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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ANT PRALAIMĖJIMO SLENKSČIO
GYNIMO SEKRETORIUS PRANEŠA APIE PA
BLOGĖJUSIĄ VIETNAMO KARO BŪKLĘ. — 
TIK GRIEŽTI ŽYGIAI IR DIDESNIS JĖGŲ 
ĮTEMPIMAS GALI DAR IŠGELBĖTI ŠĮ KARTĄ 
NUO KOMUNISTŲ PERGALĖS. — AMERIKIE

ČIŲ STRATEGIJĄ.

- - - - - - - - — VYTAUTAS MEŠKAUSKAS- - - - - - - - - - - - - -
Ką tik iš inspekcijos grįžusio 

Gynimo Sekretoriaus McNama- 
ros pirmieji ‘pareiškimai rodo, 
kad Vietname jau po dvyliktos. 
Rinkiminiai ir kitokie vidaus po
litiniai .sumetimai bei bendros 
nuotaikos Amerikoje privedė prie 
kovos su komunistais pietryčių 
Azijoje pralaimėjimo slenksčio, 
kovos, kurios egzistencijos ilgą 
laiką buvo norima nepastebėti. 
Tas savęs apgaudinėjimas pri
vedė prie tokios tragikomiškos 
situacijos, kad galingiausia pa
saulio valstybė turi pradėti pla
taus mąsto karą su primityviu 
Šiauriniu Vietnamu, kuris turi 
vos 17 milijonų gerokai suvargu
sių gyventojų! Ir toji valstybė 
taip yra įsitikinusi savo laimėji
mu, kad nenori jokių derybų.

JAV čia yra auka apgaulingos 
Kennan - Morgenthau - Lippmann 
ir kitų skleidžiamos idėjos, kad 
komunizmas yra miręs ir kad tu
rime reikalo su tautinėm atskirų 
valstybių aspiracijom. Nagrinė
damas tą idėją James Burnham 
rašo National Revlew žurnale, 
kad iš tiesų kartais atrodo, jog 
tokia Sovietų Sąjunga siekia am
žinių Rusijos interesų, ji apsi
tvėrė satelitų tvora, siekia ne- 
užšalančių uostų ir panašiai. Ta
čiau tam prieštarauja ■sovietų 
veiksmai Kuboje, kitose lotynų 
valstybėse, Afrikoje ir Azijoje, 
kur Rusija neturi savo interesų. 
Tai rodo, kad komunizmas nėra 
toks nepavojingas kaip norima 
manyti, kad jis iš viso nėra mi
ręs.

Situacija Vietname, mano nuo
mone, tą tiesą dar paryškina. Pri- 
leiskime, kad Sovietų Sąjunga iš 
tikro nori taikos Vietname, kas 
jai irgi galėtų būti naudinga. Bet 
visos pastangos, įskaitant ir Har- 
rimano, prikalbinti Maskvą pa
naudoti savo įtaką taikai atstaty
ti nuėjo niekais. Kodėl? Iš vienos 

Amerikiečių lėktuvai šiauriniame Vietname išmetė tris milijonus atsišaukimų, kuriuose Comic strips 
stilium aiškinama, kad Šiaurės Vietnamas atiduoda ryžius, kurių trūksta, kiniečiams mainams už šau
tuvus. Tie gi naudojami broliams Pietiniame Vietname žudyti.

pusės todėl, kad faktinė padėtis 
yra tokia, jog atrodo, kad laimė
jimas krypsta komunistų naudai.

Iš kitos pusės, Maskva visai 
nenori atsisakyti komunizmo pla
tintojo ir gynėjo aureolės, nes ji 
tokia ir yra. Tiesa, įvykiai Viet
name išėjo iš jos tiesioginės kon
trolės. Pagal br itų premjero Wil-

Defensive Enclaves Line Coast

Stare locate defensive enclaves which have blossomed
atona South China sea coast of Viet N am in lašt six months.

Amerikiečių bazės Vietnamo pakraštyje, iš kurių bus bandoma 
atkariauti prarandamą komunistams šalį.

Nepailstantieji. . . 

sono pareiškimą, raktas J Viet
namo taiką yra ne Maskvoje, ir 
jei jis ten būtų, jis seniai būtų 
Pasuktas. Dėl to tačiau galima 
ginčytis. Kam jai sukti raktą? 
Juo amerikiečiai daugiau klimps
ta į Vietnamo džiunglių karą, juo 
mažiau jie gali ką nors padaryti 
kitur, juo daugiau jie bus sukal
bamesni naujom nuolaidom.

Hanoi režimas, iš trečios pu
sės žiūrint, tikrai neturėtų ma
terialinės ir moralinės jėgos ko
voti su didžiausia pasaulio galy
be, jei nejustų viso komunistinio 
bloko paramos.

Paliekant ideologiją ramybėje 
ir grįžtant prie vis blogėjančios 
karinės padėties Vietname, rei

kia pastebėti, kad dėl praeities 
baisių klaidų ir apsileidimo, šian
dien amerikiečiams reikia pietinį 
Vietnamą iš naujo okupuoti, nes 
tik tuo būdu galima sulaikyti šiau
rinio Vietnamo naujų divizijų 
antplūdį.

Atrodo, kad turima reikalo su 
dviem strateginėm idėjom. Viena 
Iš jtį būtų stiprios juostos šiauri
nėje krašto dalyje, kuri prasidė
tų nuo pajūrio ir eitų net iki Lao- 
E, nutęsimas. Ji turėtų būti pa- 

nkamai gili, kad per ją negalė
tų prasiveržti komunistiniai par
tizanai į pietus. Šios savaitės pra
džioje prasidėjusios pastangos 
paimti J savo kontrolę iš komu
nistų rankų plentą J Pleiku kal
bėtų už tokios idėjos priėmimą, 
kita strategija, kuri jau vykdo
ma, yra eilės atsparos punktų 
sudarymas jūros pakraštyje 
(Žiflr. žemėlapį). Tuos punktus 
paprastai užima marinų tam tiks
lui gerai ištreniruoti daliniai, 
prieš kuriuos atviroje kovoje ne
gali atsilaikyti jokie komunisti
niai partizanai. Pastarųjų stipry
bė yra puolimas iš pasalų ir grei
tas pasitraukimas. J tas marinų 
bazes turėtų būti pasiųsti armi
jos daliniai, kurie savo kontrolėn 
imtų vis didesnius plotus iki to 
laipsnio, kad atskiri atsparos 
punktai susilietų j vieną liniją. 
Tokiu būdu visas pakraštys bū- 
oų kontroliuojamas amerikie
čių. Tada, aišku, pakiltų ir mo
ralė krašto viduje. Masės, paju- 
tusios kurioje pusėje pergalė, 
būtų pasiruošusios pereiti nuga
lėtojo pusėn.

Tačiau tokiai operacijai šiuo 
metu reikalinga didelių karinių 
pajėgų. Jau kalbama apie 150.000 
kautynėm pasiruošusių karių, ne
skaitant dar skaitlingesnių pa
galbinių dalinių. Tiek daug karių 
JAV negali pasiųsti Vietnaman be 
dalinės mobilizacijos ir stam
baus karo biudžeto padidinimo.

Kolumnistas Roscoe Drum- 
mond, nagrinėdamas susidariu
sią būklę, rašo, kad šiuo me
tu prezidentas Johnsonas yra rei
kalingas drąsos pasakyti kraštui, 
kas darosi Vietname ir po to grieb
tis atitinkamų žygių. Jis nurodo, 
kad prezidentas iki šiol nenorėjo 
kalbėti apie karo reikalams lė
šų padidinimą, nes tai galėtų pa
kenkti jo planams padidinti išlai
das socialiniams reikalams. 
"Mes negalime vesti karo Viet
name, o namuose nuduoti, kad 
niekas neatsitiko" -- rašo Drum- 
mond.

* MASKVA PRADĖJO griež
čiau reikalauti skolų apmokėji
mo iš savo satelitų. Vengrija dar 
nuo 1956 m. sukilimo nemokėjusi 
skolos Maskvai, kuri siekia 1,5 
bil. dolerių.

♦ JAV IR PRANCŪZUOS san
tykiai pablogėjo, prancūzų vyriau
sybei apkaltinus amerikiečius 
naudojant lėktuvus atominių gink
lų Įmonių fotografavimui. Tuo rei
kalu prancūzai yra įteikę formalų 
protestą JAV ambasadai Pary-

Lietuviškas vežimas Pavergtų Tautų demonstracijoje, liepos 17 d, Chicagoje. V, A. Račkausko nuotrauka

Pavergtųjų Tautų Savaitė Chicagoje. Lietuvių platformos - vežimo 
dalis. J. Kasakaičio nuotrauka

Didinga Pavergtųjų Tautu 
Demonstracija Chicagoje

Prezidentas L.B. Johnson pa
skelbė Pavergtųjų Tautų Savai
tę.

Prezidentas L.B, Johnson sa
vo proklamacijoje ragino visus 
Jungtinių Amerikos Valstybių gy
ventojus švęsti šią savaitę atitin
kamomis apeigomis ir minėji
mais. Beto ragino visus atnau
jintu pasišventimu prisidėti prie 
tautinės nepriklausomybės ir 
žmoniškosios laisvės troškimų, 
nes daugelyje pasaulio vietų pa
grindinės teisės yra nepakančia- 
mai susiaurintos bei neįgyvendin
tos.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentų skelbiamos prokla
macijos sudarėpalankias sąlygas 
pasisakyti laisvai ir atvirai prieš 
Sovietų Sąjungos kolonializmą ir 
žmonių naikinimą. Mūsų teisingą 
šauksmą suprato ir vertina di
dieji ir mažieji šio galingo krašto 
pareigūnai. Remia mūsų pastan
gas atgauti laisvę ir nepriklau
somybę.

Sovietų Sąjungos pavergtų tau
tų savaitės minėjimas Chicagoje 
Įvyko š.m. liepos m. 17 d. 2 v. 
miesto centre. Parade dalyva

vo per dešimtis tūkstančių žmo
nių. Gausiausią grupę sudarė lie
tuviai. Seni ir . jauni,i moterys ir 
mergaitės su vėliavėlėmis ir Įvai
riais plakatais žygiavo miesto 
centro Statė g-ve. Bent pusė mi
lijono Chicagos miesto gyventojų 
stebėjo šią didingą ir tvarkingą 
demonstraciją. Miesto burmistro 
R. Daley patvarkymu centre buvo 
pastatyta svečiams tribūna. Dėl 
A. Stevensono mirties Daley ne
galėjo demonstracijoje dalyvauti. 
Plakatų ir užrašų gausybė: Pav. 
"Jaltoje parduota Centro Euro
pa", "Mes reikalaujame Lietuvai 
laisvės", "50,000 lietuvių nužu
dyta Sibire", "SovietųEmpyraiiš 
troškę žmonių kraujo", "Salinko
munizmas" ir daugybė kitokių šū
kių.

Atidarytuose automobiliuose 
sėdėjo tautiniais rūbais pasipuo
šusios mergaitės ir vyrai. Grojo 
keletas orkestrų. Visa eisena nu
žygiavo prieBuckingham fontano. 
Čia sugrota Amerikos himnas. Su
kalbėjo invokaciją. Perskaitė pre
zidento ir Illinois gubernatoriaus 
proklamacijas. Gubernatoriaus 
proklamacijoje alfabetine tvarka 

(Nukelta i, 2-rą pusi.)
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Pasaulio padalinimas — Jalta 1945 m. (7)

Rinkimai”laisvi", bet neprižiūrimi
Penktadienj, 1945 m. va

sario 9 d. Jaltoje buvo po
sėdžiaujama jau šeštą die
ną. Iš ryto Rooseveltas su 
Churchilliu tarėsi su savo 
kariais. Rooseveltas buvo 
labai gerame ūpe: ”Aš pa
siekiau to, ko norėjau ir už 
tai nesumokėjau labai auk
štą kainą”.

štabu viršininkai patiekė 
savo valstybių vadams ka
ro pabaigos datas. Vokieti
ją numatyta nugalėti anks
čiausiai 1945 m. liepos 1 
d., vėliausiai gruodžio 31 
d., Japoniją 18 mėn. po Vo
kietijos kapituliacijos.

Po pietų JAV atskirų 
ginklų rūšių štabų viršinin
kai, Marshallis, Kingas ir 
Kuteris susitiko su savo 
sovietiniais kolegomis; An
tonovu, čudakovu ir Kuz- 
necovu.

Pradžioje Antonovas kon- 
stantuoja, jog sovietų įsi
kišimas j karą su Japonija 
siejamas su sąlyga, kad 
amerikiečiai aprūpins so
vietų karius maistu, gink
lais ir naftos produktais. 
Amerikos inspekcijos misi
jos kelionė į Kamčatką tu
rinti būti atidėta galimai 
vėlesniam laikui, kad japo
nai to nesužinotų. Ameri
kiečiai pažada per šešis mė
nesius patiekti 100 trans
porto C-47 lėktuvų, o vėliau 
kas mėnesį po 40.

Užsienio reikalų ministe- 
rių posėdyje Stettinius pra
neša, kad susidūrę su so
vietų pasipriešinimu, ame
rikiečiai atsisako nuo savo 
idėjos sudaryti 'prezidenti
nį komitetą’ Lenkijoje. Vie
toje to jis siūlo nutarti:

"Dabartinė laikinoji Len
kijos vyriausybė turi būti 
pertvarkyta į pilnai repre- 
zentantinę vyriaus ybę, 
įtraukiant į ją visas demo
kratinės Lenkijos jėgas bei 
demokratinius lenkų vadus 
užsieniuose. Toji vyriausy
bė turi būti pavadinta 'Lai
kina tautinės vienybės vy
riausybė’. Kai tik ji bus su
daryta patenkinamu būdu, 
trys vyriausybės ją tuojau 
pripažins”.

Edenas skuba; pareikšti, 
kad niekas D. Britanijoje, o 
taip pat ir likusioje Euro
poje, nenori patikėti, kad 
Liublino vyriausybė repre
zentuoja visus lenkus, to
dėl britai negali atsisakyti 
nuo Churchillio siūlyto 
principo, kad reikia pradė
ti pagal naują formulę iš 
pat pradžios.

Po to ministeriai nutarė 
tą klausimą vėl patiekti vy
riausybių galvom. Jie ta
čiau susitarė dėl reparacijų 
ta prasme, kad reparacijas 
visų pirma turi gauti dau
giau nukentėję ir prie per
galės prisidėję. Vokietija 
turės atiduoti dalį savo

įmonių įrengimų ir vėliau 
per 10 metų tiekti įvairias 
gėrybes. Molotovui tačiau 
nepasisiekė savo kolegas 
prikalbėti sutarti dėl 20’ 
milijardų dolerių sumos. 
Edenas nesutiko tos sumos 
priimti net kaip 'bazės dis
kusijoms’.

Patys didieji savo posėdį 
pradėjo pozuodami fotogra
fams, o po to perėjo prie 
Lenkijos vyriausybės pro
blemos. Molotovas siūlo so
vietinę formulę:

"Dabartinė laikina Len
kijos respublikos vyriausy
bė turi būti perorganizuota 
platesniais demokratiniais 
pagrindais, įtraukiant į ją 
demokratinius vadus Len
kijoje ir užsieniuose. Po to 
toji vyriausybė būtų vadi
nama 'Laikinoji Lenkijos 
tautinės vienybės vyriausy
bė".

Jis reikalauja, kad demo
kratinėm partijom būtų su
prastos ne fašistinės arba 
antifašistinės partijos, be 
to, jis griežtai pasisako 
prieš Stettiniaus pasiūly
mą, kad rinkimai įvyktų 
trijų didžiųjų priežiūroje. 
Argumentas: tokia priežiū
ra įžeistų lenkus!

Churchillis siūlo nesisku
binti ir dar pagalvoti. Dis
kusijos tuo klausimu atide
damos pusvalandžiui.

Tuo protarpiu Stettinius 
praneša, kad sovietų ir 
amerikiečių delegacijos su
tarė sovietų siūlomą 20 mi
lijardų dolerių reparacijų 
sumą, iš kurios 50'< tektų 
sovietams, laikyti 'baze dis
kusijoms’. čia Maiskis pa
brėžia, kad ta suma yra pa
imta pagal 1938 m. kainas, 
už tat ji turinti būti dar 
15-20'/C padidinta, turint 
galvoje pakilusias kainas. 
Britai atsisako tam pritar
ti.

Stalinas su Churchilliu 
ginčijasi, ar Tito yra dikta
torius ar ne.

Stettinius perskaito Al- 
ger Hisso paruoštą prane
šimą. kuriuo siūloma, kad 
penkios didžiosios valsty
bės, kurios turės nuolatines 
vietas Jungtinių Tautų Sau
gumo Sargyboje, turėtų 
pirmiau susitarti dėl sveti
mų teritorijų valdymo pa
tikėtinių principu.

Churchillis įsikarščiuoja: 
— Prie to aš niekados ne- 
prileisiu. Tarp kitko, niekas 
su manim iki šiol dėl to ne- 
sitarė. Jokiu būdu nesutik
siu, kad 40 ar 50 valstybių 
spręstų britų imperijos vi
daus santykius.

Stettinius bando nura
minti Čhurchillį, teigda
mas, kad Hisso pasiūlymas 
neliečia britų imperijos, bet 
tik Korėją, Indokiniją ir ki
tas iš Japonų išvaduotas 
šalis.

C h u r c h i Uis prisimena 
prieš metus jam Roosevel- 
to Teherane pasakytus žo
džius; "Anglai paimtų sau 
kiekvieną žemės šmotą pa
saulyje, nors jis būtų tik 
smėlis ar uola”.

Stalinas bando jį nura
minti, į ką Churchillis at
kerta :

— Maršale, ką Tamsta 
pasakytum, jei kas nors pa
siūlytų perimti tarptauti- 
nėn kontrolėn Krymą ir čia 
padaryti tarptautinį kuror
tą ! Rooseveltas paveda His- 
sui surašyti naują tekstą, 
kuris nuramintų anglus.

Po to vėl grįžtame prie 
Lenkijos. Churchillis reika
lauja, kad rinkimai ten 
įvyktų trijų didžiųjų kont
rolėje. Jis girdėjęs, kad 
Liublino vyriausybė norinti 
kaip išdavikus teisti visus 
lenkus, kurie kovojo po
grindyje ir užsieniuose. Ti
to esąs sutikęs, kad rinki
mai Jugoslavijoje būtų pri
žiūrimi. Anglija sveikintų, 
jei JAV ir Sovietai savo 
stebėtojus pasiųstų į Grai
kijos ir Italijos rinkimus. 
Kodėl sovietai nenorį britų 
ir amerikiečių stebėtojų 
Lenkijoje? Tai juk visai 
neįžeidžia lenkų. Egipte, 
pavyzdžiui, rinkimus visa
dos laimi vyriausybė, kuri 
valdo kraštą.

Stalinas į tai atkerta, 
kad Lenkija yra daug kul
tūringesnė. Ji davusi tokių

mokslininkų kaip Koperni
kas!

Amerikiečiai palaiko bri
tų pažiūrą. Vėliau priimtas 
nutarimas, kuriuo išlaisvin
ti Europos kraštai turi pa
tys per laisvus rinkimus 
nustatyti savo demokratinę 
santvarką, jos ir rinkimų 
būdo smulkiau neaptariant.

Pagaliau trys užsienio 
reikalų ministeriai 10 vai. 
30 min. dar kartą susirinkę 
posėdžio nutaria:

"Raudonoji armija, išva
davusi Lenkiją, sudarė nau
ją padėtį. Ji reikalauja pla
tesniais pagrindais laikino
sios vyriausybės, kuri neiš
vadavus vakarinių Lenkijos 
dalių dar buvo neįmanoma 
sudaryti.

Dabartinė Lenkijoje esan
ti laikinoji vyriausybė tu
ri būti pertvarkyta plačiais 
demokratiniais pagrindais, 
įtraukiant į ją demokrati
nius vadus Lenkijoje li
tuos, kurie gyvena užsie
niuose. Naujoji vyriausybė 
turės būti pavadinta 'Len
kijos tautinės vienybės lai
kinoji vyriausybė’.

Toji vyriausybė turės 
būti įpareigota, kai tik bus 
galima, pravesti laisvus, 
nekliudomus, visuotinus ir 
slaptus rinkimus. Tuose 
rinkimuose dalyvauti ir iš
statyti savo kandidatus tu
rės teisę visos demokrati
nės ir antinacinės partijos.

Kai tik Lenkijos tautinės 
vienybės laikinoji vyriau
sybė bus sudaryta pagal 
anksčiau nurodytus pagrin
dus, ją tuojau pripažins 
trys vyriausybės”.

Pavergtąją Tautų demonstracija Chicagoje. Lietuvių minios dalis — 
kairėje lietuvią grupės organizatoriai dr. P. Jakubka ir inž. J. Jur
kūnas. J. Kasakaičio nuotrauka
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Didinga Demonstracija
(Atkelta iš 1-mo pusL) 

išvardinta visos Sovietą S-gos 
pavergtos tautos. Linki visoms 
sulaukti laisvės ir nepriklauso
mybės. Taip pat ir kiti kalbėto
jai pasisakė, kad visi Sovietą Są
jungos pavergti kraštai atgautų 
laisvę.

Batą gera, kad tokia demons
tracija pasirodytą prie Jungtinių 
Tautų rūmą New Yorke. Reikia 
pasidžiaugti, kad mes bendromis 
jėgomis pajėgiame tokias didžiu-

les demonstracijas pravesti. Pa
jėgiame dėl to, kad turime suma
nių, nenuilstančią veikėją, kaip 
A merikos Lietuvią Tautinės Są- 
junocs pirmininką inž. J. Jurkū- 
ną,°L. Prapuolenį ir kitus.

J. Jurevičius

Diena fš dienos I
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

SMALSIAI IR IŠDIDŽIAI -- regis dar taip neseniai — skelbė- 
mės gyveną naujame ir jauname dvidešimtajame amžiuje. O Štai 
jau penkiolikti metai, kaip tas mūsą dvidešimtasis, persiritęs per 
pusiaukelę, sensta ir slenka į galą. Jau tik pensininkai -- tiksliau: 
tik konservatyviai apskaičiuoto amerikinio pensininko amžiaus su
laukusieji — tėra palikę vaikiškų pėdelių devynioliktajame. Visi kiti 
esam šimtanuošimtiniai dvidešimtaamžininkai. Apie pusė gyvosios 
žmonijos turi pagrįstą vilčių gyvi įžengti ir į dvidešimt pirmąjį.

Laikui tekant, kinta žmonių kūrybos, mąstymo, kalbėjimo ir el
gesio stilius. Kinta ne staigiai ir tikrai ne tais momentais, kai ka
lendoriuose metų skaitvardyje atsiranda du nuliai. Bet atodairose 
praeitin kalendoriniai šimtmečiai atrodo kiekvienas beturįs savišką 
veidą.

Viskam kintant, kinta ir politikos, diplomatijos bei apskritai vie
šojo visuomeninio gyvenimo stilius. Kai Ernestas Galvanauskas, bū
damas Lietuvos premjeras ir užsienių reikalų ministras, bene 1923 
metais stuktelėjo kumščiu į stalą Tautą Sąjungoj gindamas Lietuvos 
reikalą, daugelis kraipė galvas ir net baiminosi, ar toks nukrypimas 
nuo tradicinio diplomatijos stiliaus nepakenks ginamajam reikalui. 
Gal ir nepataisė, bet nei katastrofos dėl to neįvyko. Trisdešimt su 
viršum metą vėliau Chruščiovas Jungtinėse Tautose ne tik kumščiu, 
o ir čia pat nuo kojos numautu batu trankė stalą. Visi šaipės, niekas 
tokio naujo stiliaus negyrė, betgi Chruščiovo "neišmetė iš klubo”. 
Remarkas pasakojo, kaip ten tamevakarųfronte nebuvo nieko nauja, 
viską vadindamas tokiais neperkeltinės prasmės vardais, kurių vie
ną kitą viešai net ištarti —ką bekalbėti apie atspausdinimą! — se
niau būdavo neįsivaizduojamas skandalas. Bet tik Hitleris -- ir tai 
ne už tą — jo raštus degino. Šiaipjau tas stačiokiškumas nesukliudė, 
gal net padėjo Remarkui tapti visoj skaitančioj žmonijoj populiariu 
rašytoju.

Išdailintan, mandagumo ir orumo dėsniais sukaustytan, senti
mentalumu pasaldytan praeities stiliun mūsų amžiuje čiurkšlė
mis {tryško aibės tyčia netvardomo "berniško" ar "mužikiško” 
stačiokiškumo ir net grubumo. Tvanu senojo stiliaus jisai neuž- 
liejo, bet tradicinį jo išsipuošimą gerokai atmiešė. Atėjo "neorna
mentuotos kalbos generacija", kurios viešoji kalba tiesmukiškesnė, 
dalykiškesnė, daugiau nukreipta į veiksmus ir faktus, negu į pate
tišką idealų deklamavimą. Vyresnioji karta, nors irgi dvidešimta- 
amžė, tebėra linkusi kalbėti ir veikti daugiau dar devynioliktajam 
amžiui būdingu stilium. Jaunesnės kartos visuomeniškai gyviau
siam elementui tai atrodo kažkas "nebe iš šio pasaulio". Tad ir 
vėl kartojasi "Užtrauksim naują giesmę, broliai, kurią jaunimas te
supras, ne taip giedosim, kaip ligšioliai, kitas mąstysime dūmas"... 
Jaunieji imasi to paties darbo, tik ne už rankutės vyresnių vedami, 
nebe tuo pačiu stilium idealus deklamuodami. Turbūt, kaip tik da
bar iš vagos išblokštasis lietuvią visuomeninis gyvenimas pradeda 
čiupinėti kojomis dvidešimtojo amžiaus dar nekietai tepramindžio- 
tą taką.
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PALIK AŠARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš tragiškų 
pergyvenimų Sibire jau išėjo lietuviškąja laida.

KAINA 3 DOL. Gaunama Dirvoje ir pas kny
gų platintojus.

Y ATVAŽIAVĘ ( CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

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

-ROATIANS
\G*INST a w

Tautiniais drabužiais pasirėdžiusios lietuvės kroatą ir ukrainiečių tarpe, Grand Parke, Chicagoje,
Pavergtų Tautų demonstracijoje, liepos 17 d. V.A. Račkausko nuotrauka

* SYNGMAN RHEE, laisvosios 
Korėjos kovotojas ir pirmasis 
prezidentas, vadintas "Korėjos 
tigru” dėl jo nepalaužiamo anti
komunistinio nusistatymo, mirė 
Honolulu sulaukęs 90 m. am
žiaus.

* DEMOKRATAI NESITIKI kad 
taikos deryboms pasipriešintų 
respublikonai, tuo atsisakant to
liau remti prez. Johnsono užsie
nio politiką. Panašias derybas su 
komunistais turėjo buv. prez. 
Eisenhoweris Korėjoje. Tokiu 
precedentu apsišarvavę, demo
kratai abejoja, ar respublikonai 
imtųsi pulti, jei prasidėtą dery
bos su Hanoi režimu.

* RUMUNIJA ruošiasi pakeis
ti ne tik savo konstituciją, bet ir 
himną. Esamas himnas iškelia 
Sovietą Sąjungos "išlaisvinimo" 
nuopelnus. Rumunai nori, kad nei 
konstitucijoje nei himne Sov. S- 
ga nebūtą visai minima,

* PRANCŪZUOS INSTITUCI
JOS, dirbančios prie atominių 
ginklą tobulinimo darbą skelbia, 
kad jau pradėta gaminti pagerin
tos bombos. Nepatiekiant detalių 
pranešama, kad kalba eina apie 
mažesnio tipo bombas, kurias ga
lėtą skraidinti prancūzą Mirage 
4'bombonešiai.

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus .Jūs rasite vyrų pasaulį! 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gamtinių 

vyrų aprangai. ■
BOTANY ,.500" kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

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.
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IR LAIKRAŠTIS PATARNAUJA
Ypatingai atostogų metui pra

sidėjus , gauname daug pasiteira
vimų apie lietuvių laikomas va
sarvietes, o svarbiausia, ieško
ma jų adresų. Kiek tai įmanoma, 
ir kiek tų adresų turime — mie
lai patarpaujame. Tačiau malonu, 
kad nuo tos paslaugos atpalaiduo
ja bent kelios lietuvių laikomos 
vasarvietės, kurios randa reikalo 
laikraštyje pasiskelbti.

Savo laiku Juozas Bačiūnas 
Dirvoje išaiškino tinkamos 
reklamos reikšmę vasarviečių 
verslui. Didelė ar maža vasar
vietė, lietuvių ar nelietuvių sve
čiais ji remiasi — nors vien
kartinis pasiskelbimas lietuvių 
laikraštyje niekad nepakenktų. Ly
giai kaip nepakenktų visose lie
tuvių vasarvietėse laikymas lie
tuviškos spaudos.

Dirvoje ir .kituose laikraščiuo
se ne kartą buvo rašoma ir ra
ginama vasaros atostogų metui 
įsigyti lietuviškų knygų. Išleis
tų knygų skelbimai taip pat aiš
kiai bylojo apie rekomenduoti
nas perskaityti knygas, kai 
kurias net su didele nuolaida. 4 
Vilties leidiniai buvo pardavinė
jami po 10 dol. Daugelis ta pro

SKAITYTOJŲ NUOMONĖS IR PASTABOS

KURI DIENA BUVO JUODŽIAUSIA
P.B. Raila panagrinėjo Dirvoje 

vieną svarbiausių mūsų laikų 
Lietuvos istorijos problemų, bū
tent, prieš dvidešimt su viršum 
metų ištikus} laisvės ir nepri
klausomybės netekimą. Dirvos 
š.m. 73, 74, ir ^5 nr. {dėtuose 
straipsniuose, jis apžvelgia tą 
|vyk|, pavadindamas jo etapus pa
skirais vardais. Lietuvos nepri
klausomybės netekimas visais at- 
žvilgiais buvo baisus; daugeliui 
senosios ir jaunosios kartos ne
suprantamas. Dėl to, jo nagrinė
jimas yra svarbus ir didžiai rei
kalingas dalykas, nes palengvins 
j{ suprasti tiek esamai, tiek ir 
būsimoms lietuvių tartoms. Už 
padarytą pradžią, esudėkingasp. 
B. Railai.

Kaip tų {vykių liudininkas, ir 
visus jo etapus giliai išgyvenęs, 
nesiryžtu juos plačiau analizuoti, 
o tik pridėsiu keletą pastabų prie 
p. Railos svarstymų.

Visų pirma, nesutikčiau su p. 
R-s etapų pavadinimais. Lenkų 
ultimatumą Lietuvai p. Raila va
dina smūgiu, o nepriklauso
mybės netekimą Juodžiau
sia diena. Manyčiau, kad Len
kų ultimatumo faktui tiktų pirma
sis pavadinimas, nes po šio {vy- 
kio sekusi raida buvo tik kaip pa
kopos ateinančiai tragedijai.

"Lenkijos ultimatumo i. (1938 
m. kovo 18 d.), rašo p. Raila, — 
"istorija dar nėra pilnai ir ob
jektyviai išaiškinta. Kiek žinoma, 
diplomatinių santykių užmezgi
mui iš abiejų pusių buvo aiškin
tasi ir ruoštasi jau nuo anksčiau. 
Tačiau tokiu atveju Lietuvos po
litikos vadams nepavyko proble
mos išspręsti taip, kad sprendi
mas būtų buvęs pasiektas rames
niu ir gražesniu, o ne ultimatumo 
keliu. Antra vertus, vargu galima 
teigti, kad ultimatumo priėmimas 
buvo vienintelė neišvengiama bū
tinybė. šiaip ar taip, jis lietė Lie
tuvos sostinę, mūsų teises ir mū
sų tautos garbę, — taigi, buvo tiek 
svarbus, kad tuo momentu labai 
didelė Lietuvos visuomenės ir net 
kariuomenės dalis galvojo ir jau
tė, jog iš to plaukia kita "neišven
giama būtinybė": — čia greičiau 
būtina rizikuoti ir neišvengiama 
kovoti".

ga pasinaudojo, bet ne tiek, kiek 
buvo tikėtasi. Ir šiaip, knygų pir
kimas vyksta "normaliu" tempu. 
Visi raginimai ir apeliacijos prie 
savo tikslo nedaug teprisiartino. 
Taigi, knygų tiražai lieka, kokiais 
buvę...

Daugelis lietuviškų laikraščių, 
išskyrus Chicagos dienraščius, 
atostogų metui nukarpė savo lai
das.

Ir Dirva, vietoj 3 kartų, liepos 
ir rugpiūčio mėnesiais išeina po 
2 kartu j savaitę. Apie tai iš anks
to net kelis kartus skelbėme, bet 
pradžioje, kaip paprastai tokiais 
atvejais, gavome ir nusiskundi
mų, kad, girdi, negavome tos ir 
kitos pirmadienio laidos.

Ne visi perskaito visą laikraš
ti, bet malonu, kad bent tuo būdu 
pajunti, jog to laikraščio pasi
gendama.

Prabėgs tie du mėnesiai, pasi
baigs atostogos. Visos laikraščių 
laidos pradės vėl lankyti skaity
tojus.

Vieniems parodžiusiems kant
rybę, kitiems ir atostogų metu 
savo spaudos neužmiršusiems — 
ačiū!

Diplomatinių santykių užmez
gimui iš abiejų pusių tikrai buvo 
aiškintasi beveik, kiekvienos Lie 
tuvos vyriausybės, bet, kaip gerai 
žinoma, problemos nepavyko iš
spręsti dėl lenkų nenuolaidumo. 
Nepadarė lenkai nuolaidų ir per 
paskutin{ pasitarimą. Kaipaiškė- 
ja, šis pasitarimas baigėsi susi
tarimu ir leido lenkams surasti 
būdą jam {vykdyti. Apie tuos pa
sitarimus tarp lenkų ir lietuvių 
tuomet buvo gandų ne tik Lietu
voje, bet ir žinių svetimoje už
sienio spaudoje.o vėliau ir užsie
nio lietuvių laikraščiuose.

Dabar klausimas gali būti ne 
apie tai, kas ir kur tarėsi, bet 
ar buvo reikalas siekti tokio su
sitarimo ir kapituliuoti, atiduo
dant lenkams iniciatyvą?

Panagrinėjus to meto Lietuvos 
gyvenimo sąlygas, nematyti jokio 
intereso: nei ūkinio, politinio, 
tautinio prestižo nei jokio kito 
siekti su Lenkija susitarimo. 
Žvelgiant iš tolimesnės istori
nės perspektyvos, šis susitari
mas atrodo tik kaip skubėjimas į 
nelaimę, arba didžiausias lenkų 
laimėjimas. Pav., priešuniji- 
niais laikais Lietuvos valstybė 
gyveno sunkesnj laiką, turėjo dau
giau sunkiai sprendžiamų proble
mų, bet j derybas su lenkais ėjo ap. 
dairiai. Tuometiniai Lietuvos po
litikos vairuotojai gerai žinojo, 
kokie partneriai lenkai ir kad be 
paveikaus argumento su jais ne
pavyks priimtina prasme susi
tarti. Ir jie parodė savo argumen
tą. 1565 metais sumobilizavo sa
vo kariuomenę ir tarėsi. Kuomet 
lenkams pasirodė, kad šis kumš
tis dar nėra paveikus argumen
tas, lietuviai 1567 metų mobili
zacija padidino savo karines pa
jėgas. Jos skaičius tuorfiet pa
siekęs per 30 tūkstančių žmonių 
ir, žinovų nuomone, buvęs didžiau
sias Lietuvos istorijoje. Lenkai 
suprato lietuvius, kada 1569 m. 
derėjosi dėl unijos.

Tenka pastebėti, kad po 400 
metų nagrinėjant tą |vyk|, iš pa
garbos linksta lietuvio galva pro
senelių išminčiai ir širdis stip
riau pradeda plakti didžiuojantis 
jų sugebėjimais.

EUROPOS APSIJUNGIMO PERSPEKTYVOS

IR PABALTIJO KRAŠTAI

DR. A. GERUČIO PASKAITOS BERLYNE SANTRAUKA. Paruošė V. ALSEIKA

Jei kalbama apie Europos ap
jungimą, netenka abejoti, kad tai 
sunkus ir labai komplikuotas už
davinys. Europinis apjungimas 
bei jo idėja reikalingi politikų - 
vykdytojų. Ar juos rasime Euro
poje? Aišku, didžiu politiku lai
kytinas gen. de Gaulle, tačiauat- 
stovaudamas kontraversines idė
jas, jis negali būti laikomas Eu
ropos apjungėju. O kaip praktinis 
apjungimo klausimas? Čia dr. Ge
rutis priminė, kad tas apjungimas 
yra padaręs didelę pažangą ūkio 
srityje ir tik tenka apgailestau
ti, kad čia apjungimas vykdomas 
dviem bėgiais, būtent Bendrosios 
Europos Rinkos ir europinės lais
vosios prekybos zonos formose. 
Abiejų ūkinių grupių veikla 
ligšiol dar nėra suderinta, koor
dinuota. Esama pavojaus, kad 
Vak. Europa gali suskilti { du 
ūkiškus blokus.

Čia primintinas ir Prancūzi
jos, ypač gen. de. Gaulle vaid
muo. Prancūzija jau yra paro
džiusi, kad ji priešinga Europos 
apjungimui. Gen. de Gaulle iškė
lė "tėviškių"' - kraštų apjungimo 
sampratą, o joje kaip tik slypi 
tendencija {vesti Europoje Pran
cūzijos hegemoniją. Generolas 
neslepia savo nepasitenkinimo 
dėl JAV kariuomenės dalinių bu
vimo Europoje, jis priešingas ir 
B. Europos Rinkos praplėtimui. 
Prancūzijos prezidento pažiū
ros apsunkina Europos apjungimo 
klausimą.

Toliau savo paskaitoje dr. Alb. 
Gerutis pabrėžė, kad nėra leng
va nubrėžti Europos apjungimo 
perspektyvas ir juo labiau sunku 
būti pranašu ir dar ne savame 
krašte gyvenant. Apie perspekty
vas kalbant, tenka pažvelgti { šių 
dienų politikos tendencijas. Jei 
buvo kalbama apie dezintegraci
jos reiškinius laisvajame pasau
ly, tai tiktų ir — ne be sunkiai 
paslepiamo džiaugsmo — pri
minti ir tokius pačius reiškinius 
Rytų bloke. Jau nebe tie laikai, 
kai diktatorius Kremliaus sieno
se valdė visą sovietinę imperiją. 
Tiesa, 1955 m. {steigtas (kaip ati
tikmuo NATO) Varšuvos Paktas 
tebeegzistuoja. Tačiau jau seniai 
likviduotas Kominternas, o ko
munistinių režimų kraštuose ste
bime policentrizmo reiškinius. Į 
viešumą iškilo daug pavojų tu
rinčios varžybos tarp Maskvos ir 
Pekino. Dėl tų varžybų kai ku
riems satelitiniams kraštams jau 
{manoma vykdyti nors ir kuklaus 
masto laisvę kultūros, ūkio ir (la
bai nežymiai) užsienio politikos 
srityse. Čia dr. Gerutis paminėjo 
Tito, Gomulkos ir, pastaruoju 
metu — Rumunijos pavyzdžius. 
Visuotinai pripažįstama, kad so-

Po antrojo pasaulinio karo te
ko pasikalbėti su lenkų emigran
tais, buvusiais arti vadovaujan
čių lenkų sferų ultimatumo lai
kais. Jie neslėpė, kad lenkai la
biau bijojo jų ultimatumo atme
timo, negu prasidėjusio su vokie
čiais karo. Bijojo, kad pasiprie
šinus lietuviams jų ultimatumui, 
lenkai būt susilaukę lemiamo psi
chologinio smūgio su toli einan
čiais neigiamais padariniais.

B. Raila pagristai svarsto, kad 
"Lietuvai Lenkijos ultimatumą 
atmetus, be abejo būtų sekę stam
būs ar bent lokaliniai kariniai 
veiksmai.. Labai abejotina, a r to
kiu atveju visiškai neutrali būtų 
likusi Rusija, o juo labiau hitle
rinė Vokietija, kuriai Lenkijos 
brovimasis Į Pabaltij{ visokiais 
atvejais; buvo nepakenčiamas".

Būčiau linkęs manyti, kadjuo- 
džiausia Lietuvos istorijoje diena 
būtų susiklosčiusi kitaip: nebūt 
lietuvių tauta patyrusi tokių skau
džių nuostolių ir psichologinio 
smūgio, o antrojo pasaulinio arba 
nebūtų visai buvę, ar bent jis bo
tų buvęs ne toks, koks buvo.-Kito
kia būtų buvusi ir pabaiga, kurios 
prasmė tilptų { logikos rėmus.

Tikrai bus atėjęs laikas mums 
plačiau ir išsamiau išsiaiškinti 
Juodosios dienos (1938 m. 
kovo 18 d. lenkų ultimatumo) is
toriją. Arčiau tų {vykių buvę, arba 
juos dirigavę bei prie jų privedę, 
asmens turėtų paaiškinti. Dau
gelis jų dar gyvų Jų paaiškinimai 
būtų svarbi istorinė medžiaga ir 
gera pamoka būsimoms lietuvitj 
kartoms.

K.P. Cbolėnas 

vietinio bloko nebegalima laikyti 
monolitiniu padaru. Net ir Ūkio 
apjungimo Rytų bloke srityje (čia 
svarbusis {rankis -- COMECON) 
jau stebime plyšimo reiškinius.

Dar daugiau, ir tai atrodo pa
radoksu šių dienų padėtyje: kai 
gen. de Gaulle vaidmuo Europos 
apjungime buvo sukėlęs kritiką, 
tai, iš kitos pusės, jo kai kurie iš
sireiškimai, pvz. apie "Europą 
iki Uralo” bei jo pažiūros apie 
"tėviškių" Europą sovietų pa verg
tų kraštų gyventojuose net buvo 
priimtos kaip tam tikros evange
lijos samprata (nors tokios pa
žiūros Vak. Europoje buvo at
mestos). Tautinių jausmų iškėli
mas kaip tik atitinka Rytų bloko 
tautų laisvės siekimams. Tuo bū
du gen. de Gaulle, pasak Geručio, 
yra virtęs savarankiškumo siekių 
simboliu. Savo ruožtu Maskvos 
spauda plačiai skelbia generolo 
pažiūras ir sveikina bei remia jo 
neigiamą nusistatymą Amerikos 
atžvilgiu. Pati Maskva negali su
kliudyti pastabiam generolo nuo
monių vertintojui padaryti paly
ginimus ir prieiti išvados, kad 
reikia atsisakyti nuo maskvinio 
dominavimo. Tad ir nereikia ste
bėtis, kad pagal gaunamus prane
šimus gen. de Gaulle populia
rumas tautose už geležinės už
dangos yra nepaprastai pakilęs.

Čia dr. Gerutis priminė Švei
carijos spaudoje pasirodžiusius 
straipsnius apie Rumuniją ir Zue- 
richo istorijos prof. J. R. von 
Šalis pažiūras. Rumunai, esą, 
pritaria de Gaulle tezei, kad Eu
ropai tenka pačiai spręsti euro
pinius klausimus.

Von Šalis viename savo straips 
nių priėjo išvados, kad Rytų Eu
ropos sostinėse pastebimas kry
pimas Prancūzijos pusėn. Jis dar 
nurodė { ne visai džiugius reiš
kinius, nes, jo nuomone "Rytų 
Europos kraštams Amerika jau 
nereiškia jokių vilčių". Pagal 
von Šalis, tuo pačiu metu kylant 
Prancūzijos prestižui, smunka 
Amerikos autoritetas. Čia dr. 
Gerutis pabrėžė, kad tai apgai
lestautina, nes sovietų pavergtos 
tautos jau nuo seniai dėjo viltis 
{ Ameriką. Tačiaupolitika juk yra 
permainingas reiškinys. Netenka 
abejoti, kad tautos už geležinės 
uždangos negali nuvertinti lemia
mo Amerikos vaidmens Europai. 
Reikia atminti, kad nors kraš
tuose anapus geležinės uždangos 
pastaraisiais laikais padėtis bus 
kiek pagerėjusi, vis dėlto ji tebė
ra sunki ir reikėtų vengti kalbų 
ar daryti žygius, kurie tas viltis 
slopintų.

Toliau dr. Gerutis palietė pa
čių Pabaltijo kraštųapjungimoar 
solidarumo klausimus.Nepriklau
somybės laikmečiu anuometinių 
vyriausybių dėka buvo dedamos 
žymios pastangos apjungti {vai
rias viešojo gyvenimo sritis. Tai 
lietė prekybos sutartis, buvo 
siekta suvienodinti trijų Pabalti
jo kraštų teisinę sistemą. Labai 
glaudžiai bendradarbiauta kultū
ros bare. Buvo glaudūs saitai ir 
užsienio politikos bei karinio 
bendradarbiavimo srityse. Taigi, 
visos tos pastangos, kurias šiuo 
metu stebime Vakarų Europoje, 
Pabaltijy jau vykdytos dar prieš 
25 metus. Tad tenka daryti išva
dą, kad Pabaltijy dirva europinei 
integracijai jau paruošta.

PLANINGAS TAUPYMAS
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Jose jau buvo ryškus Europos 
erdvei sutvarkyti supratimas. 
Tos valstybės niekuomet neno
rėjo vaidinti užtvaros, bet tilto 
vaidmenj. Jos neabejotinai teigia
mai vertina ūkinio apjungimo 
Vak. Europoje reiškinius.

Apjungimas -- tai kategoriš
kas dabartinės epochos impera
tyvas. Europos nevieningumas 
bei susiskaldymas europinių tau
tų tarpe prisidėjo prie dviejų pa
saulinių karų iškilimo ir privedė 
prie Europos kontinento galios 
išsekimo. Europą išgelbėti gali 
tik vienybė.

Kad europinis apjungimas rei
kalingas, kad to apjungimo są
moningumas nuolat kyla, liudija 
visa eilė pavyzdžių. Pagal dr. Ge
ruti jų svarbiausieji buvo tie: ge
gužės mėnesi Vienoje įvykusio
je ELFTA — Ministrų Tarybos 
konferencijoje kalbėta apie rei
kalą šlietis prie Bendrosios Eu
ropos Rinkos, pasisakyta prieš 
Vak. Europos suskilimą { du ūkio 
blokus. Danijos ministras pirmi
ninkas Krag buvo pasakęs: "Jei 
Europa nori vaidinti pasaulin} 
vaidmenį, reikia sukurti vieningą 
Europą.” 'NATO posėdžių metu, 
gegužės m., Londone daugeli kar
tų iškeltas europinio apjungimo 
klausimas, šiais metais gegužės 
5-ji pirmą kartą paminėta kaip 
"Europos Diena". Birželio m. pra
džioje parlamente Londone suda
rytas darbiečių atstovų gremiu- 
mas -- "Komitetas didesnei Eu
ropai". To Komiteto nariai ne
slepia, kad "didesnei Europai" 
turi priklausyti ir komunistų val
domos Rytų Europos valstybės. 
Be to Paryžiuje vykusios "Vak. 
Euronos Unijos” konferencijoje 
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buvo gyvai svarstomas Europos 
apjungimo klausimas. Vak. Vo
kietijos CDU/CSU partijų sukvies
tame tremtinių kongrese, gegu
žės m., Nuernberge, priimtas pa
reiškimas, kuriuo politinė Euro
pos integracija reikia laikyti pa
grindine prielaida Vokietijos vie
ningumo atstatymui ir R. Europos 
tautų nepriklausomybės atgavi
mui.

Tokių pavyzdžiųbūtų ir daugiau 
ir jie liudija, kad Europos apjun
gimas laikomas itinaktualiuklau
simu. Ir vis dėlto... nedaroma pa
žanga. Dr. Gerutis čia nurodė, 
kad nedera pulti | pesimistines 
nuotaikas, nes kiek bebūtų sun
kios kliūtys, apjungimo mintis te
bėra gyva. Ji atitinka europinių 
tautų troškimams.

Šiandien niekas nežino, kaip 
praktikoje toji apjungta Europa 
atrodytų. Čia viena aišku: plati 
politinė integracija (ar pagal de 
Gaulle "tėviškių” pažiūras,ar su
darius supertautinius organus, 
ar federalistiniais bei kt. pagrin
dais) darys milžinišką {taką į 
kraštus anapus geležinės uždan
gos. Reikėtų linkėti, kad toji va
landa ateitų greičiau, kad su Va
karų pasauliu glaudžiais ryšiais 
susieti Vidurio bei Rytų Europos 
kraštai, jų tarpe ir Pabaltijo tau
tos, rastų kelią { Europą, {lais
vą bei apjungtą Europą.

Daug priklausys nuo to, ar 
europiečiai supras, kad pagal de 
Madariagą(toji Europa turi būti 
"laisvų žmonių laisvuoju pasau
liu". Bendroji išvada -- Europos 
apjungimas yra pats skubiausias 
šio šimtmečio uždavinys — to
kiais žodžiais savo paskaitą V. 
Berlyne baigė dr. Albertas Ge
rutis.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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Malūnininkas ir sūnus
Dažnas lietuvis tikriausiai dar 

atsimena tą pasaką. Iškeliavo 
kartą į miesteli malūnininkas su 
savo sūnumi. Kaip jie važiavo ar 
jojo, vietomis besikeisdami, ste
bėtojams buvo vistieknegerai.ne- 
gražu, nepadoru.

Panašiai sekasi ir Los Angeles 
Dailiųjų Menų Klubui. Ką jis da
ro ar nedaro, pašaliečiams vis- 
tiek negerai. Seniau murmėjimų 
girdėdavosi daugiau vietoje, o 
dabar jau ir "nacionaliniu mas
tu", nes ir Chicagos spauda ėmė 
rašyti. O kaip atostogų metu, tai 
net labai {domiai.

Vėliausioji istorija gana pa
prasta. Slapiraidėm prisidengęs 
korespondentas Naujienose apra
šė vieno šio pavasario klubo po
būvį: kas buvo, kas ką kalbėjo ir 
kaip kalbėjo. Aprašymas buvo be 
galo nevykęs, keistas, sudursty
tas iš atskirų išsireiškimų, be 
konteksto, vietomis nuskamban
tis visiškai paikai. Beveik nuosta
bu, kaip laikraštis galėjo tokią 
grikių košę dėti.

Korespondentas, matyt, paju
tęs nepasitenkinimų iš klubie- 
čių ar kitų pusės, netrukus per 
tas pačias Naujienas paskelbė pa
siaiškinimą, kad jo rašte galėję, 
įvykti netikslumų ir kad visą at
sakomybę už tokį aprašymą jis 
imasi sau. Nežiūrint to, veik mė
nesiui praėjus, vėl kitas Naujienų 
bendradarbis, slapyvarde pasi
rašęs, taigi, ne ypatingai drąsus 
ir atsakingas prokuroras, pa
skelbė labai gražų ir klubui 
beveik naudingą straipsnį "Me
no ir mistikos klubui vartelius 
pravėrus"...

Straipsnis jaukus, būdingas mū
sų laikams ir lietuviškai dvasiai, 
priklausąs turbūt brandaus inte
lektualo plunksnai, kiekvienu at
veju, mokytam žmogui, kuris net 
žino, kad iš užminto nudžiūvusio 
grybo kylančios juodos dulkės va
dinasi -- Lycoperdon...

Man jau veik dešimtį metų ten
ka garbė būti to klubo nariu, ku
ris yra prastai patriotiškas, nes 
savo pasirinktą vardą tiesiai iš
vertė iš anglų kalbos -- "dailių
jų menų” (FineArts) klubas. Kar
tą buvau pasiūlęs klubo kolegoms 
priimti naują vardą, patriotišką, 
lietuvišką - Ožio Rago Klubas, bet 
pralaimėjau, nerasdamas vien- 
balsiško pritarimo. Mat, klubas 
laikosi visiškai autoritetinės, be
veik sovietiškos demokratijos 
dėsnio: ne tik naujų narių priė
mimai, bet ir visi svarbesni nu
tarimai turi būti pravedami vien- 
balsiškai, bent 99,99 procentais.

Kaip ir kiekvienas, aš be mur
mėjimų pasidaviau šiai klubo de
mokratijai ir po dešimtmečio pa
tyrimų galėčiau tik pasakyti, kad 
pietinės Kalifornijos padangėje 

dar nežinau ir neužtikau geres
nio klubo ar organizacijos, kur 
dar neįvyko jokios vadovybės kri
zės, niekada nestigo vadų ir nie
kada nereikėjo smurtu versti 
narius eiti į valdybą. O jeigu 
šiais laikais atsiranda toks ne
regėtas entuziazmas, tai, ma
tyt, kas nors narius į tokį sam
būrį traukia.

Ir tatai yra priežastis, dėl ko 
jo priešų skaičius vis daugėja, 
kas yra išskirtinai gera, vadovau
jantis senu Lietuvos bajorų prin
cipu: daugiau priešų - daugiau 
garbės. Pikčiausia tai, kad {klu
bą ne kiekvienas gali {stoti. Pri
imamas tik tas, ką visi klubo na
riai sutinka kviesti, ir tik toks, 
apie kurį manoma, kad savo bū
du jis ar ji galėtų tikti { narius. 
Net ne tiek svarbu garsumas^ 
meniškumas, genialumas ar mi- 
zernumas, kiek kiti bruožai, ku
rie narį daro tinkamą būti užda
ro, draugiško, solidaraus, kultū
rinėm temom besidominčio klubo 
dalyviu.

Yra dar daug ir kitų slaptų 
taisyklių, kurių atskleisti aš ne
turiu teisės ir noro.

Jeigu jūs manytumėt, kad šian
dien Amerikoje lietuvis yra lais
vas įsisteigti organizacijas ar 
klubus, kokie jam patinka, pasi
rinkti sau draugus, kokius jis 
mėgsta, užsiimti tuo, kas jam {do
mu ir malonu, - tai labai klystu- 
mėt.

Per veik dešimt{ klubo veiklos 
metų {sitikinau, kad taip nėra. 
Nežiūrint, kiek uždaras, priva- 
tiškas ir nuošalėje tu norėtum 
būti, kitas tautietis tuoj tave klaus 
beveik kaltindamas: o kodėl jūs 
steigiat atskirą klubą? koks jo 
tikslas? kiek iš to mūsų visuome
nei naudos? kiek naudos mūsų tau 
tai, menui, mokslui, kultūrai? 
Kodėl jūs nedalyvaujate kartu su 
mumis visais? Tai ką, ar mus ko
kiais negrais laikot?

Taigi, pirmieji kaltinimai klu
bui buvo, kad jis užsidaręs, 
"neina { visuomenę", "nesidali- 
na" su ja kultūrinėmis vertybė
mis, ignoruoja. Iš tikrųjų kiek
vienas klubo narys priklauso ma
žiausia dar kelioms kitoms or
ganizacijoms arba savo darbu nuo
lat dalyvauja visuomenės, kultū
ros bei spaudos veikloje, dekla
muoja eilėraščius, interpretuoja 
apysakas {vairių organizacijų pa
rengimuose, diriguoja koncertus, 
skaito paskaitas ir t.t. Jeigu visa 
kolonija būtų tokia, tai būtų vi
siškai blogai: nebebūtų klausyto
jų, o tik kalbėtojai ir menininkai 
nuo tribūnos.

Vėliau ėmė girdėtis priešingi 
kaltinimai: klubas perdaug visur 
kišasi, apsheka, {sivaizuoja.giiš 
tikrųjų jis yra niekas, tik kukur- 

bezdalis, kaip dabar Naujienų in
telektualas išsamiai išreiškė 
naujos partijos ideologiją ir sti
lių.

Žodžiu, malūnininkas su sūnu
mi { miestelj nenuvyktų, jeigu 
turėtų klausyti kiekvieno pata
rimų ir pastabų.

4
Tačiau man labai patiko Naujie

nų bendradarbio charakteris
tika apie klubą. Tai tikras šedev
ras, už kurį klubas neturėtų lik
ti skolingas.

Tas mokslininkas, gerai išty
ręs reikalą ir remdamasis fak
tais iš spaudos ir savo plataus 
žinojimo, rašo, kad klubas yra 
"uždaras, paslaptingas, išdidžiai 
savigarbus, stovįs aukščiau eili
nės visuomenės"...

Na, o kodėl gi jis turėtų būti 
atviras, be jokių paslapčių, be iš
didumo ir savigarbos ir stovėti 
žemiau eilinės visuomenės? Jei
gu kam taip patiktų, taiteguNau- 
jienų bendradarbis tokį klubą įs
teigia ir tegu pabando jam rasti 
narių. Toliau jis sako, kad klubo 
nariai savo pobūviuose nori "vie
nas kitą pralenkti gudrumu". Tai 
ką, ar jis norėtų, kad stengtųsi 
vienas kitą pralenkti kvailumu ar 
žioplumu, - nors kvailam kvai
lą pralenkti kvailumu irgi nelabai 
lengva.

Maža to, klubo reiškiama kriti
ka yra "tikrai smulki", ji "kyla 
vien tik iš siauručių asmeninių 
jausmų", "jokios aukštesnės kul
tūros nuotaikos, net nejaučiame 
meno atmosferos", ir tas "išdi
dusis 'dailiųjų’ klubas preten
duoja { bajorinę atskalą"... O ar 
geriau, kad kritika būtų tik rupi, 
su plačiais neasmeniniais jaus
mais ir verstųsi tik "principi
niais svarstymais"? Kas tada 
beliktų veikti kitoms organiza
cijoms ir klubams, kurių svar
biausioji užduotis kaip tik yra 
principiniai svarstymai, rupi kri
tika, platūs pasauliniai jausmai 
ir kurie yra ne išdidūs juoda
darbiai? Nenorėdamas visuome
nės skaldyti ir kaišioti baslius į 
geresnę veiklą, klubas vengia to- 
kitĮ, užsimojimų, nesikiša { kitų 
draugijų kilnius darbus ir yra pa
tenkintas būti uždaru - privačiu 
klubu tikrąja to žodžio prasme. 
Ir paplepėti savo tarpe nebijo, 
kaip jam patinka. Galima jį vadin
ti, kas nori, ir plepalų klubu, - 
šono dėl to neskaudės.

Ir tikra tiesa, kad jis kas du, 
trys ar keturi mėnesiai net ma
lonias vaišes susiruošia, kur "la
bai daug prikepta ir privirta, o ir 
išgerti duoda”. Bet kaip tam Nau
jienų bendradarbio minimam 
Petro Vaičiūno komedijos hero
jui Kajetonui Sargeliui-Sargele- 
vičiui, klubas greičiausia nieko 
dar nedavė ir neduos Naujienų 

pasipiktinusiam bendradarbiui - 
nei užvalgyti, nei išgerti. Tegu 
jis eina į balius su išsileistu megs 
tiniu ir ten šoka su išsipuošusiom 
damom, kaip šiais pasikeitusiais 
laikais priimta, ir tegu joms pats 
užfundija.

V
Visas mūsų intelektualo sopu

lys ir skausmas susikaupia įsi
tikinus, kad klubas yra svarbiau
sia priežastimi mūsų kolonijos 
"nesantaikos vočių" ir kad jis 
daigina "asmeniškų nepakantos 
strėlių sėkleles". Kodėl tik sėk
lelės? Pagal jo aprašymą reikė
tų tiesiai sakyti - sėklos, jei ne 
stambiau. Juk čia pat sakoma 
votys, ne votelės.

Bet yra ir paguoda: klubas "jau 
ne vieno laikraščio juokų skyriui 
suteikė puikios medžiagos”. Vieš
patie, mūsų akimis tai laimė ir 
pasididžiavimas: kai daugumas 
vis tik žliumbia ir kenčia, tai 
mums didžiausias pasitenkini
mas, kad galime kartais suteikti 
medžiagos pasijuokti.

Pagaliau, norėčiau baigti vie
na ilgesne ištrauka iš profeso
riaus straipsnio: "Atidengus Dai
liųjų Menų Klubo puikybės mani
ją, iš tolo jo veiklą sekusiems, 
suteikta maloni staigmena: juk 
tai ir mes nė kiek neprastesni 
už tas "rinktines dailiųjų menų 
žvaigždes". Tik gal tiek skirtu
mo, kad mes savo tobulybėmis 
tiek nesididžiuojame ir tariamai 
už save "žemesnių” tiek nekri
tikuojame, kaip "dailiųjų klu
be"...

Ne, brangusis, ne tik esate 
nežemesnis (gal net aukštesnis, 
negi kam gaila), bet ir skirtumo 
jokio nėra.

Tik vienas dalykas čia būtų 
painus ir gana prastas. Jeigu klu
bo nariai yra išdidūs, pasipūtę, 
puikybės manijakai, vočių kėlė
jai ir nepakantos strėlių sodinin
kai, o Naujienų bendradarbis su 
savo bendraminčiais nė kiek 
neprastesnis, - tai tektų su
tikti, kad toks dalykas negirti
nas. Jis turėtų būti geresnis, 
laisvas nuo išminėtų ydų, ir ka
dangi jam pačiam nepatogu gir
tis, tai bus daug rimčiau, jeigu 
aš, kaip pašalietis, jį pagirsiu ir 
net skatinsiu kaip tik savo tobu
lybėmis didžiuotis. Brolau, juk 
ne iš kelmo spirtas, chemiją mo
ki, tad kelk galvą aukštyn! Gal 
nenuluš.

Aš gi net chemijos mokslais 
negaliu pasididžiuoti, kaip Nau
jienų bendradarbis su savo "Ly
coperdon". Visa, ką iš chemijos 
dar atsimenu, tai tik apie užpe
rėtą kiaušinį. Jei toks kiaušinis 
ilgiau šaltas pabūna ir kas nors 
vėliau jį sumuša, tai iš jo pra
deda eiti aromatas, kuris loty
niškai vadinamas "Perdabilicus 
susmirdiensis".

Taigi, atostogoms gerai pra
sidėjus, malonu buvo pasikalbė
ti mokslininkui su mokslininku. 
Ko gero, gal kartais sušiursime 
įsteigti dailiųjų chemikų klubą?..

ŽYGIS J JTO
ŽYGIO Į JUNGTINES 

TAUTAS rengimas jau su
silaukė iš visuomenės pri
tarimų, paskatinančių pa
galbos pasisiūlymų ir 1 ė - 
š ų , nelaukiant net finan
sų komisijos sudarymo 
(kuri šiomis dienomis pra
deda veikti).

Prel. M. Krupavičius, 
siųsdamas 10 dolerių, rašo: 
"Dirbat gražų darbą. Ge
riausios sėkmės. Tepadeda 
Jums Dievas”.

Kun. Juozas Aleksiūnas, 
Brooklyno Angelų Karalie
nės parapijos klebonas, pa
siūlė tos parapijos bažny
čioj daryti rinkliavą 
žygio reikalams.

Visuomenininku susirin
kime (New Yorke, birželio 
25) darbo pradžiai sumetė: 
(mirusio "Laisvosios Lie
tuvos" redaktoriaus Algir
do Kaulėno vardan) — $50, 
B. Bieliukas — 25, prel. J. 
Balkūnas — 20, L. ir N. 
Kulikauskai — 20, E. ir J. 
Keziai — 15. Po 10 dol.: A. 
Budreckis, V. ir V. Gali
niai, M. ir S. Pagramdžiai. 
Po 5 dol.; K. Bačauskas, J. 
B., K. J. Čeginskas, B. če- 
pukai, A. Sniečkus, J. Tho- 
mas, A. Vainius, K. Vai
nius, A. Visminas. Nežino
mas — 1 dol. Iš viso tą va
karą — 206 dol.

Worcestery, organizato
rių apsilankymo proga, 
prie suteiktos ir dar paža
dėtos organizacinės pagal
bos, pridėjo: Adomavičius 
— 50 dol., du žemaičiai — 
po 5 dol., iš viso — 60 dol.

Stambią paramą Komite
tas Lietuvos Nepriklauso
mybei Atstatyti gavo, kaip 
nenumatytą staigmeną, iš 
vieno airių kilmės newyor- 
kiečio, rašomųjų dalykų 
prekybininko. A. Sniečkaus 
paprašytas paskolinti ko
mitetui kai kurių priemo
nių, reikalingų organizuoti 
manifestacijai dėl Lietuvos 
n e p riklausomybės, pareiš
kė, kad, jei yra nepriklau
somybės vertų kraštų, tai 
Lietuva tikrai jų tarpe: 
duodu jūsų darbui medžia
gų nemokamai! Ir sukrovė 
raštinės reikmenų iš viso 
už $167.60. Tad Komiteto 
raštinė jau veikia nuo lie
pos 12 dienos. Adresas: 
Committee To Restore Li- 
thuania’s Independence, 29 
W. 57 St., Tenth Floor, New 
York, N. Y. 10019. Telef.: 
(212) 752-0099.

Studentų Ateitininkų Są
junga raštu pareiškė visiš
ką pritarimą žygiui ir pa

siūlė savo narių pagalbą 
jam rengti ir vykdyti, "kur 
tik ji bus reikalinga, nau
dinga ir pritaikoma”. Pa
reiškė samprotavimų bei 
patarimų dėl žygio rengimo, 
metodų.

DĖL ŽYGIO Į JUNGTINES 
TAUTAS

Bostono Lietuvių Piliečių 
Klube buvo sukviestas lie
tuvių organizacijų atstovų 
pasitarimas jaunimo orga
nizuojamam žygiui New 
Yorke aptarti.

A. L. T. Sąjungos Bosto
no skyriaus pirmininkas J. 
Dačys padarė pranešimą 
apie organizacinio žygio ko
miteto atstovų apsilanky
mą Bostone.

Iniciatorių užsimotas dar
bas daug pasitarnautų Lie
tuvos laisvės kovai, tačiau 
darbas reikalingas daug or
ganizuotų pastangų ir lėšų.

J. Dačio pranešimas su
kėlė plačias diskusijas.

Gyvai atsiliepė studenti
jos atstovai, pareiškiant, 
kad organizacinis komite
tas nesiskaitąs su Centrine 
lietuvių studentų vadovybe 
ir kad į žygio organizavi
mą nepakviesti estų ir lat
vių jaunimo organizacijų 
atstovai.

Studentų atstovų nuomo
nę palaikė L. B. atstovai: 
pirm. A. Matjoška, p. Lap- 
šys, inž. V. Izbickas bei A.
L. T. S-gos atstovai J. Da
čys, J. Vizbaras ir kiti. Or
ganizacijų atstovai pritarė 
minčiai, kad organizuoja
mas žygis turėtų didesnį 
politinį svorį, jei būtų vyk
domas visų trijų Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos — vardu.

šiaip jau visi atstovai pa
sisakė, kad žygio organiza
vimas remtinas.

Bostono L. B. valdybai 
pavesta susisiekti su cent
riniu organizaciniu komite
tu New Yorke, prašant in
formacijų ir pątiekiant sa
vo susirinkimo nutartus 
siūlymus.

L. B. valdyba darbą iš
plės, organizuodama atski
ras žygio rėmimo komisi
jas, kaip spaudos-propagan- 
dos, aukų rinkimo, finansų 
ir kitas, kviečiant į jas lie
tuvių organizacijų atstovus.

Susirinkimo užbaigoje L. 
B. pirm. A. Matjoška para
gino visus rašyti U. S. se
natoriams ir kongresma- 
nams, ginantiems Lietuvos 
laisvės bylą Senate ir Kon
grese, padėkos laiškus.

J. V. Sūdavas

AURELIJA BALAŠA1T1ENĖ

KU.IIIM: {NIEKUR
Novelė --------------------------------- -

(22)
— Dabar faktai. Tą rytą Erika man anksti paskam

bino telefonu pranešti, kad neeisianti su manim vakare 
į koncertą. Tą vakarą Berlyne gastroliavo garsusis smui
kininkas Sergijų čelibidadze. Juodoje rinkoje bilietų kai
nos buvo pasakiškos, ir vistiek sunku buvo juos gauti. 
Turėdamas įvairių teatro pažinčių, gavau du bilietus ant
roje eilėje. Daug vilčių sudėjau į tą vakarą, kada paga
liau Erika, mano už parankės vedama, visam pasauliui 
pasirodys mana, užsidėjusi ant piršto žiedą su didele 
mėlyna akim. Mačiau aš ją savo vaizduotėje pertraukos 
metu, kaip didelę baltą plaštakę, linksinčią galvute pa
žįstamiems į visas puses. Pavydo pilnos buvusių gerbėju 
akys varstė mane žvilgsniais aštriais, kaip durklais... 
Aš susirūpinau, pamanęs, kad šeimoje kas nors atsitiko, 
nes Erika per telefoną skambėjo susirūpinusi ir nerami. 
Metęs viską ir atsakęs visus dienos pasimatymus su mo
deliais, nuskubėjau j Erikos namus. Savo dideliam nu
stebimui, radau ją sveiką ir linksmą, gulinčią verandoje 
su knyga rankose. Nustebo, bet neapsidžiaugė mane pa
mačiusi. Mano klausinėjama, kodėl nenorinti eiti į kon
certą, Erika nieko neatsakė. Kalbėjo apie didmiesčio gy
venimo monotoniją, nuovargį, nuobodulį, norą bėgti nuo 
žmonių. Užmiršęs savo nusivylimą ir pyktį, bandžiau ją 
suprasti ir guosti. Likusią dienos dalį praleidau jos na
muose pietaudamas su jos malonia, kiek pretenzinga mo
tina. Besiartinant vakarui ėmiau nervintis, sekdamas lai
krodžio rodyklę. Vėl bandžiau Eriką prikalbėti, kad eitų 
su manim į koncertą. Ji užsispyrė, kad eičiau vienas. Ma

no noras būti su ja buvo daug stipresnis, negu noras iš
girsti pasakiškąjį čelibidadzę. Pagaliau, kai jau buvo per 
vėlu keliauti į koncertą, Erika nutarė eiti "pasibastyti” 
po miestą, o vėliau užsukti į naująjį sporto stadijono ba
seiną "nusiplauti miesto dulkes”. Sutinku ir su tuo, kad 
tik būčiau su savo Erika. Persirengusi paprastą linine 
suknele, po kurią, žinojau, slėpėsi geltonas maudymosi 
kostiumas, didelė šilkinė skarelė uždengusi auksinius 
plaukus, Erika išvedė mane į triukšmingą vasaros vaka
rą Berlyno rytiniame pakrašty. Nežinau, kaip ilgai vaikš
čiojome, kalbėdami apie visokius niekus. Užsukome į ka
vinę puodukui kavos, o paskui pradėjome ieškoti tram
vajaus, kuris mus nuvežtų į stadijoną. Sėdėdami pustuš
čiame tramvajuje sekėme pro šalį bėgančias reklamų 
šviesas ir skubančius žmones. Aš vėl atsargiai pasiteira
vau Erikos apie savo žiedą. "Ar tu galvoji, kad aš žiedą 
nešiosiu ir su maudymosi kostiumu?”, beveik piktai at
šovė Erika. "Kodėl negali pradėti nešioti žiedą ant piršto? 
Kodėl turime slėptis, Erika ? Gal tau per pigus mano žie
das. Tu žinai, kad aš galiu tau daug brangesnį su tikru 
deimantu žiedą nupirkti, bet tu pati šitą išsirinkai. Jis 
taip panašus Į tavo akis. Erika; prašau, užsidėk žiedą šį 
vakarą, jei mane tikrai myli”, prašiau aš jos. Erika nieko 
man neatsakė. Pagaliau tramvajus sustojo netoli stadio
no. Mažytės šviesos, kaip perlų karoliai, kabojo virš sta
dijoną supančio parko. Pagaliau atsidūrėme prie baseino, 
šeštadienio vakare mažai kas ateina čia plaukti. Kinų ir 
kavinių bei koncertų sales pripildė buvę plaukikai. Tik 
mudu du čia, kaip paklydusios, vietos nerandančios vė
lės, susėdame šalia vienas kito baseino cementiniame pa
kraštyje. Nutariame eiti persirengti. Malonus vėsaus van
dens kvapas kvietė pasinerti į stiklinio skaidrumo basei
ną. Po kelių minučių ateina Erika savo geltoname kostiu
me, paslėpusi plaukus po balta kepuraite. Jos bruožų dar
numas dar labiau išryškėja, išnykus auksiniams rėmams. 
Ji lėtai nuleidžia kojas į vandenį ir pagaliau išsitiesia 
vandenyje. Kaip pasakos undinė,'mano Erika. Aš vis sto
viu.ant baseino kranto ir seku jos rankų judesius. Atrodo 
man, kad ji tolsta negrąžinamai nuo manęs. Ji jau nie
kada nesugrįš. Vešus vakaro vėjelis staigiai perbraukė 

mano nuogus pečius. Matau kitame baseino šone sėdinčią 
vienišą moterį, apkabinusią kelius ir žiūrinčią į mėnulį. 
Jos veidas, kaip balta dėmė, tirpsta vakaro tamsoje. Ba
seino sargas praeina švilpaudamas pro šalį naujausio šla
gerio melodiją. Jaučiuosi vienišas nežiūrint to, kad Erika 
nuo manęs yra tik per keletą metrų. Iš tolo girdžiu tram
vajaus triukšmingą skambalą ir gatvės judėjimą. Ką aš 
darau čia baseino pakrašty? Kodėl mano raumenys lyg 
suparaližuoti ir neturiu savo valios? Jaučiuosi kaip įran
kis Erikos rankose. Nebeturiu laiko savo norams, net 
norų nebeturiu. Erika užvaldė mano protą... Kažkur ki
tame miesto gale elegantiškai pasipuošę žmonės klausosi 
nuostabaus smuikininko raudos .. . Vandenyje nardanti 
Erika pasirodo man šalta, svetima. Kažkoks nematomas, 
plonas retežis manyje trūko. Tuo tarpu jaučiu Erika ša
lia savęsjšlapiomis rankomis ji apkabina mano kaklą. Stai
ga nenoriu jos artumo, nes bijau prarasti savo asmenį ir 
visiškai ištirpti Erikos kaprvzuose. Šaltai nuimu jos ran
kas nuo kaklo. Ji stovi, nustebinta mano netikėto šaltumo, 
gal laukdama bučinių... Aš einu tramplynų link; jie 
stovi kaip dideli šviesūs kabliai ties giliausia baseino 
vieta. Noriu paiusti orą švilpiantį pro ausis, kai skridi
mo jausmas kelioms sekundėms mane padaro stiprų, sa
varankišką. panašų £ paukščius. "Kur eini, Steponai", 
girdžiu Erikos balsą. Aš nieko neatsakiau. Ji vejasi mane. 
Pamačiusi, kur einu, ii žaismingai ir iššaukiančiai klau
sia vėl "Tu šoksi”? Girdžiu iOs balse pasitikėiimą savimi. 
Jaučiuosi pažemintas ir piktas. Praradęs reto grožio va
karą neturiu teisės net pasirinkti čia ką daryti. Nieko 
neatsakiau. "Tu nešoksi”, įsakančiai kartota Erika. "Ko
dėl ne?", atsakiau aš klausimu. "Ar neužtenka, kad dėl 
tavo beprasmiškos užgaidos nesekau progos išgirsti Ce- 
libidadzes koncerto? Aš noriu šokti nuo paties aukščiau
sio tramplvno. šitos laisvės aš sau reikalauiu. G«1 dėl to 
turėčiau to nedaryti, kad tu nepaiėgi su manim čia lenk
tyniauti?” — pvkau vis labiau i'' pradėjau atrasti drąsą 
pasipriešinti Erikai, ko aš iki šio! nepajėgiau padaryti. 
— "Tu nešoksi”, ramiai tvirtina Erika. "Ar būtinai turi 
pasirodyti, kad bent vienoje srityje gali man imponuoti?

(Bus daugiau)
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^AKADEMINIS GYVENIMAI
Prisiminimai is Korp! Neo-Lithuania

vasaros stovyklos(Artėjant 8-tajai Korp! 
Neo-Lithuania vasaros 
stovyklai, spausdiname 
praeitų metų Liucės 
Virpšąitės straipsnį 
konkurse laimėjusį pre-’ 
miją).

Maloniai supanti gamta 
pasiruošusi priimti laukia
mus svečius — Korp! Neo- 
Lithuania 7-tos stovyklos 
stovyklautojus, švelnus vė
jelis maloniai glosto veidus, 
nusinešdamas varginančios 
kelionės nuovargį.

Reikia pripažinti, stovyk
lautojų privažiavo gana 
daug. Tartum Nepriklauso
mos Lietuvos laikais į at
laidus. Vieni čia susitinka 
senus pažįstamus, gyvai 
šnekučiuojasi, juokauja. Ki
ti, pirmą kartą atvažiavę į 
stovyklą, mato tiek daug 
nematytų veidų, kažkaip 
bailiai dairosi, nežinodami 
ką daryti. Bet nenusimin
kite, ateis diena, kad ir jūs 
nenorėsite tikėti, kad atėjo 
išsiskirimo valanda . ..

Pirmoji stovyklavimo 
diena, lyg ūžiantis bičių 
avilys. Stovyklos vadovas 
išdidžiai ir savimi pasitikįs, 
bando stovyklautojus įvesti 
į vėžes. Su prideramu iždi- 
dumu, vyriausios galvos 
orumu, kviečia visus į iš
kilmingą stovyklos atida
rymą.

Atrodo turėtų būti jau 
tvarka, bet kur tau. Sve
čiai, kurie atvažiavo tik į 
atidarymą, skuba su visais 
persimesti keletą žodelių, 
atsisveikinti. Kiti dar sku
bėdami atvažiuoja, aplink 
girdisi kalbos ir jaunatviš
kas juokas.

Pavakary, svečiams išva
žinėj us, o nuolatiniams pa
silikus, gyvenimas stovyk
loj užverda. Jau nebematy
ti pavieniai vaikštinėjan
čių, o vis būreliais, po kelis. 
Atrodo, kad jau visi seniai 
pažistami, linksmai ir drau
giškai nusiteikę. Kažkas 
nuliūsta, o kur gi laužas? 
Pasirodo visai bereikalo, 
laužo niekas nepamiršo. 
Mūsų jauniausieji stovyk
lautojai — junjorai, tai ne 
snaudaliai ir ne tinginiai. 
Greit suliepsnojo laužas sa
vo nuostabiom liepsnom. Ir 
šią minutę ne vienas prisi
minė savo gimtinę — Lie
tuvą, mintimis pabuvojo 
savojoj žemėj — Nemuno 
prieglobsty, tarp žaliuojan
čių eglaičių ir pušaičių. Su
sėdus ratu, pasigirsta dai
na, iš pradžių nedrąsiai, ne
darniai, o vėliau nuaidėjo 
net už stovyklos ribų. Nie
kas nenorėjo skirstytis po
ilsiui, nes gražios atostogų 
dienos tik prasidėjo.

Kiekvieną rytą, saulutė 
aukštai pakilusi ir savo 
spinduliais maloniai skverb- 
damosi pro langus, atsar
giai, tartum švelnia moti
niška ranka pažadindavo iš 
miego. Griežtai nuskambė
davo stovyklos vadovo bal
sas, ragindamas visus, tar-

tum karius į kovos lauką, 
vėliavos pakėlimui. Gal tais 
momentais ne vienas iš vy
resniosios kartos kolegų 
slapta mintimis nuskrisda
vo į gimtinę, kur ant kalno, 
lyg valdovo pilis, stovėjo 
Korp! Neo-Lithuania rū
mai, aplink Vytauto par
kas, kur ne vieną kartą bu
vo iškelta Lietuvos vėliava. 
Dairydamasis aplink sto
vyklavietę, ne vienas prisi
minė žaliąjį Mickevičiaus 
slėnį ir praleistas ten jau
nas korporantiškas dienas.

Po vėliavos pakėlimo 
laukdavo pusryčiai. Pasi
stiprinus vykdavo paskai
tos, kurias pravesdavo filis
teriai ir jaunieji paskaiti
ninkai. Kitaip ir negali bū
ti, nes mes atvažiavom ne 
tik pailsėti, pasimaudyti, 
susipažinti su naujais drau
gais, bet kartu pasisemti 
daugiau naujų žinių, pasi
dalinti mintimis, iškelti 
naujas idėjas ir išspręsti 
iškylančias problemas. Mes 
visi žinom, kad gyvenimas 
eina pirmyn, todėl ir mes, 
studentai, atstov a u d a m i 
Korp! Neo-Lithuania, turi
me eiti kartu su tuo gyve
nimu. Semtis kiek galima 
daugiau žinių, kad būtume 
daugiau išsilavinę, su di
džiuliu mokslo krūviu ženg
ti pirmyn į busimąją Ne
priklausomą Lietuvą, šūkis 
”Pro Patria” privalo skam
bėti ne tik mūsų lūpose, bet 
ir mūsų širdyse.

Iš skaitytų referatų tek
tų pažvmėti "Pastabos apie 
lietuviškos šeimos išlaiky
mą”, kadangi jis būtų ak
tualiausias išeivijos gyve
nime. Nagrinėjant šį refe
ratą,nuomonių susidarė gą-. . viską apžiūri paskutinį kar
na įvairių, kolegės laike sa
ve teisingomis, o kolegos 
save. Referate iškeltas 
klausimas; kodėl lietuvai- 
tės-studentės išeina į šokius 
ar šiaip praleidžia vakarą 
su svetimtaučių, o ne su lie
tuviu, gyvai buvo svarsto
mas.

Turim nepamiršti, kad 
kalba yra vienas iš pagrin
dinių veiksnių, kuris pade
da sukurti šeimą, išlaikyti 
tautiškumą, bei tautos tra
dicijas. čia ir vėl norėtųsi 
prisiminti 
džius:

Amžiais pavergta kelias 
tėvynė;

Jos atgimimą jaučia
dvasia.

Ginkim, ką mūsų prose
niai gynė!

žadinkim brolius meile 
drąsia!

Ginkime kalbą, žemę, jos 
būdą

Stokim j darbą, kaip
milžinai!

Laimina Dievas sėjamą 
grūdą,

Laimina vaisių: gema 
šimtai.

nos, lyg Nemunėlis nešan
tis vandenis į Baltijos jūrą.

Štai paskutinioji ir liūd- 
niausioji diena stovykloje. 
Svečių, taip kaip ir pirmą
ją stovyklos dieną privažia
vo daug. Vargas vadovui, 
bet jis su savo pagelbinin- 
kais nenusiminė ir viską su
tvarkė. Paskutinį kartą gie
dant ir aidui atkartojant 
Lietuvos himną, nuleidžia
mos vėliavos, užbaigiant iš
kilmingą stovyklos uždary
mą. Tačiau niekas dar nei 
negalvojo skirstytis, vis 
dar vaikščioja, šnekučiuo
jasi prisimindami smagiai 
praleistą stovykloj laiką. 
Keitėsi adresais ir būtinai 
kiekvienas kvietė apsilan
kyti pas save.

Paskutinį vakarą laužas 
degė daug smagiau, o ir 
dainos skambėjo gyviau ir 
linksmiau, kada rodos visi 
čia kaip broliai, seserys, 
vienminčiai. O saulutė lei
dos vis žemiau ir žemiau, 
primindama liūdną išsiski
rimo minutę ir kartų ma
loniai ir linksmai praėjusį 
laiką. Sukrovus lagaminus 
ir liūdnai su skaudančia 
širdim kažkas iš kolegų už
traukė oi, sudie, sudie, ko
lega sudie!...

Pamažu visi išsiskirstė, 
išvažinėjo kur kas sau, išsi- 
veždami su savimi daug 
džiaugsmo, naudingų žinių 
ir naujų draugų. Ne vienas 
iš išvažiuojančių jau tada 
svarstė ir galvojo, kur ir 
kada vėl visi susitiks.

Visiems išvažinėjus. sto
vykloj pasidarė visai ramu, 
tylu. Jau nebegirdėti nei 
juoko nei dainos, tik vienas 
stovyklos vadovas atidžiai

tą, stengdamasis nieko ne
pamiršti. Jis vienas, ii* jam 
nėra kas padainuotų oi. su
die, sudie, kolega siudie! .. . 
vien tik aidas atkartojo 
taip neseniai liūdnai skam
bėjusią dainą ir ištartus 
žodžius: iki pasimatymo se- 
kančioj Korp! Neo-Lithua
nia stovykloj.

L. Virpšaitė

Maironio žo-

Nepaprastebimai greitai 
prabėgo stovyklavimo die-

GINTARO vasarvietėj 
įsikūrusi ant pat Michi- 
gano ežero kranto, pra
dėjo vėl naują.vasaroji
mo sezoną, čia gali rasti 
malonų poilsį ąžuolų pa
vėsyje ar saulės spindu
liuose tiek šeimos, tiek 
pavieniai asmenys. Vasa
rojimui patalpas galima 
išsinuomoti su visais vir
tuvės įrengimais ir pa
tiems maistą gamintis, 
arba valgyti vasarvietės 
valgykloje, kur sumani 
šeimininkė p. Ribokienė 
gamina lietuviškam sko
niui pritaikintą maistą.

Dėl rezervacijų skam
binti 616 -469-3298, ar
ba rašyti: GINTARAS 
RESORT, P. O. Box 74, 
Union Pier, Mich.

A. L. Tautinės S-gos Chicagos 
Skyriaus Valdyba

Lietuvos Saulių Sąjungai švenčiant 20 sukaktį 1939 m. birželio 24 
d. Prieš tribūną -- pulk. Pranas Saladžius, L. Šaulių S-gos Vadas. 
Tribūnoje stovi — iš kairės: Suomijos viešnia Fanni Lankonen, Gar- 

"<»ės Šaulė Emilija Putvinskienė (žuvusi Sibire), Latvijos Sauliųv-kas 
gen. Karls Prauls, Estijos Kaitseliidu v-kas gen. Orosman,Lietuvos 
Krašto Apsaugos Ministeris gen. K. Musteikis, Musteikienė.

A. L. TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS 
Š. M. LIEPOS 31 D. (ŠEŠTADIENI) 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 
vai. — 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 W. 69 St., tel. 
778-0505 ir Ciceroje p. V. Račkausko prekyboje, 5113 Cermak Rd., tel. TO 
3-5864.

PULK. PR. SALADŽIŲ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS
Štai ir vėl iš gyvenimo pa

sitraukė ryški asmenybė: mirė 
pulkininkas Pr. Saladžius, buvęs 
ilgametis Lietuvos Šaulių Sąjun
gos vadas.

Prieš du metus velionis kuk
liai atšventė savo 70 metų am
žiaus sukaktį. Lietuviškoji spau
da sukaktuvių proga gražiai įver
tino jo asmenį ir lietuvybės ba
ruose atliktus darbus.

Rochestery su žmona ir vaikais 
gyveno nuo 1949 metų. Čia j< 
kūrimasis, kaip vyresniojo am
žiaus žmogui, buvo gan sunkus. 
Be to, prieš keletą metų gat
vėj automobilis smarkiai užga
vo ir sutrenkė. Turėjo keletą 
mėnesiu gydytis. Nežiūrint visų 
nelaimių ir nepasisekimo, ryžtin
gai grūmėsi su gyvenimo sunku
mais. Visada optimistiškai nusi
teikęs, energingai reiškėsi vi
suomeniniame darbe. Kur tik pa
sitaikydavo proga, jis ugdė lie
tuvybės išlaikymo būtinumą. Sa
vo kalbose visada pabrėždavo pa
reigą rūpintis, kad mūsų lietuviš
kos veiklos darbą lydėtų meilė, 
prisirišimas prie gimtojo krašto, 
stiprinimas glaudžių lietuvybės 
saitų, pagarba ir pasitikėjimas 
lietuvio lietuviui. Anot jo, reikia 
stiprinti tautinę savigarbą, dar
bingumą, nes tik tai padės mums 
nugalėti nelemtos išeivijos dalios 
sunkumus. Praeitį tinkamai įver
tindami, gerais darbais pasi
džiaugdami didesniu atsidėjimu 
ir energija atsieksime Lietu
vai laisvės. Netolima praeitis ro
do, kad būdami vieningi ir susi
klausę, lietuviai sugebėjo atlikti 
didelius darbus.

Gerbkim ir mylėkim visa tai, 
kas yra savo, lietuviška, būkim 
tikrais lietuviais patriotais ir 
stiprinkime savyje gero lietuvio 
ypatumus, kurie sudaro svar
biausią mūsų stiprios ateities 
pagrindą.

Žodžiu, .velionis buvo pasinė
ręs tautiškoje visuomeninėje veik
loje. Jis ramovėnų skyriaus įs
teigėjas ir ilgametis jo pirmi
ninkas, aktyvus LB skyriaus na
rys, ALT S-gos steigėjas ir ener
gingas skyriaus veikėjas. Lietu
vių Radijo klubo garbės pirminin
kas, Vasario 16 lietuvių gimnazi
jos rėmėjų būrelio vadovas,skau
tų rėmėjas ir įvairių parengimų 
iniciatorius ir organizatorius, 
lietuviškos spaudos rėmėjas ir 
uolus jos platintojas. Jis daugiau
sia yra išplatinęs A. Smetonos 
monografijos, kurios daugelis

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

PARAMA
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

5th 4.59 
,.5th 4.89 
...5th- 4.39 
Bott. 1.29

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

5th 4.75
5th 1.19
5th 0.98

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

nekantriai laukė.
Velionis Pr. Saladžius iš pat 

mažens buvo pamilęs savo gim
tąją žemę. Pasiruošė pedago
giniam darbui ir tikėjosi moky
tojauti gimtajam krašte, bet gy
venimo stikuriai kita kryptimi jį 
nubloškė. Didesni savo gyveni
mo laiką praleido kariuomenėje 
ir kovos lauke dėl Lietuvos ne
priklausomybės Jis gimtajam 
kraštui pašventė visą savo jau
nystę, atidavė savo sveikatą bol
ševikų kalėjime, tačiau nepasvi
ro ir nepalūžo. Antrai bolševikų 
okupacijai artėjant pasitraukė iš 
Lietuvos. Atsidūręs Rochestery, 
įsikūrė pastoviau gyventi. Be
dirbdamas visuomeninį darbą, ti
kėjosi kada nors grįžti į savo 
gimtąjį kraštą.

Velionis buvo didelis patrio
tas, persisunkęs tėvynės meile, 
švelnaus būdo ir didelės tole
rancijos. Savo įsitikinimuose ir 
siekiamuose idealuose buvo kie
tas ir niekad nesvyruojąs dėl sa
vo politinių įsitikinimų. J amži
nybę jis iškeliavo su gimtosios 
žemės žiupsneliu rankoj dėl ku
rios jis tiek dirbo ir kovojo.

Laidotuvių išvakarėse, Morkū
no koplyčioje, organizacijų at
stovai jautriais žodžiais atsisvei
kino su velioniu Pr. Saladžium.

Liepos 16 d. po gedulingų pa
maldų velionis buvo gražiai iš
lydėtas į amžinąją kelionę. Kars
tas, kurį nešė jo bičiuliai: gene-

rolas M. Rėklaitis ir pulkininkas 
A. Rėklaitis ir organizacijų at
stovai, buvo padengtas tautine 
vėliava. Laidotuvėse dalyvavo gi' 
minės, artimieji ir daugvisuo- 
menės. I kapines lydėjo per 80 
automobilių. Prie kapo atsisvei
kinimo kalbą pasakė pulkininkas 
R. Liormanas, vaizdžiai apibū
dindamas pulkininko Pr. Sala- 
džiaus darbus ir nuopelnus Lie
tuvai. Tautinę vėliavą įteikė naš
lei, p. Saladžiuvienei.

Tikybines laidojimo apeigas 
atliko buvęs lietuvių parapijos 
klebonas J. Bakšys, Į laidotuves 
atskridęs iš Floridos.

Ilsėkis ramiai, kad ir sveti
moj žemėj, mielas bičiuli Pra
nai. Tavo nepamirštamas pavyz
dys tegu šviečia ne tik tremtyje, 
bet ir gimtoje Tėvynėje.

Giliausia užuojauta žmonai 
Bronei, dukrai gyd. Danutei Ka- 
satienei, sūnums: Vytautui ir Juo
zui ir jųjų šeimoms bei artimie
siems!

Jonas MISkinis

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Prie Spyglio ežero Dainavoje.

Dainavoje šoko kol išmoko

SKAUTlį VADOVU.
SĄSKRYDIS

Chicagos "Lituanicos" tunto 
pulk. J. Šarausko vardo stovyk
loje Custer, Mich. š.m. liepos 10- 
11 dienomis įvyko vidurio rajono 
Brolijos vadovų sąskrydis, ruoš
tas rajono vadeivos ps. P. Bučo. 
Sąskrydyje dalyvavo LSB VS Br. 
Juodelis, LSB skautų vyčių sky
riaus ved. pav. ps. dr. R. Povi
laitis, LSB skautininkų skyr. ve
dėjas v.s. Pr. Nedas, tuntinin- 
kai — s. V. Jokūbaitis iš Cleve
lando su 8 vadovais, s. A. Banio
nis iš Detroito su 2 vadovais ir 
s. K. Cijūnėlis iš Chicagos su virš 
30 vadovų.

• Juozas žvvnys įsigijo 
nekiln. turtą Chicagoje ir 
persikėlė ten gyventi. Jo 
adresas: 7258 So. Mozart 
Avė., Chicago, III. 60629.

Pratęsdamas Dirvos pre
numeratą ir pranešdamas 
naują adresą J. žvvnys pri
siuntė ir 10 dol. auką Dir
vai.

V

JAUNIMO ŽODIS

KANKLIŲ LEGENDA

Birželio 26 d. Dainavos 
stovykloje pasibaigė JAV 
LB Centro valdybos rūpes
čiu suruošti dviejų savaičių 
tautinių šokių kursai nau
jiems šokių mokytojams — 
vadovams paruošti. Kursus 
iš viso lankė 29 asmenys, iš 
kurių 16 gavo kursų baigi
mo pažymėjimus, 8 gavo 
pažymėjimus, kad kursus 
lankė. Baigusieji žada grei
tu laiku jau įsijungti į ak
tyvų darbą lituanistinėse 
mokyklose ar jaunimo tau
tinių šokių rateliuose. Kur
sų programą paruošė ir 
juos pravedė Lietuvių Tau
tinių šokių Institutas, ku
rio valdybą sudaro: Bruno 
J, Shotas (pirmininkas), 
Br. .Jameikienė, R. Zotovie- 
nė, I. šilingienė ir L. Braz- 
dienė. Institutas veikia 
JAV Lietuvių Bendruome
nės institucijų sudėtyje lie
tuvių tautinių šokių reika
lams.

Kursų užbaigimo posėdy
je kursantus pasveikino ir 
lektoriams padėkos žodžius 
tarė Instituto pirmininkas 
B. J. Shotas ir JAV LB 
Centro valdybos pirminin
kas J. Jasaitis. Juodu kur
santams įteikė ir baigimo 
pažymėjimus. Kursantų at
stovai taip pat nuoširdžiai 
padėkojo kursų vadovybei, 
mokytojams, kurių dėstė iš 
viso vienuolika, ir Bend
ruomenės Centro valdybai 
už tokį rūpestingą kursų 
suorganizavimą.

Prie šių kursų organiza
vimo daugiausiai pastangų 
ir darbo sudėjo Centro val-

dybos nariai — K. Januška 
ir J. Jasaitis.

Laike kursų vyko ir mū
sų tautinių rūbų paroda, 
kurioje kursantai galėjo 
matyti atskirų Lietuvos 
vietovių charakte ringus 
tautinius rūbus, galvos pa
puošalus, juostas. Parodą 
paruošė kursų lektorė dail. 
B. .Tameikienė.

Kursų baigimo proga 
Dainavon suvažiavę tauti
nių šokių mokytojai turėjo 
savo pasitarimą, kuriame 
buvo aptarti įvairūs klausi
mai, susiję su mūsų tauti
niais šokiais. Alb. V.

Sąskrydžio dalyviai šeštadienį 
buvo padalinti į dvi grupes. Jau- 
nesnią vadovą grupė atliko prak
tiško skaute vimo pratimus, ku
riuos pravedė buv. LSB VS v. s. 
E. Vilkas ir gilwelistes v.s. V. 
Statkus. Vyresniąją vadovą grupė 
turėjo diskusinį vienetą bei ra
jono veiklos aptarimo posėdį, ku
rio metu buvo ir tuntininką bei 
vadeivos pranešimai.

PASIŽYMĖJĘS LAKŪNAS 
KPT. ALGIS RIMKUS 
GAVO ORO PAJĖGŲ 

MEDALĮ
”Delaware Statė News” 

neseniai pranešė, kad avia
cijos kapitonas Algis K. 
Rimkus, Kazio ir Liusės 
Rimkienės iš Dover, Dėl. 
sūnus apdovanotas JAV 
oro pajėgų medaliu, kuris 
jam įteiktas 
jos bazėje, 
valstybėje.

”Delaware 
pastebi, kad
pasižymėjo kovose Vietna
me, kur jis išbuvo 4 mėne
sius. Karininko laipsnį jis 
užsitarnavęs studijuoda- 
masNotre Dame universite
te aeronautikos

Canon
New

aviaci- 
Mexico

News”Statė 
kpt. Rimkus

Sekmadienio ryte įvyko vi
siems sąskrydžio dalyviams bend
ra sesija. Jos metu ps. P. Bu
čas iškėlė dėmesio reikalaujan
čius vienetų ir rajono veiklos 
aspektus. Sąskrydžiui žodį tarė ir 
Brolijos Vyriausias Skautinin
kas, iškeldamas bendrus Broli
jos reikalus, visus kviesdamas į 
darbą, į gražesnę skautišką atei
ti-

inžineriją.

tėvas inž. 
atvyko iš

Kpt. Rimkaus 
Kazys Rimkus
Lietuvos ir prieš kelis me
tus mirė. Jis buvo Dela- 
ware valstybės vieškelių ir 
vandens kelių inžinierius, 
pastatęs toje valstybėje ei
lę tiltų ir tvarkęs pajūrį. 
Motina, baigusi Amerikoje 
chemijos mokslus,toje sri
tyje dirba Doveryje.

Seniai, labai seniai, kada 
dar Lietuvoje viešpatavo 
narsūs kunigaikščiai, Dai
navos šaly gyveno nuosta
bus senelis. Jis buvo plačiai 
pagarsėjęs ne tik Dainavo
je, bet ir visoje Lietuvoje, 
nes tik jis vienas suprato 
muzikos kalbą, mokėjo da
ryti visokiausius muzikos 
instrumentus ir gaudavo 
užsakymų iš daugelio to 
meto garsių žmonių.

pasiimti lyros. Karalaitės 
akys nukrypo į kankles, 
dirbtuvėlės kampe. Kara
lius pyko ant savo dukters, 
kad ji nesidomi lyra. Sene
lis, supratęs mergaitės no
rą, atidavė jai kankles.

Netrukus kanklės pagar
sėjo visame krašte. Jos 
skamba ten ir šiandien ir 
liūdnai aidi drauge su gra
žiomis to krašto dainomis.

Dalia Kavaliūnaitė

Vieną kartą atvyko pas 
jį to krašto karalius ir pra
šė padaryti lyrą savo duk
ros vardinėms. Senelis darė 
visa, ką galėjo, nes karalai
tė buvo ne tik graži, bet ir 
gera ir visų mylima mer
gaitė. Jis miško gilumoje 
susirado reto gerumo medį 
ir ištisas naktis dirbo ir dir
bo. Po daugelio mėnesių 
darbas buvo baigtas. Tai 
buvo puiki lyra. Tačiau dar- 
liko kiek gerojo medžio. Iš 
jo senelis padarė mažą dė
žutę, ištempė ant jos sty
gas ir pabraukė ranka. 
Koks nuostabus garsas! 
Senelis naująjį instrumen
tą pavadino kanklėmis.

Kitą dieną atvyko pas jį 
karalius su savo dukrele,

DIRVOJE GALIMA 
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Vidurio Rajono Brolijos vadovą sąskrydis Rako stovyklavietėje. Dešinėje stovi sąskrydžio rengėjas — 
rajono vadeiva ps. P. Bučas. Priekyje sėdi, iš dešinės — LSB VS Br. Juodelis, ps. dr. R. Povilaitis, 
s. VL Vijeikis, Detroito "Baltijos" t. tunt. s. A. Banionis ir Clevelando "Pilėną" t. tunt. s. V. Jokūbaitis.

V O

duris,įrengiame tvoras, 
langus, stogelius, tureklius 
ir kitus įvairaus metalo, 
plastikos ir stiklo gaminius 
jūsų pagerinimui ir papuo
šimui.

KOSTAS 
BUTKUS

Telefonai: CHICAGO
LUdlovv 5-6291,

bet kuriuo laiku,
PRospect 8-2781

rytais ir vakarais.
■■"•■■■"■■■■■■■■■■■iDALIA KAVALIŪNAITE

MIELI TAUTIEČIAI!

.4

39 — 2nd Avenue____ AL 4-5456
3- 3005
4- 4952
5- 6808
9-6245
2-1767
8-0068
6- 2674
8-6966
5-2737
1-1068
1-5355
W.
8-2256
7- 1575

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

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 I'ARCELS EXPRESS CORP.

NEW YORK 3, N. Y.
NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 
BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 
BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue .. DI 
ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street_______CH
BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue __ LI 
SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway AN 
BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 
CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 
CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 
CLEVELAND, Ohio 44113 — 904 Litertuy Rd. TO 
DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue __ VI
GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.

Tel. GL 
HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau — GL 
HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

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

Tel. AN 
LAKEIVOOD, N. J. — 126 — 4th Street ----- PO 
NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO

Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais preky
biniais ryšiais su Lietuva kviečiame per mus pasiųsti gimi
nėms Tėvynėje tai ,kas teri naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome, šiuos vertingus siuntiniui labai aukštos, kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomis,įskaitant Sov. mui
tą 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 jardų ekstra geros viln. angį, medžiagos kos
tiumui tik už $75.00.

V—3: 10'/2 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.

V—3 ir N—4 jungtini 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.

<>

VASAROS ATOSTOGAS
MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

MEŠKOS VASARVLĘTĖJE
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
Sezono pradžia birželio mėn. 19 d. Prašome re

zervuoti sau vietą iš anksto:
S. M. Lūšys,
88-01 104th Street, Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. VI 9-1193 (Area Code 212).

I. Veitas,
72 Congress Street. Braintree, Mass. 02185 
Tel. 843-2116 (Area Code 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis, tiesiog į MEŠKĄ.

• teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.

• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street____ MU

r

1- 2994 
3-8569
3- 1797
2- 1446
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 
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 
WATERBURY, Conn. — 6 John Street_______PL
WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 
YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė.____ GR

1-2750
6-1571
6-6766
8-2868
6-2781

BALTIC STORES, Ltd 
(Z. JURAS) 

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

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

L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Tel. 436-0494. 

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

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

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 st. hi. GR 6 2345 6

♦
CICERO ILLINOIS
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L.
CLEVELANOE 

IR APYLINKĖSE

• Stasys Šiaučiūnas, iš 
Chicagos, LB-nės ir ALT 
S-gos veikėjas, buvo atvy
kęs į Clevelandą ir dalį sa
vo atostogų praleido savo 
brolio Jono Šiaučiūno šei
moje.

• Čiurlionio Ansamblio 
meno vadovas Alfonsas Mi
kulskis su ponia, Jonas 
Švarcas su ponia, kartu iš
vyko atostogauti į Cape 
Cod vasarvietę,

• Kęstutis Steponavičius, 
Edvardo ir Joanos Stepona
vičių sūnus, 3 metai studi
juojąs inžineriją Case In
stitute, už gerą mokymasį 
yra įrašytas j studentų gar
bės sąrašą (Dean list) ir 
yra Alpha Pha Omega korp. 
narys.

Kęstutis priklauso "Vy
ties” korp. ir yra Akad. 
skautų sąjūdžio iždininkas.

• Kostas Martinėnas, 
ALT S-gos Clevelando sk. 
narys, išskrido atostogų j 
Europą.

Kelionėje aplankys Itali
ją, Prancūziją, Austriją ir 
Vak. Vokietiją.

PAVERGTŲ TAUTŲ SAVAITES 
MINĖJIMAS- CLEVELANDE

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius liepos 25 d. 
sekmadienį, tuoj po pamaldų, 12 
vai. šv. Jurgio parapijos salėje 
rengia "Pavergtųjų Tautų Savai
tės" minėjimą. J šv. Jurgio pa- 
rap. bažnyčią pamaldoms 10:30 
vaL ir j iškilmingą minėjimą 
organizacijos kviečiamos daly
vauti su vėliavomis.

Clevelando liet, visuomenė tą 
dieną prašoma gausiai dalyvauti 
pamaldose ir iškilmingam minė
jime.

ALT Clevelando sk. v-ba.

Lietuvių Budžių plaukiojimą diena ir gegužinė, Įvykusi š.m. liepos 11 d., pasisekė gerai. Dešinėje — 
plaukiojimo diena, kairėje — gegužinė dr. Mačio sodyboje.

"VIENAI PASAULIO DIENAI" 
PRAĖJUS

Tautinių Kultūrinių Darželių 
Federacijos 20-ta metinė "Vie
no Pasaulio Diena” sekmadienĮ, 
liepos 18 d., praėjo vaizdžiai ir Įs- 
pūdingai. S Į kartą iškilmės vyko 
lenkų kultūriniame darželyje.

įnešus vėliavas ir sugiedojus 
himną, ĮvadinĮ žodj tarė darže
lių federacijos sekretorė Phillips* 
Lenkų darželio pirmininkas tei
sėjas J. Sawicki pasakė sve
čiams kalbą. Burmistro R. Lo- 
cher žmona paskaitėlškilmiųpro- 
ga išleistą proklamaciją. Po to 
tautinės grupės buvo sukviestos 
rikiuotėn, sudarant vaizdingą ra
tą, moterims pasipuošus tauti
niais rūbais. Lietuvius atstova
vo Neimanienė su trimis mer

Garbės Narį
KAZĮ S. KARPIU,

70 metų sukakties proga nuoširdžiai svei
kina ir linki ilgiausių metų

LTM Čiurlionio Ansamblis

Vyskupas dr. P. 
Brazys, konse
kruotas Romoje 
1965 vasario 14

• J. E. Vysk. Pr. Brazys 
atskris lėktuvu į Clevelan- 
dą ir čia viešės liepos 24 ir 
25 d. Apsistos Šv. Jurgio 
parapijos klebonijoje.

Sekmadienį, 10:30 vai. 
garbingas svečias laikys 
pamaldas šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje, o 5 vai. p. 
p. jo garbei ruošiamas pri
ėmimas Naujosios parapi
jos salėje.

Vysk. Pr. Brazio pasky
rimas vyskupu Europos lie
tuvių reikalams susilaukė 
didelio dėmesio. Ne mažes
nio dėmesio yra verta pati 
vyskupo asmenybė. Tai ne

ĮDOMIOS EKSKURSIJOS!
CIeveland Transit System 

autobusų vadovybės prane
ša apie ruošiamas ekskursi
jas autobusais, kurios kiek
vienais metais sukelia dide
lį susidomėjimą. Apart ke
lionių į žinomesnes ir įdo
mesnes Ohio vietoves, su
daromas ir t. v. "mystery 
tour", tos kelionės maršru
to keliautojams nesakant.

Toks "mystery tour” 
įvyks rugpiūčio 8 d. Auto
busai išeis iš Public Sąuare 
tarp 12 ir 12:30 vai. p. p., 
o sugrįš apie 5 vai. p. p.

Bilietų kainos suaugu
siems 2.25 dol., vaikams iki

ginomis, Vidury tautų vainiko 
pasirodė Laisvės Stovyklą vaiz
duojanti moteris. Sugiedojus 
"America", iškilmė baigėsi.

"Vieno Pasaulio Dienos" šven
tėje visuose darželiuose, kurių 
yra 22, buvo iškeltos Amerikos 
vėliavos ant pusiau stiebo dėl 
ambasadoriaus Stevensono mir
ties.

Nežiūrint parke esančių 22tau- 
tybių darželių, Į šventę atsilankė 
mažai žmonių. Lietuvių buvo per 
30, o kitų dar mažiau, tik lenkų 
buvo didesnis skaičius.

K.S.K

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

tik nepaprastai aukšto išsi
lavinimo ir didelės kultūros 
žmogus, bet kartu ir gilus 
bei karštas lietuvis patrio
tas.

Vysk. Pr. Brazio atsilan
kymas j JAV ir vizitai lie
tuvių kolonijose sukėlė di
delio susidomėjimo ir kar
tu daug pagarbos aukšta
jam mūsų Katalikų Bažny
čios dignitoriui. Tikimasi, 
kad ir Clevelando lietuvių 
visuomenė savo gausiu at
silankymu pamaldose ir 
priėmime parodys savo dė
mesį ir pagarbą garbingam 
svečiui.

13 m. a. — 1,25 dol.
Bilietus iš anksto galima 

įsigyti CTS Information 
Booth Public Sųuare arba 
siunčiant čekį šiuo adresu: 
CTS Fun Tours, 1022 Car- 
negie Avė., CIeveland, Ohio 
44115.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

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

OPPORTUNITY

For a future with a well 
known Midtvest Manufac- 
turing Firm. We are no\v 
offering exdusive distribu- 
toršhips for a patented 
product. No compętition. 
Factory trained personnel 
vvill assist you in setting 
up a tried and proven ad- 
vertising and merchandis- 
ing program. 100 mark 
up. Investment guaranteed. 
Minimum investment 
$1,000. Maximum $14,000. 
Ali replies confidential. For 
information vvrite Director 
of Marketing, P. O. Box 
14049, St. Louis, Missouri 
63178.

UNITE!) MARKETING 
COMPANY

6286 Bartmer Avenue
St. Louis, Mo. 63130

(70-83)

SPORTO DIENOS
Atrodo, kad vilniškis 

Sportas jau nuolatiniai įsi
vedė sporto skyrių iš mūsų 
sportinio gyvenimo.

Pranešęs apie sporto ve
terano Nikodemo čereko 
mirtį, Jūratės Kazickaitės 
žygį į kalnų viršūnes Keni
joje, Afrikoje bei Elenos 
Sabaliauskaitės laimėtą pir
mą vietą stalo tenise Pa
baltijo pirmenybėse Cleve- 
lande, liepos 3 d. tas pats 
laikraštis pranešė apie pa- 
baltiečių krepšinio pirme
nybes Chicagoje ir lietuvių 
krepšininkų laimėjimus 
prieš latvius, apie M. Pau
lauską ir jo viešnagę su 
Sov. Sąjungos rinktine 
JAV, kur jį labai daug lie
tuvių norėjo pamatyti, pa
sikalbėti, tačiau- "išeivijos 
spauda tik po mėnesio apie 
tai pranešė "(matyti auto
rius neskaito visų mūsų 
laikraščių) ir t.t. ir 1.1.

Kaip matome, didesnė da
lis žinių būna gan tenden
cingos, tačiau pavergtos 
Lietuvos gyventojai jau 
tarp eilučių gali susidaryti 
šiokį tokį mūsų sportinio 
gyvenimo vaizdą. Kiek ga
lima spręsti, jos yra siun
čiamos "kažkieno” iš JAV.

* * *
Lietuvos futbolo pirme

nybėse gautos šios paskuti
nės pasekmės: Panevėžys 
— Alytus 4:1, Vilniaus Sa
liutas (raudonarmiečių klu
bas — K. B.) — Baltija 
2:1, Kėdainiai — Tauragė 
3:1

* * *

PADĖKA

Lietuviai Budžiai liepos 
IT dieną buvo suruošę plau* 
kiojimo dieną ir gegužinę 
dr. Mačio sodyboje. Ta pro
ga jie reiškia nuoširdžią 
padėką: Dr. J. Mačiui ir po
niai už leidimą pasinaudoti 
sodyba ir už malonų pri
ėmimą, J. Graužiniu!, An- 
drašūnui ir A. Beržinskui 
už laivais paplaukiojimą 
svečių, Ramanauskui už 
gražią muziką gegužinėje, 
A. Jonaitienei, Naurušienei, 
Ramanauskienei ir EI. šar- 
kauskienei už paruošimą 
valgių ir šeimininkavimą, o 
VI. Rutkauskui už laimėji
mų, pra vedimą.

Nuoširdus ačiū malo
niems svečiams už atsilan
kymą.

REIKALINGOS MOTERYS 
— DARBUI PRIE SIUVA

MŲ MAŠINŲ

Pastovus darbas. Pagei
daujamos prityrę akordi- 
niam darbui siuvėjos, nors 
bus priimamos ir kitos.

Garantuotas valandi n i s 
atlyginimas apmokymo me
tu, o po to aukštas akordi- 
nio darbo atlyginimas. Iki 
45 m. amžiaus. Teirautis 
8:30 vai. iki 4 vai. p. p. nuo 
pirmad. iki penktad. (prie 
Lorain Avė.).

JOSEPH & FEISS CO. 
2119 W. 53 St.

(82-84)

PARDUODAMI NAMAI

Prie Sotvinsky ir E. 80 
2 šeimų, 7 kamb. apačioj 
su 4 miegamaisiais, 5 kamb. 
viršuj. 3 automob. garažai. 
Didelis sklypas, ištisinis 
rūsys, gazo pečius. $9,900.Jjt

FLEET AVĖ. rajone, 2 
šeimų — 4-4. Gazo pečius, 
ištisinis rūsys. 2 automob. 
garažai. Vienas butas lais
vas. $12.900.00.

STAN HOMA 
REALTY. INC.

MI 1-7700

Eišiškėse gimęs, bet bai
gęs Vilniaus lenkų gimna
ziją Jan Jaščianin (šiuo 
metu jis tarnauja raudono
joj armijoj Rygoje) atsie
kė naują Lietuvos rekordą 
kūjo metime, numetęs įran
kį 64,17 m.

Atrodo, kad prie Lietu
vos ir Sov. Sąjungos fut
bolo rinktinių susitikimo 
25-čiui pavergimo atžymė- 
jimui neprieis. Dabar nu
matoma sužaisti su Sov. 
Sąjungos jaunių rinktine. 
Prie progos, reikia pažymė
ti, kad paskutinėse rungty
nėse Sov. Sąjunga Maskvo
je pralaimėjo Brazilijai 
0:3.

* * *
Pabaltijo ir Gudijos šach

matų turnyrą Palangoje 
laimėjo V. Mikėnas.

* ♦ ♦

P e n k iakovės varžybose 
Kaune R. Rimaitė atsiekė 
4114 tšk.

❖ S|« *

REQUIEM
(A. A. DR. DOMINIKAI KESIŪNAITEI PRISIMINTI)

Anapus akiračio, kur saulei nusileidus, amžina diena; 
anapus nakties, kur sutemos neturi vietos — 
ten amžino gyvenimo namai.

Pas mus ant kapo vysta gėlės ir pūva lapai žemėje 
rudens audrų nuskinti
ir džiūsta ašaros, laiko rankų nudžiovintos.

Anapus renkasi visi, kurie, pavargę, ieškojo poilsio.
Ten net mintis pasiekti jų negali.
Tik begaliniai liūdnas ilgesys
beldžia į mūsų gyvenimo vartus, į mūsų nuvargusias širdis.

Nugiųstume linkėjimus, jei juos nuneštų vėjelis 
ar debesėlis, skrendantis į tolumas ...
Bet gal linkėjimų jiems nebereikia,
nes jų jau nebevargina troškimai,
jei žemiškos kelionės pabaigoje atsivėrė vartai
Į amžiną ramybę ir negęstančią šviesą.

Bet minime iš mūsų tarpo iškeliavusius, 
kad ir mus vėliau minėtų.
kai atsistosime kelyje, iš kurio nėra sugrįžimo.

A. 13.

Čia žemėje ant kapo vysta gėlės ir pūva lapai
ir sutemos uždengia saulę.
Nerimas ir ilgesys lydi mūsų dienas, 
bet ir jie ir mūsų dienos laikini, 
kaip vystantys žiedai, kaip skrendantys debesėliai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

Atvirą Tartu miesto lau
ko teniso turnyrą laimėjo 
kaunietė Sližytė, o vyrai — 
Liubartas ir Augustaitis 
užėmė 3-4 vietas.

Iš visur
Lenkas J. Sidlo Ziuriche 

ietį numetė 85,50 m. Tai ge
riausia šio sezono pasekmė 
pasaulyje. Kitos geresnės 
pasekmės: 1C0 m. ir 200 m. 
Schroderis — 10,2 sek. ir 
20,7 sek. (Vak. Vokietija), 
400 m. — Campbell (angį.) 
46,9 sek. į aukštį šilkovski 
(V. Vok.) ir lenkas černik 
po 2,10 m., 4-100 m. — V. 
Vokietija 39,7 sek. (geriau
sia sezono pasekmė pasau
lyje).

Futbolo rungtynių pasek
mės: Brazilija — Portuga
lija 0:0, Vengrija — Itali
ja 2:1.

Liepos mėn. 12 d. Pra
hoje prasidėjo Europos jau
nių stalo teniso pirmeny
bės. Už Sov. Sąjungą daly
vauja Laima Balaišytė, ku
ri 1962 m. buvo senojo že
myno meistere.

Vilniaus Žalgirio ranki
ninkės Prahoje įveikė Če
koslovakijos moterų meis
terį Spartos klubą 15:13.

K. Baronas

936 East 1851 h St.
KE 1 - 7770



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Vilties Draugijos ir ALT S-gos valdybos yykdomo 
vajaus eigoje džiugu susilaukti malonių staigmenų, štai, 
šį kartą malonu paskelbti, kad nauja Vilties Draugijos 
šimtininke įstojo

Genovaitė Trečiokienė, iš Newarko, įnešusi $100.00. 
Lygiai malonu pranešti, kad ir jaunimas neatsilieka, štai, 
Korp. Neo-Lithuania Clevelando skyrius, įnešdamas $50, 
kartu pareiškia, kad ”tą mažą auką siunčiam išreikšda
mi mūsų nuoširdžią padėką Dirvai už malonią pagalbą 
ir talką.”

Šių gražių atsiliepimų eilėn įsijungia ir šimtininkas 
S. Vilinskas. iš VVindsoro. Conn., padidinęs savo įnašą dar 
$25.00, bei M. Šimkus, ALT S-gos valdybos iždininkas, 
padidinęs savo Įnašą $15.00.

L.S.T. KORP. NEO-LITHUANIA SUVAŽIAVIMO, 
ĮVYKSTANČIO RUGSĖJO 4-tą ir 5-tą DIENOMIS 
TE X T E R R A C E RESORT ON ELK LAKE, 

ALDEN, MICH.

DARBOTVARKĖ
Rugsėjo 4-tą d. (šeštadienį)

3-5 vai. Suvažiavimo dalyvių registracija.
5 vai. Suvažiavimo atidarymas, pirmininko žodis, svei

kinimai darbo prezidiumo sudarymas, paskaita.
G :30 vai. Vakarienė. 
7:30 vai. Darbo posėdis.

Komisijų sudarymas, valdybos narių ir visų in
stitucijų pranešimai, diskusijos dėl pranešimų. 
Po diskusijų bendras visų suvažiavimo dalyvių, 
stovyklautojų bei svečių linksmavakaris.
Rugsėjo 5-tą d. (sekmadienį)

10 vai. Pamaldos.
11 vai. Iškilmingas posėdis — stovyklos uždarymas.

Paskaita.
1 vai. Pietūs.
3 vai. Darbo posėdis.

Korp. padalinių pranešimai, sukaktuvinio leidinio 
redakcinės kolegijos pranešimas, diskusijos dėl 
bendros korporacijos veiklos, visų komisijų pra
nešimai.

f> :30 vai. Vakarienė.
7:30 vai. Darbo posėdis.

Rinkimai: Vyr. valdybos, kontrolės komisijos, 
stipendijų fondo, tarybos, garbės teismo.
Sveikinimų, rezoliucijų ir nutarimų priėmimas. 
Einamieji reikalai.
Suvažiavimo uždarymas.

Korp. Neo-Lithuania Vyr. Valdyba

Mielam broliui

KAROLIUI JUREVIČIUI

Lietuvoje mirus, Vilties Draugijos na

riui, tautinės srovės veikėjui ir Dirvos 

rėmėjui Juozui Jurevičiui, 

Chicagoje, gilią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirvos Redakcija

šaulių Sąjungos vadui

pulk. PRANUI SALADŽIUI

mirus, poniai BR. SALADžIUVIENEI, dukrai ir 

sūnums bei jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Ona ir Alfonsas Mikulskiui

A t A
Pulk. PRANUI SALADŽIUI

mirus, mielą Ponią BRONE SALADžIUVIENĘ. 
dukterį dr. DANUTĘ KASAITIENĘ, sūnus VY
TAUTĄ, JUOZĄ ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia 
ir kartu liūdi

Jonas Valiukėnas su šeima

• Min. J. Rajeckas pa
siuntė užuojautos raštą 
Valstybės Sekretoriui Dean 
Rusk ryšium su ambasado
riaus Adlai Stevensono mir
timi.

• Juozas Jurevičius, Dir
vos ir kitų laikraščių bend
radarbis, aktyvus tautinių 
organizacijų narys ir LST 
Korp! Neo-Lithuania filis
teris, gavo iš Lietuvos liūd
ną žinią, kad ten mirė jo 
brolis Karolis.

Šį Įvykį Juozas pergyve
no nepaprastai jautriai ir 
giliai, todėl jo kolegos bei 
draugai nuoš i r d ž io m is 
užuojautomis jam padėjo 
išgyventi liūdesio prislėg
tas valandas.

• B. ir B. Oniūnai, ALT 
S-gos Richmond Hill sky
riaus aktyvūs nariai ir vei
kėjai, siųsdami sveikinimus 
iš Atlantic Citv, vasaro- 
jant SLA viloje, kartu pri
siuntė Dirvai 10 dol. auką.

Malonu, kad ir vasaro- 
jant mūsų mieli skaitytojai 
ir rėmėjai spaudos nepa
miršta.

LOS ANGELES
LOS ANGELES, Caiif. — "At

stovų Rūmai jau pravedė rezoliu
ciją Pabaltijo kraštų laisvės rei
kalu, be abejo, pravesime rezo
liuciją ir Senate," — taip nese
niai rašė savo laiške Rezoliuci
joms Remti Komiteto vadovybei 
senatorius Bourke B. Hicken- 
looper (R. - Iowa), rezoliucijos 
(S. Con. Res. 23) autorius Sena
te ir Senato užsienio reikalų ko
misijos narys. Panašiai rašė ir ki
ti du rezoliucijų autoriai ir kar
tu Senato užsienio reikalų komi
sijos nariai: senatoriusThomas 
J. Dodd (D. - Conn.) ir senato
rius Frank J. Lausche(D, -CTiio). 
Šie trys senatoriai imasi ini
ciatyvos pravesti rezoliuciją ir 
Senate. Padrąsinkime juos trum
pais laiškučiais ir paprašykime 
jų, kad jie paspaustų senatorių 
J. William Fulbright, komisijos 
pirmininką, ir rezoliuciją Lie
tuvos bylos klausimu nieko nelauk
dami pravestų.

Tad, visi j laiškų rašymo dar
bą senatoriams: Thomas J. Dodd,

Bourke B. Hickenlooper ir Frank 
J. Lausche. Jiems visiems laiš
kučių turinys galėtųbūti maždaug 
toks:

The Honorable (senatoriaus 
vardas ir pavardė); Senate Off- 
ice Building; VVashington, D.C., 
20515.

My dear Senator:

As you know, the House has 
recently adopted the H. Con. 
Res. 416 that is very similar to 
yours that you have introduced 
in this Congress, concerning 
Lithuania, Latvia and Estonia. 
Please urge Senator J. V/illiam 
Fulbright, Chairman of the Se
nate Committee on Foreign Re- 
lations, and other members of 
thie Committee to act favorably 
and without delay on this very 
important legislation and to send 
it to the Senate for adoption. 
Thank you.

Sincerely, 
(Parašas: Vardas ir pavardė)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS (.ARŠIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

Musų mielam Kolegai ir bičiuliui

JUOZUI JUREVIČIUI,

jo mylimam broliui Karoliui Lie

tuvoje mirus, reiškiame gilią ir nuošir

džią užuojautą

Dr. Antanas ir Stefanija Rudokai 
Antanas ir Janina Cukurai 
Vytautas ir Jieva Kasniūnai

OMAHA

Po daugiau kaip 3 mėn. 
trukusių ginčų tarp CUDA- 
HY bendrovės ir darbo uni
jos, ši darbovietė, kurioje 
dirba kelios dešimtys lietu
vių, vėl palaipsniui atsida
ro.

♦
Liepos 3 d. šv. Antano 

parapijos salėje įvyko iškil
mingas šeštadieninės lietu
viškos mokyklos šių moks
lo metų užmigimo vakaras. 
Į gausų svečių būrį kalbėjo 
bendruomenės pirmininkas 
Jonas Adamonis. tėvu kom. 
pirmininkas Pranas Kovas 
ir mokyklos vedėjas Vincas 
Šarka. Buvo suvaidinta pa
saka "Trys Broliai” ir mo
kyklos chorelis padainavo 
keletą dainų. Visą progra
mą paruošė mokytoja Dalia 
Katiliūtė.

*

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. Daup- vietos poilsiui ir žaiditnaųis.
• 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 vist maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.
Viln 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. 428-8125.
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