro norėdami pa

rašytinės ir daiktinės medžiagos 
ji pasigedo?

Tik tokius duomenis turint ga
lėtų būti efektyvus reagavimas. 
Dabar gi, konkrečių faktų nežinąs 
laikraščio skaitytojas gali savo 
prielaidose pamanyti ir apie 
nieką dėtus asmenis.

K. P. Obolėnas 
Brooklyn

RAMYBE JUMS!

Diskusijas apie lietuvių de
monstraciją Washingtone paga
liau verta baigti. ŽygĮ "iš es
mės" dabar nagrinėti nebėra taip 
esminga.

Tik prieš žygj paruošti planai 
ir studijos apie įvairius galimu
mus: naudingus ir nenaudingus, 
gerus ir blogus, vertus ir never
tus yra reikalingi kruopštaus nag
rinėjimo ir visapusiškos kriti
kos. Tačiau po žygio (kuris daž
niausiai du kartus nebepasikar- 
toja), jo pakeisti jau nebegalima 
ir jis tik istorikams ir ateities 
kartoms būna aiškesnis.

Tuo pačiu gi visiems kurie 
tuo klausimu iš esmės ir ne taip 
iš esmės rašė -- būtų taiku jau 
dabar pasakyti: Ramybė Jums!

Ruošiamės naujam žygiui j 
Jungtines Tautas. Ar ne laikas 
prieš žygj visas teigiamas ir 
neigiamas jo savybes viešai iš
studijuoti? Kad žygis būtų nau
dingas ir planuotojai nepakarto
tų tų pačių klaidų, jau dabar bū
tų pati proga prabilti B.K. Nau
jokui, prelatui M. Krupavičiui 
ir visiems kitiems, kurie savo 
naudingais samprotavimais prie 
šio žygio nebijo prisidėti. Ne
reikėtų ir B. Railai šios temos 
vengti! Ir vėl daugiskaita sakau: 
Lauksime!

V. Š.
Omaha 

lengvinti rinkikams, todėl jei kas 
ir prasmuktų, tai nenorėčiau ti
kėti, kad tas galėtų nulemti pa
čius rinkimus. Žinoma, rinkimų 
komisijai leistis l tokias kombi
nacijas iš tikrųjų gal nevertėtų, 
nes jinai norėdama bendruomenei 
pasitarnauti, duoda pretekstą 
kalbėti ir tuo pačiu mažina rin
kimų svorį

Iki šiol pagrindinė rinkimų būs
tinė yra buvusi Lietuvių Namai, 
bet ŠĮ kartą kažkokiais sumeti
mais juose rinkimų laikas labai 
sutrumpintas, nuo 3 vai. p.p. iki 
9 vai. vak. Pagal įpratimą anks
čiau atėjusieji balsuoti l Lietu
vių Namus, nieko neradę apsi
suko ir gr{žo neatlikę savo bend
ruomeninės pareigos. Berods, tai 
tik mažmožis, tačiau kai tuos 
mažmožius norima taisyti, kad 
jie nesikartotų, kartais, būna be 
galo sunku. Dažniausiai sunku 
todėl, kad su jais yra susiję tam 
tikri išskaičiavimai, padažyti po
litinėm spalvom.

Į, Kanados lietuvių bendruome
nės tarybą buvo pasiūlyta 76kan
didatai. Išrinkta 30 asmenų, kurie 
trejus metus tvarkys Kanados lie - 
tuvių bendruomeninius reikalus. 
Iš dalyvavusių rinkimuose 19 apy. 
linkių, taryboj turės savo atsto
vus tik 4 apylinkės. Atstovų To
rontas pravedė 21, Montrealis — 
5, Ottawa -- 2 ir Hamiltonas — 
2.

Rinkimuose dalyvavo 1866 rin
kikai, šiek tiek daugiau negu pra
eitą kartą. Reikėtų manyt, kad 
tai yra bendruomeninio susipra
timo ir stiprėjimo ženklas. Bet 
kiek tas yra realu, bus galima pa
justi tik vėliau.

Žvelgiant { pačius rinkimus ir 
jo išdavas, rinkimų l krašto ta
rybą taisyklės prašosi pataisų. 
Klausite, kodėl? Gi labai papras
tai. Pav. Toronte rinkimuose da
lyvavo 616 rinkikai ir pravedė 21 
atstovą kai visos kitos apylinkės 
su 1250 balsų tepajėgė taryboje 
gauti tik 9 vietas. O kur visa va
karinė Kanada su keliais tūks
tančiais lietuvių? Kas jų reikalais 
rūpinsis ir juos atstovaus? Kaip 
teko girdėt, daugis kaltina nuoto
lius. O bene Los Angeles yra ar
čiau nuo New Yorko, Clevelando 
ar Chicagos? Nuotoliai tie patys. 
Ir kaip jie gražiai bendrauja 
ir vieni pas kitus apsilanko. O 
kodėl gi čia Kanadoje mes turi
me pasimesti ir bijoti suartėji
mo. Nebūkime vien tik smulku
čiai ir neužsidarykime savo pa-

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBU

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

”SPARTA” atstovybę 
RADTJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI

Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505
Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629

Argentinoje Lietuvai Išlaisvinti Centras birželio 17 d. suruošė prie Argentinos lšlaisvinojo gen. San 
Martin paminklo Buenos Aires mieste manifestaciją Pabaltijo kraštųokupacijal paminėti. Prie paminklo 
kalba Z. Juknevičius. Prieky J. Gilvydis, filmavęs visas iškilmes. Kristuko nuotrauka

Bogotoje, Kolumbijoje, lietuvių kolonija šiais metais suruošė 
įspūdingą motinos dienos minėjimą, prie ko daug prisidėjo rengė
jai K. Didžiulienė, A. Grinienė ir A. Švedrys jr. Nuotraukoje 
viršuje kun. V. Mankeliūnas skaito paskaitą. Apačioje Bogotos lie
tuviukai šoka suktinį Bogotoje veikia šeštad. lituanistinė mokykla, 
kuriai vadovauja A. Grinienė, neseniai atvykusi iš Australijos.

A. Švedrio nuotraukos

rapijos kiaute. Turime žinoti, 
kad ir ten gyvena tokie pat lietu
viai, o gal dar ir geresni už mus.

Atsimenu, buvęs KLB krašto 
valdybos pirmininkas Stp. Kęs
gailą. net pats pas juos lankėsi 
ir buvo jau užmezgęs ryšius, bet 
ilgainiui ir vėl nieko negirdėti.

Pav., buvo du pasaulio lietuvių 
seimai, ar juos kas prisiminė? 
Ar nors vienas jų atstovas da
lyvavo seime? Winnipego apylin
kės valdyba dar prieš pirmąjį 
seimą buvo pareiškusi nepasiten
kinimą dėl krašto valdybos pra
vestų rinkimų { PLS New Yorke. 
Žinoma, jie buvo nutildyti, bet ar 
daug buvo laimėta? Mums reikia 
besireiškiančią iniciatyvą ne slo 
pinti, bet kelti. Leiskime, tegu
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važiuoja, tegu atstovauja, tegu ta
ria. Ir tik kai visos lietuviško 
kūno ląstelės bus gyvos ir jud
rios, tada neteks skųstis viso
kiais negalavimais.

Pb

25 metai...
(Atkelta iš 1 psl.)

Dabartinėje Liet. Išlais
vinto Centro Argentinoje 
valdyboje pirmininkauja Z. 
Juknevičius, kuris kartu 
vadovauja ir radijo valan
dėlei, sekretoriauja ilgame
tis sekretorius J. Gilvydis, 
nariais yra muzikas V. Ry- 
mavičius, inž.in. S. Babronis, 
K. Misiūnas ir K. Runimas.

Lietuvai Išlaisvinto Cen
tro Argentinoje dar laukia 
dideli darbai iki galutinai 
>-us pasiektas tikslas — 
Lietuvos išlaisvinimas.

šiomis dienomis buvo pa
minėta Lietuvos. Latvijos 
ir Estijos 25 metų okupa- 
f’i’a. Buenos Aires mieste, 
įvairiose salėse, vyko pa
skaitos, buvo paruošti atsi
šaukimai ir rezoliucijos, ku
rios plačiai buvo aprašomos 
Argentinos spaudoje ir pa
minėtos per radijo. Buvo 
nudėti vainikai nrie lietuvių 
kryžiaus parapijos sode ir 
nrie Argentinos išlaisvinto
jo San Martin paminklo 
miesto aikštėje.

J. Gilvydis
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Detroito neolituanai inz. Petravičius, inž. Gaižutis, Petravičiūtė 
ir Vaitekaitytė prie vieno vasarnamio Rex Terrace vasarvietėje, 
Alden, Mich, kur šią vasarą įvyks neolituanų stovykla.

NEO-LITHUANIA STOVYKLA
Stovyklavietė tikrai puiki, dar salė, skirta susirinkimams -pa

iki šiol mes tokios neturėjome, skaitoms, atrodo, nuteiks visus
Atsidūrę mėlyno Eik pakran- rimtiems susimąstymams... Ir 

tėj, pušų ir alyvų glūdumoje, iš- Štai vėl atskira salė - valgykla, 
vysi m- šiuometinę Neo-Lithuania Svariai padengtais stalais.
stovyklą. Gražu čia. Visa vasar- Plati aikštė, skirta tenisui, 
vletė — baltos vilos rodos, ir vi- oriniui ir krepšiniui, neapvils nė 
lioja pasinaudoti jomis. Didžiulė vieno, kuris turės noro, sveika-

Ežero bangos skalauja Rex Terrace vasarvietę. Neolituanai čia 
galės pasivažinėti laiveliais ir pasimaudyti. J. Gaižučio nuotrauka

tos ir pasiryžimo jomis naudo
tis.

Beveik pačiam ežere - teraso
je randasi vakarojimų ir šokių 
salė. Čia pat ir paplūdimys smė. 
lyje pasivartyti, o gerai įkaitus, 
mėlynam vandenėlyj paplaukyti. 
Tik ranką ištiesus -- 4 motori
nės valtys laukia svečių gėrėtis 
ne tik ežeru Eik, bet ir kitais, ša
lia tyvuliuojančiais ežerais.

Na, ką, rodos, tik lėktum, va
žiuotum į ten pasidžiaugti visais 
stovyklos malonumais. Stovyklos 
rengėjai stengiasi kuo daugiau
sia kolegų sukviesti. Atrodo, pa
siruošę net ir gulbės pieno pa
rūpint... Tik, kolegos, atvykit...

Rengėjai žino, kad juniorų daug 
prašyt nereikės: jie visados ir 
visur pirmieji, jiems užsidegimo 
netrūksta. Jie stovyklon pilnu 
sąstatu atidundės ir, kupini ener
gijos, iš jos, kaip viesulai, par
lėks...

O kaip čia bus su seniorais? 
Dievas žino... Vienas mokos, ki
tas dirba, trečias jau vedęs... 
— vaikučiai - "familija”... Daug 
problemų iš karto. Mano many
mu, yra ir čia daug išeičių. Dar
buose visuomet galima susitvar
kyti. Visi iš anksto žinom, kad 
stovyklai vis reikia pramatyti 
laisvo laiko. Gi vedusieji — tai 
tik ir turėtų pasinaudoti šiuome
tine stovykla. Vilos turi po keletą 
kambarių, o tųvilųnemažai ir vi
sas išlaikymas stovyklaujančiam 
tik 7 dol. dienai. Kur tu, vedęs 
kolega, rasi geresnį vasarojimą. 
Niekur. Čia ir vakarojimai vel
tui. Gi kultūrinėm paskaitom ir 
lietuviška daina pats sau širdį 
atgaivinsi..

Reikia žinoti, kad ir Korpora
cijos suvažiavimas vyks sto
vykloj. Taip išeina, kad klausi
mus reikės visiems rimtai ir rū
pestingai spręsti.

Būtų labai malonu, kad korpo- 
rantai užpildytų visas vilas, kad 
visa vasarvietė knibždėte knibž
dėtų korporantais. Kad bent vieną 
kartą visa Neo-Lithuania šeima 
susirinktų!...

Žinoma, kiekvienas korporan-

tas, prieš pradėdamas vasarą, pa
galvoja, kaip savo atostogas susi
tvarkyti, kad kasmet galėtų su ko
legomis stovyklauti ir šiose gy
venimo sąlygose, nors savaitę, 
grynai savųjų tarpe, atsigaivin
ti. Šiais metais visi pagalvokim 
ir nesileiskim ilgai kviečiami, o 
vykim pastovyklauti...

Kolegė

NEW JERSEY 
LIETUVIŲ ŽINIOS

New Jersey Lietuvių Taryba 
drauge su estų ir latvių orga
nizacijų atstovais, yra sudariu
si komitetą Baltijos valstybių 
pavergimo 25 m. sukakčiai pa
minėti. Šio komiteto pirminin
ku yra N.J. Lietuvių Tarybos 
pirm. inž. V. Melinis.

Minėjimas įvyks liepos 10 d. 
8:30 v.v. "Priedaine" (latvių kul
tūros centre), Rt. 33, Jerseyville 
N.J. Reikia pastebėti, kad lat
viai turi įsitaisę puikų amfiteat
rą, talpinantį apie porą tūkstan
čių žmonių.

į minėjimą pakviesti New Jer
sey valstijos pareigūnai, sena
toriai, kongreso atstovai ir kiti 
žymūs asmenys.

Meninėje dalyje pasirodys vi
sų trijų tautų tautinių šokių gru
pės, estų solistas — tenoras H. 
Riivald, lietuvių -- baritonas L, 
Stukas ir "Rūtos" ansamblis.

Visi lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti minėjime. Mūsųpa- 
reiga parodyti svetimtaučiams, 
kad mes nepamiršome ir niekad 
nepamiršime mūsų tautai pada
rytos skriaudos.

Neturintiems priemonių nu
vykti į minėjimą bus autobusai. 
3 autobusai išvažiuos iš Newar- 
ko šv. Jurgio d-jos salės, 180 
New York Avė. ir 1 autobusas iš 
Elizabetho šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios, 211 Ripley PI. Visi au
tobusai išvažiuoja 7 v. v. ir grįž
ta po minėjimo. Kelionė autobu
sais ir įėjimas į minėjimą veltui.

(ak)

1965 m. liepos 9 d.

Rex Terrace vasarvietėje daug aukštų pušų J. Gaižučio nuotrauka

ATSILANKĖ I DIRVA<- c. ę.

6907 Superior Avė.,
rasite ne tik naujausių ir seniau išleistų lietuvišku 
knygų, bet yra gausus pasirinkimas plokšteliu, 
rankų darbo medžio drožinių, audinių ir gintaro 
išdirbinių.

įstaiga atdara kasdien iki 5:30 vai. vak., šeš
tadieniais iki 2 vai. p. p.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI

1. 3 Str. French Cognac ................................. 5th
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P........ . 5th
3. Armagnac Imp. French Brandy •........ 5th-
4. Riccadonna Vermouth 30 oz..................Bott.

4.59
4.89
4.39
1.29

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

5. Zubrovka 100 proof .. .....................
6. Napoleon Imp. French Vermouth
7. Bordeaux French Wine ...................

5th 4.75
ath 1.19
5th 0.98

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

AURELIJA BALAŠA1T1ENĖ

KELIONĖ Į NIEKUR
• Novelė -------------------- -

(18)
... Prisimenu tą šiltą, malonų popieti, kai su Erikos 

nauja sportine mašina lėkėme dulkėtu plentu. Ji sėdėjo 
prie vairo. Nepridengtus auksinius plaukus kedeno vė
jas. Erika kalbėjo, žiūrėdama Į kelią: 'Nors nusiskutai, 
bet esu nusivylusi. Tu man vistik buvai įdomus, mano 
mielas lietuviškas loky. Atrodei egzotiškas ir paslaptin
gas. Aš mėgstu viską, kas yra egzotiška — filmas, gėles, 
žvėris, žmones”. — ”Ar tu mane tik mėgsti, Erika”, klau
siu, negirdėdamas ironijos. Norėjau tūkstantąjį kartą iš 
jos lūpų girdėti "myliu”. "Kvailuti (ji mane mėgdavo in
tymiai vadinti "lokiu”, bet kai jos prašomas, nusiskutau 
savo barzdą, man tas vardas, anot Erikos, nebetiko), aš 
tave, suprantama, kad myliu. Argi tavęs nemylėdama da
bar čia gerčiau benzinu dvokiančias kelio dulkes, kai tuo 
tarpu galėtume jodinėti miško gaiviame pavėsyje. Kada 
sugys tavo nerangi koja, mano mielas Stepai? Buvai pa
tetiškai juokingas, kai nukritęs nuo arklio nebegalėjai 
pasikelti. Negaliu sau dovanoti, kad nepastebėjau iš kar
to tavo nepajėgumo su mumis lenktyniauti. Būtumei ge
riau namuose pasilikęs, tai ir koja būtų išlikusi sveika, ir 
mums nebūtumei pasijodinėjimo iškylos sugadinęs”. Gir
džiu Erikos skambų juoką. Tada taip lengvai mesti žo
džiai šiandieną skamba grubiai ir negailestingai. O taip 
dažnai norėjau Erikai papasakoti apie savo romantišką 
tėviškę Žemaitijos tolimoje širdyje. Ar tu būtumei su
pratusi tą vidurnakčio romantiką, jojant ant po sunkių 
dienos darbų nuvargusių arklių, kurių karštas kūnas bu
vo toks malonus ir artimas? žemaičiui arklys ne žaislas. 

Ar tu galėtumei suprasti, Erika, kad arklys yra man lie
tuviško ūkininko draugo simbolis, jo prakaito valandų 
brolis ?

— ...Erikai nebuvo reikalingas jūsų vardas. Stepo
nai. O kokį liuksusą jūs jai galėjote pasiūlyti, kokio ji 
dar nebuvo mačiusi? Jūs jai buvote tik garsenybė, iš
kaba, naujas žaislas.

.. . žiaurūs klebono žodžiai sminga į nakties švininę 
tylą. Ne, aš negalėjau jai būti tik žaislas. Jos lūpos, tiek 
daug meilės žodžių kalbėjusios, jug negalėjo tiek daug 
meluoti.

— Nebuvau aš jai tik žaislas, — garsiai pakartoju 
savo mintį, bet .prisimenu baisias pavydo kančias...

... Pereitą rudenį, kai Lietuvos pasiuntinybė mano 
garbei buvo suruošusi banketą, Erika atsisakė su ma
nim eiti. Tą patį vakarą greituoju traukiniu iki pat Mi
lano su būriu pažįstamų Erika lydėjo Enrico Beldoni, 
kylančią jauną italų operos žvaigždę. Tą savaitgalį buvo 
jo debiutas La Scala operos rūmuose. Erikai ir jos drau
gams buvo užsakyta speciali ložė... Ar buvo vieta nu
matyta ir man? Aš iš pykčio ir nusivylimo to niekada 
neklausiau ir niekada nesužinojau. Argi aš. jos slaptas 
sužadėtinis, buvau jai mažiau svarbus? Kodėl gi ji iš 
manęs priėmė žiedą su akvamarino akimi, taip panašia 
Į jos akis? Ji nenešiojo mano žiedo ant piršto. "Arčiau 
širdies”, šypsodamosi bučiavo mane Erika, ir rodė ploną 
auksinę grandinėle, ant kurios užsidėjusi mano žiedą, 
nešiojo ant kaklo. ”Aš noriu dar truputį laisvės, Stepo
nai”, čiulbėjo Erika. "Kas keli mėnesiai prieš visą gyve
nimą? Spėsime vienas kitą supančioti, vienas kitam nu
sibosti. Tu žinai, kad aš esu tavo, (ai būk tik kantrus, 
mano mielas kvailuti”. .. Ar aš tikrai žinojau, kad tu 
mano, o nesuprantamoji Erika... Bet ir ne visada ji 
mano žiedą nešiojo. Prisimenu vieną vakarą, kai. neradęs 
Erikos namie, vienas išėjau pasivaikštinėti gatvėmis, ku
riomis su Erika vaikštinėjome. Atsidūręs netoli Vater- 
lando kavinės, nutariau užeiti į vidų pasiklausyti Ernos 
Sack. Pirmame balkone pamačiau Eriką jaunų vyrų kom
panijoje. Pamačiusi mane, ii pasikėlė, priėjo prie manęs 
ir išsivedė mane iš kavinės, nebandvdama supažindinti 
su savo draugais. Juodi, stambūs karoliai ant balto kaklo.

Grandinėlės nėra. "Kur mano žiedas. Erika?”, paklausiai! 
pažiūrėjęs-i jos kaklą ir pirštinėtas rankas. Gal užsidėjo 
ant piršto? Nusijuokė Erika savo sidabriniu juoku. "Ne
būk toks reikalaujantis — aš dar ne tavo žmona. Kas bus 
vėliau, jei jau dabar mane ners-'kioji ?” Aš, savo meilės be
protiškas kalinys, maldavau Eriką atleidimo triukšmingo 
šaligatvio vidury ...

Ar klebonas skaito mano mintis. Gal jis galvoja, kad 
aš turėjau trokšti Erikos mirties. Gal jis Erikos mirtyje 
mato mano išsilaisvinimą?

— Jūs vis dar esate isitikinęs esąs Erikos mirties 
priežastimi. Kodėl? Išsiaiškinome, kad jos mirtyje jokio 
kriminalinio aspekto nėra, pažiūrėjus iš grynai pasauli
nės teisės taško. Aišku, tai neišblaško jūsų sąžinės abe
jonių. Jūsų pasakojimas buvo vaizdus ir nuoseklus, bet 
aš pasigendu dar kai kuriu detalių. Be to, svarbu būtų 
jūsų paties naudai panagrinėti, ar jumyse glūdėjo inten
cija, noras, geidimas Erikos mirties.

.. . ar aš norėjau Erikos mirties? Nemigo naktų tam
soje besiblaškant, kankinamas abejonių, aš troškau mir
ties tik sau. Bet Erikai? Ne. ne tūkstantį kartų ne. šir
dies gilumoje žinau, kad norėjau mirt’es sau. tik sau. Da
bar taip aiškiai matau, lyg kas nors būtų apšviętęs mano 
širdies slapčiausius kampus, kad aš kiekvienu momentu 
būčiau pasiruošęs mirti dėl jos.

— Ne, kunige, aš Erikos mirties niekada nenorėjau. 
Aš net tokios minties nesu turė'es. Bet dabar viskas vis- 
tiek. Jos nėra, ir su ja žuvo visa mano gyvenimo pras
mė. Ji man atėmė jėgas tapyti — tiek gyva 'lūdama, tiek 
mirusi. Neleisdama tapyti man savo portreto, ji užblo
kavo visas mano kūrybinės angas. Jos portreto kūrime 
aš būčiau galėjęs išlieti visą savo jausmu gausumą. Jos 
portretas buvo prinokęs mano vaizduotėje ir mano ran
kos virpėdavo iš aistringo troškimo Įamžinti jos veidą 
drobėje. Po jos mirties vis dar jaučiausi surištas pažadu. 
Vėliau visi mano bandymai buvo nevvkę. Aš žinau __ kol
nenutapvsiu Erikos portreto, tol būsiu miręs kaip daili
ninkas. Tik ios portretas išlaisvins mane, tuo labiau, kad 
aš esu jos mirties priežastimi. Tik aš vienas žinau, kur 
mano kaltė ...

(Bus daugiau)
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BRAZILIJOS LIETUVIAI PAMINĖJO LIETUVOS
PAVERGIMĄ Halina Mošinskienė

Praėjus T rečiajam PAL Kon
gresui, lietuvių visuomenė S. 
Paulyje, kad ir nebe su tokiu en
tuziazmu, JtaiP kad ruošiantis Kon
gresui, tęsia toliau tautiniai kul
tūrinę veiklą, .kuriai talkina tebe 
veikiančios organizacijos suL.K. 
Bendruomenės choru priešaky.

Birželio mėn. buvo suruoštas 
Lietuvos Genocido minėjimas. 
Jau birželio m. pradžioje buvo 
{teikta Brazilijos spaudai Pabal
tijo Valstybių Laisvės Tarybos 
manifestas, kurį išvertus J portu
galų kalbą ištisai talpino S. Pau
lo didieji dienraščiai, pabrėž
dami, kad Pabaltijo valstybės jau 
25 metus kenčia rusų komunizmo 
priespaudą reikalaudamos savo 
tautoms laisvės.

Lietuvos genocido minėjimas 
pradėtas birželio m. 13 d. pamal
domis už Lietuvą S. Paulo mies
to Katedroje. Šv. Mišias aukojo 
ir pamokslą pasakė Rev. Padre 
Godinho, Brazilijos parlamento 
narys. Savo pamoksle jis nupasa
kojo lietuvių tautos kovų kelią, 
paliesdamas didingą Lietuvos

praeitį, nušviesdamas dabartinę 
padėtį, kuri turėtų būti nedel
siant Jungtinėse Tautose sutvar
kyta, išvaduojant Lietuvą iš ko
munistinės okupantų vergijos ir 
įjungiant ją į laisvųjų pasaulio 
tautų bendruomenę.

Pamaldų metu giedojo S. Pau
lo Liet. Katalikų Bendruomenės 
Choras, vad. Viktorui Tatarūnui, 
vargonais grojo Liucija Šukytė.

Po pamaldų, nedideliam susi
rinkusių būreliui palydint, buvo 
padėtas vainikas prie Brazilijos 
apaštalo Jose Anchietos pamink
lo. Ponios Vikšnaitienės paruoš
ti, pamaldose dalyvavo mažieji 
lietuviškų popiečių lankytojai tau
tiniais rūbeliais pasipuošę, Lie^ 
tuvos Konsulas S. Paulyje p. Al. 
Polišaitis su ponia ir būrelis lie
tuvių visuomenės.

Birželio m. 20 d. Seserų Pran- 
ciškiečių gimnazijos salėje V. Ze- 
linoje, įvyko viešas Lietuvos geno 
cido minėjimas. Jį atidarė prel. 
Pijus Ragažinskas. Sugiedojus 
Brazilijos Himną, kalbą portuga
liškai pasakė prof. Orlando Fe-

deli "Sociedade Brasileira de 
Defesa da Tradicao, Familia e 
Propriedade" organizacijos na
rys. Jis savo kalboje pabrėžė 
ateistinę komunistų kovą prieš Ka 
talikų Bažnyčią, kurioje katalikai 
negali pasiduoti jokiems kompro
misams. Kadangi ši kova vyksta 
visame komunistiniame pasauly
je, tai tuo aršesnė jinai yra Lie
tuvoje, kurios gyventojai 90% y ra 
katalikai. Komunizmui negali 
būti daroma jokios nuolaidos. Bra 
žilai kaip katalikai užjaučia lie
tuvių broliškos tautos skriaudą 
įsijungdami į bendrą kovą prieš 
komunistinį ateizmą ir kolonia
lizmą, pavergusį Pabaltijo ir kt. 
Europos kultūringas tautas. Pro
fesoriaus kalba buvo nekartą nu
traukiama pritariančios publikos 
plojimų.

Paskaitą lietuviškai skaitė 
Halina Mošinskienė tema: "25 
metai Lietuvos Genocido". Prele 
gentė susilaukė padėkos iš klau
sytojų už rūpestingai ir rimtai pa • 
ruoštą paskaitą. Keletą žodžių ta
rė į susirinkusius portugalų kal-

Trečiojo Pietų Amerikos Lietuvių Kongreso komitetas, užbaigęs savo darbą, susirinko likvidaciniam 
posėdžiui. Prie šulo sėdi iš kairės: Norbertas Stasiulionis, Jonas Valavičius, Vladas Steponaitis, 
Jurgis Sliesoraitis, Halina Mošinskienė, Juozas Karpavičius ir kun. Jonas Bružikas S.J. Stovi: Julius 
Žvingelas, Jonas Antanaitis, Juozas Šepetauskas, Monika Jonavičiūtė, Magdalena Vinkšnaitienė, Alfonsas 
Žibąs, Aleks. Boguslauskas, Jonas Jodelis, Aleks. Bumblis, Mečys Paleckis, Manomi Souza Pinto, Jose 
Luclo de Araujo Correa, Ričardas Braslauskas ir prel. Pijus Ragažinskas.

ba Mūsų Lietuvos bendradarbis 
Alionis Filho.

Meninėje programos dalyje 
dainavo solisui Vaclovas Lauri
naitis ir Kazimieras Ambrozevi- 
čius, pianinu palydint Liucijai 
Šukytei.

L.K. Bendruomenės chorą s pra
džioje sugiedojo "Libera me..." 
žuvusiems už Lietuvos laisvę pa
gerbti. Po to sekė "Malda už Tė
vynę" Dambrausko, "Lietuva 
brangi" ir " Stoviu aš pa rimus" -- 
partizanų daina.

Minėjimas užbaigtas Lietuvos 
himnu.

so Komiteto vardu padėkos raštą 
portugalų kalba, po to Rymantė 
įteikė profesoriui skirtą atmini
mui ir pagarbos ženklan ilius
truotą knygą - albumą Augustino 
"Lietuva".

Prof. Oliveira buvo giliai su
jaudintas šiuo vizitu ir pareiškė, 
kad jis jaučiasi esąs tikru lietu
vių draugu ir yra giliai įsitiki
nęs, kad bendromis jėgomis lai
mėsime kovą prieš raudonąjį te
rorą.

Pasivaišinus ir pasikalbėjus 
įvairiomis temomis, atsisveiki
nome išsinešdami malonų įspūdį, 
jausdami, kad lietuviai Brazili

joje turi tikrai nuoširdžių draugų 
Lietuvos laisvinimo reikaluose.

"Kongreso Lietuvaitė" Cecili
ja Bagdžiutė, laimėjusi pirmąją 
premiją 3-jo PAL Kongreso me
tu -- nemokamą kelionę į Čilę 
š.m. birželio m. 30 d. palydėta 
tėvelių ir draugų išskrido vieno 
mėn. atostogoms Į Santiago Či
lėj, kur apsistos prof. Antano 
Stonio šeimoje.

Grįždama iš ten, Cecilija ža
da sustoti Argentinoje ir Urug
vajuje ir aplankyti lietuvius Bu
enos Aires ir Montevideo.

Trečiojo PAL Kongreso Komi- --------------------------------------
tetui užbaigus savo darbą, išrink- 
toji likvidacinė komisija nutarė JAUNIMO ŽODIS 
aplankyti prof. Plinio Correa de ----------------------------------------

laiku išgarsėjusį savo traktatu BALTIJOS JŪROS REIKŠMĖ 
A Liberdade da Igreja no Es-

tado Comunista" (Bažnyčios lais
vė komunistinėje valstybėje) ir 
išreikšti jam Kongreso Komiteto

LIETUVAI
S. Paulo lietuviai, minėdami 25 metų Lietuvos pavergimą, birželio 13 d. iš katedros neša vainiką prie 

Tėvo Jose Ancietos paminklo.

DIRVOS PRENUMERATORIAMS 
PUIKI PROGA ĮSIGYTI AR 
PADOVANOTI LIETUVIŠKA KNYGA

TIK TRUMPAM LAIKOTARPIUI Vilties leidykla suteikia pro
gą Dirvos prenumeratoriams papigintai įsigyti šiuos rašytojų leidi
nius:
Vinco Ramono — DAILININKAS RAUBA — novelės — pardavimo kaina $3.00

vardu padėką už jo pasakytą kal
bą Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime, įvykusiame Kongreso 
metu, S. Paulo miesto teatre va- 
saflo m. 20 d. Komisijai atsto
vavo: Prel. Pijus Ragažinskas — 
pirm., Jurgis Sliesoraitis, Jonas 
Antanaitis, Mečys Paleckis su 
ponia, Kazimieras Ambrozevi- 
čius, Rymantė Steponaitytė, inž. 
Algirdas Mošinskis ir Halina Mo' 
šinskienė, komisijos sekretorė.

Prof. Oliveira priėmė svečius 
"Sociedade Brasileira da Defe
sa da Tradicao, Familia e pro
priedade" būstinėje. Prel. Pijus 
Ragažinskas pristatė atvykusius, 
paaiškindamas šio vizito tikslą. 
P.J. Antanaitis paskaitė Kongre-

Sunku mums tiksliai nusakyti 
lietuvių tautos senųjų amžių rai
dą, tačiau Baltija byloja, kad lie
tuvis čia nuo amžių savą dalią 
su ja sija. Čia mūsų proseneliai 
sukuria pasaką, kaip atsirado 
mūsų branginamas gintaras.

Atsitiko taip, kad kartą jūros 
karalienė Jūratė įsimylėjo jau
ną žveją Kastyti. Už tai supyko 
Perkūnas.nutrenkė ją ir suardė 
jos puošniuosius rūmus Baltijos 
jūros dugne, o rūmų likučius 
karts nuo karto jūros bangos iš
meta į krantą gintaro gabalėliais. 
Tas mūsų auksas, gintaru vadi
namas, pagarsėjo po visą pasau
lį. Jo pirkti atvažiuodavo egiptie 
čiai, romėnai, graikai ir kiti. 
Geriausias susisiekimas tais lai

Alės Rūtos — KELIAS I KAIRĘ — premijuotas romanas ..............................$3.00
R. Spalio — ALMA MATER — romanas ...........................  $5.00
B. Armonienės — PALIK AŠARAS MASKVOJE — atsiminimai iš Sibiro $3.00

VISAS 4 KNYGAS PERKANT AR UŽSAKANT Iš KARTO, MOKATE 
TIK 10 DOLERIŲ!

Įsidėmėkite, ta nuolaida naudojasi tik Dirvos prenumeratoriai, perką ar 
užsisaką nurodytas knygas per Dirvą. Be to. toji nepaprastai didelė nuolaida 
veiks tik labai ribotą laiką.

Patartina paskubėti ir išvardintąsias knygas skubiai įsigyti ar užsisakyti 
paštu, siunčiant čekį ar pašto perlaidą DIRVAI, 6907 Superior Avė.. Cleveland, 
Ohio 44103.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

v,... • Dabartinis dividen- 
das 4'/i°/o išmoka- 

~r~įpi vias du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
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.

JOHN J. KAZAN AUSKAS, President
Chicagos jūrų skautės buriuoja. L. Knopfmilerio nuotrauka

kais buvo jūra ir upėmis. Ga
lima drąsiai sakyti, kad Romos 
imperijos klestėjimo laikais, lie
tuviai turėjo savo laivyną, ir ne . 
tik gintarą, bet kailius, medų ir 
kita veždavo į kitus kraštus, iš 
kurių mainais gaudavo kitų žalia
vų, daugiausiai metalų.

Nusilpus Romos imperijai, su
stingsta kultūros kilimas ir lie
tuvių žemėse. Iš anapus Baltijos 
jūros pradeda puldinėti norma- 
nai. Jų buvimas Lietuvoje tam tik
ra prasme buvo naudingas, nes 
pažadino mūsų tautos kovingumą, 
kuris keliems šimtmečiams pra
slinkus tiek išbujojo, kad patys lie
tuviai veržėsi į svetimųjų žemes 
— ypač rytuosna ir atkakliai 
priešinosi Teotonų ordinams va
karuose, kartu gindami ir Balti
jos jūros krantus, nes tai buvo 
vienintelis kelias susisiekti su 
visu pasauliu.

Tenka pripažinti, kad didelė 
dalis mūsų didžiųjų kunigaikščių 
mažai domėjosi jūrininkyste. Jie 
vis siekė daugiau užvaldyti že
mių rytuose. Taip anais Didžių
jų kunigaikščių galybės laikais 
Lietuva nepasireiškė kaip jūri
nė valstybė. Didžiausia priežas
tis buvo, kad kryžiuočiai ir kala
vijuočiai tai sąmoningai trukdė 
ir stengėsi užvaldyti visą Balti
jos jūros pakraštį. Tas jiems da
linai ir pavyko, todėl Lietuva ir 
negalėjo išvystyti jūrininkystės, 
kuri būtų davusi daug naudos ir 
kraštas būtų galėjs geriau ir 
kultūringiau gyventi.

Praslinkus Pirmajam Pas. ka
rui ir Lietuvai atkūrus nepriklau
somybę, lietuvis vėl pajuto jūros 
svarbą ir įsitvirtinoprieBaltijos 
krantų Klaipėdoje. Nepriklauso
mo gyvenimo metais lietuviai vi
sose srityse padarė milžiniškų 
šuolių pirmyn ir visiškai iš nie
ko išugdė nemažą prekybos lai
vyną, turėjo pakrančių apsau
gos laivų, nestigo ir keleivinių, 
o žvejų laivelių šimtais. Visiems 
šiems laivams ir laiveliams jū
rų turtus ir kelią į platųjį pa
saulį rodė Baltijos jūra.

Dabar ir ateityje visų mūsų 
šventa pareiga visuomet budėti ir 
pasigirdus pirmiesiems laisvės 
trimitams, nors ir audros būtų 
didžiausios, nugalėti jas ir kaip 
tikriems Blatljos jūros sūnums ir 
dukroms, padėti praskinti kelią 
lietuvių tautai į laisvę.

Jūrų budys v. Bronius Kovas
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MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais preky

biniais ryšiais su Lietuva kviečiame per mus pasiųsti gimi
nėms Tėvynėje tai,kas ten naudingiausia ir reikalinga.

Šildome, šiuos vertingus siuntiniui labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomisjskaitant Soy. mui
tų ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis 3% 
jardų angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jardai pui
kaus nepermatomo nailono suknelei, tik už $66.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviems 
paltams ir 3% jardų ėlstra geros viln. angį, medžiagos kos

tiumui tik už $75.00.

V—3: 10 /i jardų labai tvirtų gražių vilnonių angį, me
džiagų 3 eilutėms, tik už $55.00.

N—4: 16 jardų keturioms suknelėms nepermatomo sun
kaus pageidaujamų spalvų labai gražių raštų nailono, tik 
už $45.00.

Y—3 ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 (susi
taupo pasiuntimo išlaidos).

Ir patį vertingiausiąjį

SM siuntinį: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvai
rių spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės 
ir 3 škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba 
per galvą užmaunami megztiniai, tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nu
rodytas kainas.

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS) 

421, Hackney Rd., 
London, E. 2England

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 
m. Atstovai JAV:

L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Tel. 136-0194.

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

COSMOS, 327 W. Ęroadway, So. Boston, Mass.

Skaitytojų nuomonės

NEATIDĖLIOTINAS REIKALAS
Juozas Bubelis

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

J
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK„ 6211 S. Western, 
tel. PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom 
.dienom nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara 

nuo 12 vai. iki 5 vai.' p. p.

rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.

BOTANY ,,500" kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
k a s d i e n., 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

Per visą lietuvių visuomenę ir 
spaudą garsiai nuskambėjo įvy
kęs vasario 18-21 dienomis tre
čiasis Pietų Amerikos lietuvių 
kongresas Sao Paulo mieste, Bra
zilijoje, sutraukęs gan gražų lie
tuvių veikėjų būrį tiek iš to kon
tinento, tiek ir iš šiaurės Ame
rikos, tiek iš kitur. Po visų ten 
atliktų darbų ir priimtų nutari
mų, grįžusieji mums parvežė ne 
taip jau džiuginančių žinių apie 
Pietų Amerikos kraštuose gyve
nančių lietuvių ekonominę būk
lę, jų organizacini susitvarkymą, 
kultūrinę veiklą, lietuvybės iš
likimo klausimus, lietuviškos 
spaudos, švietimo ir kitų tauti
niame bare darbų padėt}.

Neužilgo buvo reaguota kad pa
tenkinti jų dvasinj alkį lietuviš
kąja spauda, knygomis, plokštelė
mis. Jau atsiranda aukų ir gera- 
dėjų, prisidedančių prie tų bėdų 
pašalinimo. Kun. dr. Juozas 
Prunskis ryžosi ateiti{ kultūrinę 
talką, pažadėdamas Europos ir 
Pietų Amerikos parapijų, mokyk
lų ir organizacijų bibliotekoms 
sumokėti pusę kainos už jų 1965 
m. Jsigyjamus religinio turinio 
JAV-se išėjusius lietuviškus lei
dinius. Laukiama atsirandant ir 
daugiau tokių geradarių, nes kas 
greitai duoda, tas dvigubai duo
da.

Toli stovėdamas nuo religijoje 
ataušusių "parmazonų”, visgi no
riu pareikšti savo nuomonę dėl tų 
užsimojimų siųsti religinio turi
nio leidinių. Išskirtinai parenkant 
tokias knygas, daugiau bus pasi
tarnaujama anų religini dvasios 
gyvenimą ugdant, mažiau -- tau
tini sąmonėjimą {kvepiant ar j{ 
atstatant. Anie kraštai katalikiš
ki ir mūsų broliams nėra jautaip 
didelis pavojus iškrypti iš tėvų 
tikėjimo, o visu sunkumu ant jų 
gula nutautėjimo grėsmė, ką visi 
iš kongreso grįžusieji patvirtino. 
Daugiau būtų pateisinama, jei lie
tuviškieji dvasios vadai nemažiau 
savo širdies atiduotų lietuvybei 
kaip ir katalikybei gelbėti. Žino
ma, pirmiausiai grebštelėkime 
už tėvų; blogi vaikai -- tėvų 
griekai, o jau toliau -- bažnyčią 
ir mokyklą. O ką pasakytume dėl 
bažnyčios?

Vaikų katechizacijos pravedi- 
mas tėvų prigimtoje kalboje yra 
vienas iš lietuvybei išlaikyti 
ramsčių visų kitų priemonių ei
lėje. Ar pakankamai turime to
kių lietuviškųjų parapijų klebonų, 
kurie tautiniais dalykais sielo- 
tųsi? Užtai mums reikia daugiau 
Milukų, Jūrų, Balkonų, Alba vi - 
čių ir kitų vaižgantiškos dvasios 
kunigų, kurie neapleistų savo 
tikinčiųjų tarpe ir tautinės min
ties žadinimo reikalo, lygiu bū
du skiepytų tėvynės ir savo tau
tos meilės niekad neišnykstantį 
sentimentą, kaipo didžiausią tė
vų ir bočių paliktą brangenybę.

Daug kur pasigendame dvasiš
kių su svietiškiais bendradarbia
vimo. Čia aiškėja, kodėl su lie
tuviais kunigais mūsų tautiečių 
parapijos ir statytos bažnyčios 
pereina Į svetimtaučių rankas. 
Sakoma, panašus sutikęs panašų 
džiaugiasi, tad vienos religijos 
žmonės maišaty su kitos tauty
bės žmonėmis per vieną ir tą pa
čią religiją greitai asimiliuoja

si, jei tam procesui sulaikyti 
nebeatsiranda tinkamų vadų.

Ir štai dėlko Pietų Amerikoje 
ir kitur vis daugiau imama siel
vartauti dėl mūsų tautiečių per 
greito nutrupėjimo { svetimų tau 
tų glėbį. Toms organizacijoms, 
kurios prie savo širdies glau
džia šūkį: visą atnaujinti Kris
tuje ir turėdamos glaudesni ryši 
su dvasios vadais, kodėl pačios 
netaip jau daug įsisavina šalia 
to kitą panašų šok}, kad reikia 
atsinaujinti ir savo tautinėje dva 
šioje. Ir tėvams budėti, kad jų 
vaikai nenueitų svetimiems die
vams tarnauti.

Verta žvilgterėti J kun. S. Ylos 
Maldyną, išleistą 1953 m. Ameri
koje su vyskupo aprobacija, kur 
randame priskirtas nuodėmes 
tiems jkurie nusikalsta savo tau
tai ir valstybei už jai netinka
mą pareigų atlikimą, kilmės, kal
bos, papročių paniekinimą, negi- 
nimą tautos teisių etc. (213 psl.).

Ar tai tik taip sau vėjams ar
ta? Kažin ar taip? Grįžtant prie 
Pietų Amerikos lietuviųaliarmuo. 
jančio reikalo, tenka nustebti, ko
dėl mes taip vėluojame lietuvy
bės smukimo reiškinius laiku pa
stebėti? Kai namai dega, sunku ką 
beišgelbėti. Tačiau, kas yra dar 
{manoma ten padaryti reikia duo
ti kas prašoma, gelbėti kas gali
ma. Lietuviškų mokyklų išlaiky
mo reikalas, bene bus pats opiau
sias, kaip ir tinkamų vadovėlių 
paruošimas ir aprūpinimas lietu
viškojo atžalyno.

Ką šiuo metu reikia daryti į 
tų ar anų pagalbos šauksmą atsi
liepiant? Mano manymu, kol ka
da knygomis ir kitais veikalais 
daugiau praturtėsime, reikia ap
sidairyti savo namuose, ką atlie
kamo galėtume kur pasiųsti, k.a. 
lietuviškų žurnalų, laikraščių, 
knygų, plokštelių, sportinių prie 
monių ir visa kita ,kas naudin
ga būtų ir daugiau suįdomintų daik- 
to gavėją ir teiktų jam pasidi
džiavimo jausmą priklausant prie 
lietuvių bendruomenės, kuri ji 
globoja ir remia. Juk, daugelis 
lietuviškų laikraščių ar žurnalų 
nesandėliuojame, metame lauk, 
o kaip būtų naudinga į tuos kraš
tu paskleisti, kur dėl valiutos kur
so skirtumo spaudos prenumeruo 
tis ne{stengia.

Turėtų {sikurti vertybių siun
tos ir priėmimo centrai ir jų pa
daliniai, per kuriuos bus priima
mas ar {teikiamas daiktas gavė
jui. Dabar š{ gražų patarnavi
mą atlieka Balfas, 105 Grand 
St., Brooklyn N.Y. 11211. Pasinau- 
dokim juo. Tik prisiminkime, 
kaip smalsiai gaudėme spaudą ir 
žinias skaitėme gaudami ją iš 
Amerikos, kai karo nuniokotoje 
Vokietijoje gyvenome stovyklinį 
gyvenimą. Mūsų tautiečiai, atsi
dūrę tropiniuose kraštuosear ki
tų kraštų užkampiuose, didele da
limi nemato spausdinto lietuviš
ko žodžio.

Mes labai mėgstame daug pa
kalbėti, vienas kitą pagraudenti 
akivaizdžiai ir per spaudą, o dar 
daugiau visokių nutarimų ir pa- 
siraginimų papilti, tačiau daug 
kas darbelio griebtis ir auką iš 
mesti nenori -- dairomės kaip 
žengti žingsni atatupsta, sau ty
lomis pamurmant — apseis ir be 
manęs.

IEŠKOMI
BOBELIS ANTANAS, jo Smona 

Marija ir sūnus Stasys — tėvas 
ir sūnus gydytojai.

ČESNA JONAS iš Skerpiejų 
kaimo, Laukeliškių par. Vilka
viškio aps.

ČESNAUSKAS PRANAS, Vinco 
sūnus, atvykęs 1919 m.

GEDŽIUS PRANAS, Igno sūnus 
atvykęs po 1949 m.

GRIGALAITYTĖ - WAICEL 
MORTA, Antano duktė, iš Tau
ragės.

KAZLAUSKAS JUOZAS, Juozo 
sūnus, iš Svėdasų. 1935 m. gyve
nęs ar Chicagoje ar Indiana Har- 
bor.

KLEINAITIS JONAS ir ELENA, 
Mykolo duktė, atvykę 1951J Gra
nite City, III.

MARKVENAS PETRAS (Peter 
Markus), gyvenęs Maple Avė., 
Brookfield, III.

POCIAI PETRAS ir VIKTORAS 
iš Naukaimio.

RAČKAUSKAS LEONAS,Anta
no sūnus, iš Vistaldų.

RIMKUS JURGIS, prieš 2-jį ka
rą gyvenęs Chicagoje - Bridge- 
porte, ten turėjęs nuosavą namą.

ZAREMBAITE MARCIJONA iš 
Paulaičių kaimo, Švėkšnos para
pijos.

ŽIŪRA STEPAS ir VINCAS, 
Kazio sūnūs, abu apie 70 m. am
žiaus.

Ieškomieji arba apie juos tu
rintieji informacijų, maloniai pra
šomi atsiliepti.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas 

6147 So. Artesian Avė. 
Chicago, III. 60629 
Telef. REpublic 7-8334

KAIP KUNIGAS LANKO LIGONI 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1

Buvęs Sibiro tremtinys, ga
vęs siuntinėl} iš Amerikos rašo, 
kad už to siuntinėlio gėrybes 
($75.00 vertės) jis turėtų dirb
ti kolūkyje 6 mėnesius. Ta pat 
proga jis rašo, kad jo kaimynas 
pasisamdė "savo reikalams" vi
sai dienai 2 kolūkio arklius ir 
jais parvežė ligoniui kunigą. Po 
to kilo tikra audra apylinkėje: 
tardymai, grąsinimai ir pan. Bet 
kadangi geradaris kolūkietis bu
vo nepamainomas darbininkas (o 
tokių reta dabartinėje Lietuvoje), 
tai paliko jį laisvą su sąlyga, jei 
daugiau religiniams prietarams 
panašūs patarnavimai nepasikar
tos.

K.L.J.

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, -tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EKPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue____ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street_______ CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shaivmut Avenue LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadvvay AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TI, 6-2674
• CHICAGO, 111. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 964 Literary Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mieh. — 73G0 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK. Mich. — 11333 Jos. Campau GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685 
< YO.UNGSTOVVN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 1-2991 
-• LAKEVVOOD, N. J. — 126 — 4th Street_______PO 3-8569

• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street____ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street_________ GR 2-6387
• PHILADELPHIA 22, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRAN'CISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street______  PI, 6-6766
• WOR(’ESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868
• YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė.____ G R 6-2781

VASAROS ATOSTOGAS

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
^/2 /O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

MEŠKOS VASARVIETĖJE
42 Beach Street 
Monument Beach. Cape Cod, Mass. 
Tel. 759-3251 (Area Code 617)

Rami poilsiui aplinka, šiltas Atlanto vanduo, 
baltas paplūdimio smėlis, geras maistas ir malonus 
patarnavimas užtikrina užsitarnautą poilsį.

Laisvalaikio paįvairinimui: 
valtis — žuvavimui 
sail-fish buriavimui 
stalo tenisas

• teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.
Sezono pradžia birželio mėn. 19 d. Prašome re

zervuoti sau vietą iš anksto:
S. M. Lūšys,
88-01 lOlth Street. Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. VI 9-119.3 (Area Code 212).

I. Veitas.
72 Congress Street, Braintree, Mass. 02185 
Tel. 843-2146 (Area Code 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis tiesiog į MEŠKĄ.

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;
Suburban Phone: 656-6330.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• Pobūvis prie ežero, ren
giamas ALT S-gos Cleve
lando skyriaus, įvyks lie
pos 10 d., 8 vai. vak. (šeš
tadienį), East Park Shore 
Club patalpose. Pobūvis 
įvyks geram ar blogam orui 
esant, nes patalpos pakan
kamai talpios ir yra atda
ros puikiam vaizdui į ežerą.

Laukiami skyriaus nariai 
su šeimų nariais ir bičiu
liais.

• Jurgiui Lapinskui yra 
atėjęs laiškas iš Anglijos, 
bet adresatas nesuranda
mas. Laiškas randasi Dir
voje. 6907 Superior Avė.

J. Lapinskas arba žinan
tieji jo adresą prašomi at
siliepti.

• Gallery International 
vasaros metu bus uždaryta. 
Atidaroma su nauja paro
da rugsėjo 19 d.

• Lietuvių Budžiu plau
kiojimo diena ir gegužinė, 
įvyks liepos 14 d. Plaukio
jimas prie Neff Rd. uosto, 
Naujos parapijos ribose. 
Plaukiojimas įvyks nuo 1 
vai. iki 5 vai. po pietų.

Gegužinė 5 vai. po pietų, 
D r. Mačio sodyboje, 17902 
Nottingham Avė. 3 blokai 
nuo Naujos parapijos baž
nyčios. Įvažiavimas iš Lake 
Shore Blvd. Palangos jach
ta pabūriuos ir 5 motori
niai laiveliai pavėžys sve
čius ir norinčius buriuoti 
priveš prie Palangos jach
tos. Uostas negilus ir Pa
langa prie pat krašto nega
li privažiuoti, dėl to moto
riniai laiveliai pagelbės sve
čiams persikelti į Palangos 
jachtą.

Malonėkite kreiptis į lai
vus su lietuviška vėliava.

Gegužinėje veiks muzika, 
šokiai ir bufetas. Įėjimas 
laisvas.

Esant blogam orui, plau
kiojimo diena ir gegužinė 
bus atidėta į kitą sekma
dienį, toje pat vietoje.

• Jonas I’ažemis, muzi
kas ir Clevelando lietuvių 
jaunimo orga n i za c i j ų 
(skautų ir moksleivių) rė
mėjas, Dirvos sukaktuvinių 
metų proga pratęsdamas 
prenumeratą, prisiuntė ir 
10 dol. auką. Už dėmesį lie
tuviškai spaudai jam pri
klauso nuoširdi padėka.

• Dr. M. Eimantas, bai
gęs Western Reserve ir 
Ohio Statė Universitetų 
medicinos fakultetus, atli
kęs stažą šv. Luko ligoni
nėje vidaus ligų specialybės 
srityje, 1963 m. gavęs U. S. 
P. H. S. stipendiją (post-

Liepos 3 d. Naujosios parapijos bažnyčioje susituokė clevelandiečiai Gražina Garlaitė su Arūnu Kava
liūnu. Nuotraukoje jaunieji tarp pamergių ir pabrolių. W.Airey nuotrauka

fa
i •

a

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delta E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St. 
KE 1 - 7770

JAKUBS & SON

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Į

POBŪVIS PRIE EŽERO
ALT S-gos Clevelando skyrius kviečia savo narius su šeimomis, jų svečius ■ 

ir bičiulius dalyvauti jaukiame pobūvyje prie ežero, kuris įvyks liepos 10 d.,
■ 8 vai. vak. (šeštadienį), East Park Shore Club patalpose.

Į tą paežerio klubą važiuojantiems automobiliu lengviausia patekti važiuo-
■ jant Lake Shore Blvd. ir sukant į ežero pusę East Park gatve. (East Park Dr. ■
■ yra sekanti gatvė nuo Neff Rd. į rytus).

Pobūvio metu veiks bufetas ir gros šokiams muzika. jį
ALT S-gos Clevelando sk. valdyba ■■ ■

("■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

doctoral), specializavosi en- 
dochrinologijos ir metabo
lizmo srityse Ohio Statė 
Univ. ligoninėje, Columbus, 
Ohio.

Baigus savo specialybėje 
stažą, Dr. M. Eimantas da
bar atidaro savo kabinetą 
Clevelande, Westgate Medi- 
cal Arts Center patalpose, 
kaip vidaus ligų ir endo- 
chrinologijos specialistas.

Dr. M. Eimantas yra ve
dęs Dainą Sukarevičiūtę, 
kuri tain pat yra baigusi 
Ohio Statė Universiteto 
School of Nursing, kartu 
augina 4 vaikučius.

• Clevelando tautybių 
šventė, vadinama "Vieno 
Pasaulio Diena”, įvyks sek
madienį, liepos 18 d., lenkų 
kultūriniame darželyje, prie 
St. Clair Avenue, Rocke- 
feller parke. Pradžia apie 
1:30 vai. po pietų.

Kaip ir kiekvieną vasarą, 
toje šventėje dalyvauja ir 
lietuviai, šį kartą programa 
bus kitokia, be tautinių šo
kių.

Atsilankydami į šią šven
tę lietuviai turės proga ap
lankyti ir lietuvių kultūrinį 
darželį, kuriame stovi Dr. 
Jono Basanavičiaus, Dr. 
Vinco Kudirkos ir poeto 
Maironio paminklai, vienin
teliai pasaulyje — nes Lie
tuvoje jie nuversti, sunai
kinti.

Kviečiami atsilankyti lie
tuviai ir is kitų tolimesnių 
miestų. (ksk)

* ŠI, SEKMADIENI. liepos U 
d. 1 vai. p.p. Naujos Parapijos 
Moterų S-gos skyrius rengia ge
gužinę - pikniką p. Blaškevičiaus 
sodyboje. Sodyba randasi važiuo
jant 6-tu keliu. Vieta prie kelio 
bus pažymėta vėliava.

Kviečiam mielus parapijie
čius ir visus pažįstamus atsi
lankyti.

• Clevelando Vasaros Or
kestro populiarios muzikos 
koncertai vyksta Public 
Auditorium salėje dideliu 
pasisekimu.

Liepos 14 d. koncerto 
programoje, dalyvaujant 
čhorui ir solistams, numa
tyta populiarios meliodijos 
iš ”Show Boat” ir eilė kitų. 
Bilietai nuo 1 iki 2.50 dol. 
gaunami Burrovvs krautu
vėse ir Severance Hali ka
soje.

• Liepos 16 ir 17 dieno
mis programa skirta Ler- 

ner-Loewe geriausiams kū
riniams, dalyvaujant solis
tams ir chorui. Pirmoje da- 
lvie vyrauja meliodijos iš 
”Gigi”, kai antroji dalis už
imta ”Camelot” ir ”May 
Fair Lady” muzikos kūri
niais.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

PARDUODAMAS NAMAS
Puikus, 10 metų senumo, 

4 miegamųjų. Dvigubas ga
ražas, didelis sklypas. Par
duoda savininkas.

1333 East 185 gt.
Tel. KE 1-3942

(78-79)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

3 kambarių apšildomas 
butas East Clevelande su
teikiamas už atitink. patar
navimus. Tik suaugusiems.

Tel. EV 1-3801.
(78-79)

PARDUODAMI NAMAI

12 šeimų plytinis aparta
mentas, virš $15,000 paja
mų per metus. Garažai. Ne
brangus.

šešių metų namas, 2 mie
gamieji žemai, padalintas 
rūsys, garažai. Labai dide
lis sklypas su sodu.

Mūrinis 2 šeimų 5-5 pa
dalintas rūsys, garažai, 14 
metų senumo. Euclid, Ohio.

4 miegamųjų, vienas pir
mam aukšte, prie pat E. 
185 gt.

Bungalow, 2 miegamieji 
žemai, rūsys, garažai, labai 
švarus.

Vienos šeimos namas ne
toli Neff Rd. ir bažnyčios. 
Prašo tik $15,900.

Mažas namas be rūsio. 
Vienas garažas. Netoli E. 
185 gt. Prašo $11,500.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 gt. IV 1-6900 

arba KE 1-2190

PALIKIMUI SUTVAR
KYTI PARDUODAMAS 

NAMAS

Nottingham rajone. Dvie
jų šeimų; šeši ir penki 
kamb. plius pramogoms 
kamb. Puikiame stovyje. 
Reikia pamatyti, kad įver
tinus. Priimamas kiekvie
nas tinkamas pasiūlymas.

Teirautis tel. IV 6-4713.
(78-81)

HOUSE FOR SALE 

RICHMOND HEIGHTS, 
1937 Skyline Drive.

4 bedroom. Wunderfull 
location.

BY 0WNER. (77-78)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

4 kamb., vonia ir gazinis 
pečius (viršuje). 6721 Bay- 
liss Avė., netoli šv. Jurgio 
parapijos. Savininkė Mrs. 
Mary Hrastar.

Tel. HE 1-2339.
(75-78)

LIETUVIŲ SALĖ-SVETAINĖ

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Tai sava, lietuviška pastogė įvai
riems parengimams, koncertams, susi
rinkimams, parodoms, vaidinimams, šo
kiams rengtįi.

REMDAMI SAVUS — REMIATE 
SAVE.

SPORTO DIENOS
PEREINAMŲJŲ TAURIŲ 

SUREGISTRAVIMO 
REIKALU

Paskutiniais metais ne
turėjome aiškiai suregis
truotų pereinamųjų taurių 
už klubinius, komandinius 
ir individualius laimėjimus. 
Taurės būdavo įteikiamos, 
tačiau, ar klubo vadovybės 
žiniojo ar pas atskirus as
menis jos laikomos, taip ir 
nežinoma. Kada sekančio 
sezono metu kreipiamasi į 
klubo vadovybę dėl taurės 
pristatymo į pirmenybes, 
aiškinamasi, kad nežino 
katras iš klubo narių ją pa
ėmęs ir pan.

Išvengimui bereikalingo 
laiko gaišinimo, Centro 
Valdyba įgalioja Centro 
Valdybos narį, Stasį Kėkš
tą, 47 St., George Rd., Isl- 
ington, Ontario. Canada. 
(Telef. BE 3-1372), praves
ti taurių suregistravimą, 
nustatant asmenį ir jo ad
resą, kur taurė yra laiko
ma. Klubų vadovybės ar 
pavieniai asmenys prašomi 
ir kartu įpareigojami tuoj 
pat reaguoti į šį pranešimą.

Visos pereinamosios tau
rės, kurios buvo laimėto
jams įteiktos, laikomos per
einamosiomis visam laikui. 
Šiais metais įgytos, kaip 
krepšinio klubiniam laimė

tojui Sąjungos metinėse 
pirmenybėse, taurė nupirk
ta JAV Lietuvių Bendruo
menės, Centro Valdybos 
nutarimu laikoma taip pat 
pereinamąja visam laikui. 
Šiuo atveju taurės su įra
šais įgaus istorinę vertę ir 
atpuls vargingas vis naujų 
taurių "medžiojimas”.

Pranešame taip pat visų 
žiniai, kad praeito suvažia
vimo, 6-7 d.d. vasario mėn. 
Clevelande V. Kleizos per
duota JAV Lietuvių Bend
ruomenės idėja apie surin
kimą visų mūsų reprezen
tacinių vienetų Įgytų tau
rių, kaip Pietų Amerikos, 
Australijos krepšinio išvy
kų, Pabaltiečių pirmenybių 
ir pan., paruošimą specia
lios vitrinos Tėvų Jėzuitų 
Namuose Chicagoje ir jų 
išstatymą reprezentuojant 
apie mūsų Sąjungos sporti
nius laimėjimus plačiajai 
visuomenei. Centro Valdy
ba, remdama šią idėją, dė
kinga JAV Lietuvių Bend
ruomenei už žadamą finan
savimą įruošti šią vitriną, 
taip pat Tėvams Jėzuitams 
už leidimą pasinaudoti jų 
namais.

Dažnai prašome paramos 
iš mūsų organizacijų ir pa
vienių asmenų. Nebus pro 
šalį, jei mes parodysime, 
ką turime gavę už mūsų pa
siektus laimėjimus. Tėvų 
Jėzuitų Namus metų laiko
tarpyje aplanko apie 
400,000 žmonių, šiuo reika
lu S. Kėkštas kreipsis į at
skirus asmenis, kurių žinio
je. mūsų nuomone, randasi 
šios taurės. Centro Valdy
ba prašo glaudaus bendra- 
iarbiavimo.

š.A.L.F.A.S. Centro 
Valdyba

* ŠIAURĖS AMERIKOS LIETU
VIŲ Sportinių Žaidynių Futbolo 
(soccer) varžybos įvyks š.m. 
rugsėjo mėn. 4-5 d.d. St. Catha- 
rines, Ontario, Canada, Kanados 
Lietuvių Dienų metu. Varžybos 
bus vykdomos vyrų klasėje, ta
čiau jauniams netrukdoma žaisti 
už vyrų komandą.

Žaidynės vyks "Club Heidel- 
berg" stadijone, Lake Str., St. 
Catharines. Rungtynių teisėjai, 
kanadiečiai. Varžybų vyr. teisė
jas, Futbolo Sekcijos Komiteto 
Vadovas J. Klivečka.

Centro Valdyba

ATSIUSTA PAMINĖTI
DAIGELIAI -- Chicagos Aukš

tesniosios Lit. M-klos metraš
tis. 248 psL Kaina 2 dol. Išlei
do Mokyklos Tėvų Komitetas. 
Adm. adresas 5680 So. Clare- 
mont Avė. Chicago, III. 60636

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

OPPORTUNITY

For a future \vith a vvell 
khotvn Midtvęst Manufac- 
luring Firm. We are now 
offering exdūsive distribu- 
torships for a patented 
product. No compėtition. 
Factory trained personnel 
tvill assist you in, setting 
up a tried and proven ad- 
vertising and merchandis- 
ing program. mark
up. Investment guaranteed. 
Minimum investment 
$1,000. Maximum $14,000. 
Ali replies confidential. For 
information write Director 
of Marketing, P. O. Box 
14049, St. Louis, Missouri 
63178.

UNITE!) MARKETING 
COMPANY

6286 Bartmer Avenue 
St. Louis, Mo. 63130 

(70-83)



DIRVA
TAUTINĖSMINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PASKELBTA PAVERG
TŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

Prezidentas L. B. John- 
son paskelbė Pavergtųjų 
Tautų Savaitę, kuri prasi
dės liepos 18 d.

Proklamacijoje sakoma, 
kad "JAV pagrindinis tiks
las ir uždavinys — pripa
žinti ir paskatinti teigia
mus veiksmus tautinei ne
priklausomybei ir žmonių 
laisvės principams įgyven
dinti.”

CHICAGO
• Pavergtųjų tautu sa

vaitė Chicagoje Įvyks lie
pos 17 dieną. Paradas pra
sidės 2 vai. po pietų. Tai 
bus šeštadienis, o ne sek
madienis, kaip iki šiol bū
davo. . Protesto demonstra
cijos, švenčiant 25 metų 
Lietuvos okupacijos, žada 
būti gausios ir labai ryš
kios. Tam rengiasi visos 
pavergtos tautos ir jų at
stovai. Svarbu, kad tą die
ną gausiai pasirodytų lie
tuviai, su vėliavomis, pla
katais, vežimais, o moterys 
tautiniuose rūbuose. Kal
bės brig. gen. James Hittle, 
o paradą tvarkys — Ch. 
Fehey.

• LB švietimo Taryba il
siais metais lapkričio mėn. 
27-28 d.d'., Padėkos savait
galyje, planuoja Chicagoje 
rajoninę mokytojų konfe
renciją. šių metų konferen
cijoje bus daugiau dėmesio 
skiriama pedagoginei prak
tikai ir mokyklų organiza
cijai. šiai konferencijai jau 
ruošiamasi. Lituanist i n i ų 
mokyklų mokytojai prašo
mi iš anksto suplanuoti 
mokslo darbą, kad galėtų 

LB Los Angeles apygardos valdyba J. Kojelis, L. Valiukas, 
A. Skirius ir pirm. K. Liaudanskas aptaria organizuojamo suva
žiavimo rugpiūčio 8-9 d. programą. J. Andriaus nuotrauka

Los Angeles mieste šv. Kazimiero parapijos mokykloje buvo 
surengta Adomo Galdiko dailės paroda, turėjusi didelj pasisekimą. 
Nuotraukoje iš kairės: B. ir D. Railai, dail. Adomas Galdikas, 
R. Vidžiūnienė ir dail. Pautienius. L. Briedžio nuotrauka

P. LAUCIUVIENEI ir jos šeimai liūdesio va

landoje, dėl vyro ir tėvo, rašytojo ir poeto

STASIO LAUCIAUS

mirties, reiškiu nuoširdžią užuojautą

K. P. Obolėnas___________ _ ____ I

k o n f erencijoje dalyvauti. 
Jei turima kokių pageidavi
mų ar sumanymų, prašoma 
siųsti švietimo Tarybai.

• Gintaro baliaus versija 
bus pakartota Chicagoland 
Music Festival parengime, 
kuri ruošia The Chicago 
Tribūne dienraštis McCor- 
mic-k Place rugpjūčio 7 d., 
šeštadienį.

Dalyvaus Gintaro baliaus 
debiutantės su post-debiu- 
tantėmis ir Gintaro korp. 
palydovais.

Lietuvių pasirodymui va
dovaus ponia Daužvardienė.

BOSTON
• Vinco Krėvės veikalų 

inscenizavimą rengia ALT 
S-gos Bostono skyrius rug
sėjo mėn. 26 d., 3 vai. p. p. 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lės III-jo aukšto auditori
joje.

Ištraukas iš "Dangaus ir 
žemės Sūnūs”, "Šarūno" ir 
"Raganiaus" išpildys Vyt. 
Valiuko vaidintojų trupė iš 
New Haveno.

Režisūra Vytauto Valiu
ko. Scenovaizdis dail. Alb. 
Elskaus. Muzika ir efektai 
Birutės Uogienės. Scenos 
technika Romų Vilko.

ALT S-gos Bostono 
Skyriaus Valdyba

NEW YORK

• Dail. Juozo Bagdono 
dailės darbų paroda, kuri 
atidaryta prasminga ir gi
liai apgalvota J. Bra
zaičio kalba š. m. liepos 2 
dieną Maspeth, N. Y., ne
žiūrint tokiems parengi
mams nepatogaus atostogi-

AUKOS DIRVAI
V. Kuodys, So. Boston . . $1.00 
John B. Borden, Matteson 10.00
VI. Janušauskas, Montreal 1.00
Sr. Pažėra, Detroit . . 1.00
V. Bačiulis, Cleveland . .1.00
K. Barauskas, Glendale . 4.00
K. Gogelis, Detroit . . .1.00 
Dr. R. Giniotis, Waukegan 5.00
K. Naudžius, Altadena . .2,00
K. Kasakaitis, Chicago . .2.00
P. Pajaujis, Detroit . .1.00
A. Iškauskas, Toronto, . 1.00
K. Žygas, Cleveland . .2.00
A. Gustaitis, Hollyvvood . 1.00 
Rev. J. Žvirblis, Grand Rapids 

5.00
J. AndrašOnas, Chicago . 4.00
F. Noreika, Stayner . .1.00
J. Paknis, Kearny . . . 15.00

nio meto, turi palyginti ge
rą pasisekimą. Tam tikras 
skaičius paveikslų jau įsi
gytas parodos lankytojų. 
Uždarymas įvyks liepos 11 
d., 8 vai. vakaro, kalbės 
dail. V. K. Jonynas.
Parodą uždarant numatytą 
vieną paveikslą burtų keliu 
paskirti laimingajam žiūro
vui, tai kiekvienas lanky
tojas tam tikslui gauna nu
merį.

ŠACHMATAI

• Povilas Tautvaišas pa
sidalino antra vieta su did- 
meisteriu Arthur Bisguier,
N. Y. ir JAV armijos čem
pionu D. Rivera, Amerikos 
meisterių turnyre, birželio 
11-13 d.d., Minneapolyje, 
Minn.

» Povilas Vaitonis, du 
kartu buvęs Kanados čem
pionas, dalyvavo Kanados 
pirmenybėse, kurios - liepos 
2 d. užsibaigė didmeisterio 
A. Yanofskio laimėjimu.

• JAV komandos sudėty, 
kuri rengiasi pasaulio ko- 
resp. šachmatų pirmenybė
se, yra Kazys Merkis iš 
Bostono. Dabar paaiškėjo, 
kad iš 8 io priešininkų — 
du yra šalies čempionai: 
Šveicarijos — Marcei Mar
kus iš Zuericho ir Belgijos 
koresp . šachmatų čempio
nas Roland Beyen.

• Viktoras Palčiauskas ir 
P. Tautvaišas laimėjo abi 
pirmąsias vietas Fox Val- 
ley pirmenybėse, birželio

Įspūdingas krefingiškiiį suvažiavimas
Birželio 26dieną, jaukioje Gied

raitienės baleto studijos salėje 
Chicagoje, {vyko jaukus prieš 20 
metų Kretingos gimnaziją baigu
sių bei lankiusių sąskrydis. Bu
vę mokytojai ir mokiniai, kai ku
rie su savo šeimomis, suvažia
vę iš tolimųjų Amerikos ir Kana
dos pakraščių, sudarė nepapras
tai gražų šimto asmenų pobūvi.

Tai buvo visiems tarytum vie
nos šeimos šventė. Buvę moki
niai bei mokytojai suvažiavo iš 
(vairiausių vietovių net iš toli
mųjų Los Angeles, Hamiltono, 
Clevelando, Toronto, Detroito,

Vasario 16 Gimnazijoje birželio 24 d. tarp mokytojų ir mokinių {vyko krepšinio rungtynės, kurias lai
mėjo mokiniai 44:38. Priekyje mokiniai: VytautasMečionis,Stasys Gujėnas, Alfredas Starukas, Verneris 
Kiminus, Juozas Milinis ir Mečys Landas. Stovi mokytojai: Fr. Skėrys, Weigel, Haag, T. Gailius, Dinkel, 
kun. Br. Liubinas, Krivickas ir Spiess. H. Motgabienės nuotrauka

A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS 
Š. M. LIEPOS 31 D. (ŠEŠTADIENĮ) RUOŠIA 

VASAROS BALIU
TAUTINĖS S-GOS CENTRO IR VILTIES D-JOS VALDYBŲ PRIĖMIMĄ, 

kuris įvyks Chesterton, Ind., Michigano paežerio naujausioje ir moderniausioje 
p.p. Jonynų vasarvietėje (sodyboje).

Programa: 6-8 vai. koktailis. 8-10 vai. vakarienė ir meninė dalis. 10 
va). — šokiai Terasoje, grojant NEO-LITHUANŲ ORKESTRUI. Esant blo- 
gesniam orui, šokiai vyks erdvioje vėsinamoje salėje.

Visi svečiai kviečiami atvykti visai dienai pasinaudoti puikiu maudymosi 
baseinu bei gražia ir jaukia sodybos aplinka.

Vietų skaičius ribotas. Dėl rezervacijų skambinti p. šiaučiūniui telef. HE 
4-1979.

Chicagoje kvietimus galima įsigyti: 69 Meno Galerijoje, 2612 VV. 69 St., tel. 
778-0505 ir Ciceroje p. V. Račkausko prekyboje, 5113 Cermak Rd., tel. TO 
3-5864.

A. L. Tautinės S-gos Chicagos 
Skyriaus Valdyba

Darbininko redaktorius J. Brazaitis kalba J. Bagdono dailės kūrinių parodos atidaryme. Paroda vyksta 
Maspethe, N.Y. ir uždaroma liepos 11 d. R. Kisieliaus nuotrauka

26-27 d.d., Aurora, III., ku
riose dalyvavo 77 varžovai.

1. V. Palčiauskas iš Chi
cagos 5-0(!) 2-3. P. Taut
vaišas ir H. Maver po 4 U 
taško. Geras pasirodė dar 
Kazys Ramas, surinkęs 3L 
ir A. Zujus 3 taškus.

Džiugu, kad šis laimėji
mas Viktorui Palčiauskui 
suteikia drauge ir USCF 
meisterio titulą. Iki šiol tokį 
titulą turėjo keturi lietu
viai : Povilas Tautvaišas, 
Povilas Vaitonis, Kazys 
Škėma ir Ignas Žalys.

Elizabetho, Bridgeporto miestų 
ir žinoma, pačios Chicagos. Sen
timentų pagauti, visi žiūrėjo vie
ni J kitus, lyg sapne. Žiūrėjo ir 
stebėjosi, visų pirmiausia savo 
fizinių dimensijų pakitimu. Ta
čiau savo širdyse visi jautėsi 
tie patys: draugiški ir nuoširdūs.

PobūvJ atidarė buvęs klasės 
seniūnas Viktoras Palūnas iš 
Clevelando. Po įžanginio žodžio 
jis pakvietė kalbėti mokytoją Juo
zą Kojelj, atvykusi net iš Los An
geles. Kaip klasės auklėtojas, ji
sai šaukė savo buvusius mokinius 
pavardėmis, taip kaip daroma

Brooklyniečiai S. Birutis su žmona ir vaikučiais Pasaulinėje 
Mugėje New Yorke išbando AMF Monorail, įrengtą American Ma- 
chine and Foundry bendrovės. Tai ore skriejantis traukinys, 
besilaikąs ant vieno bėgio.

klasėje prieš pamoką. Deja,dau
gelio iš šaukiamųjų nebuvo ir 
vietoj žodžio "esu" viešpatavo 
visiška tyla. Tai Lietuvoje liku
sių arba jau žuvusių pavardės. 
Jie buvo pagerbti atsistojimu.

Mokytojas J. Kojelis yra veik
lus ir energingas žmogus, akty
viai besireiškiąs rezoliucijų ak
cijoje. Jo žodis buvo jautrus ir 
prasmingas. Kaip kietas žemai
tis, jis karo metu Lietuvoje kovo
jo su vokiškaisiais okupantais, 

kol pagaliau buvo gestapo suim
tas ir už lietuvišką veiklą išsiųs
tas ir uždarytas l koncentracijos 
stovyklą Vokietijoje. Jisai kvie
tė esančius jungtis l Lietuvos va
davimo darbą.

Viktoras Palūnas pakvietė bu
vusi Kretingos pranciškonų gim
nazijos mokin{, dabar garsųjį so
listą, Stasį Barą atlikti meninę 
programą. Jisai, profesoriui VI. 
Jakubėnui palydint, padainavo 
tris dainas, vieną iš jų kompozi
toriaus Jakubėno. Arija iš ope
ros "Žydė" buvo sudainuota tik
rai jausmingai ir pagaunančiai. 
Po to sekė dr. Rimvydo Šilbajo- 
rio žodis. Dr. Šilbajoris, baigęs 
mokslus šiame krašte, dabar 
profesoriauja Ohio universitete. 
Jo mintis buvo originali ir lietė 
žmogaus žmoniškumą. Nors ir 
trumpai, bet jis taip pat papasa
kojo savo {spūdžius iš Vilniaus, 
kuriame prieš kurĮ laiką teko lan
kytis.

Buvo gauti sveikinimai iš Lie
tuvos ir kitur, kuriuos perskaitė 
Irena Truškauskaitė - Regienė. 
Pagaliau Viktoras Palūnas užda
rė oficialią programos dal{ ir 
kvietė visus vaišintis ir links
mintis Kretingos gimnacijos pri
siminimų fone.

Reikia pasakyti, kad šiam su
važiavimui suruošti ypatingai 
daug geros valios parodė Vale
rija Velavičiūtė-Pleirienė, Al
bertas Liškūnas, Viktoras Palū
nas ir kiti. Jiems visiems pri
klauso mūsų nuoširdi padėka. 
Mums, iš toliau Į ŠĮ suvažiavi
mą atvykusiems, tai buvo ameri 
kietišku terminu tariant "senti
mentai journey", kuri paliko ne
išdildomų Įspūdžių bei prisimini
mų.

Julius Veblaltis
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