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PRIEKINIS GYNIMAS
Kaip prie Vakarų Vokietijos sienos sulaikyti sovietus be 

karių ir atominės bombos?
Š.m. liepos 1 d. Pran

cūzijai pasitraukus iš 
NATO karinės organi
zacijos , iš savo vietos 
turėjo pasitraukti ir 
svarbiausio ruožo Eu
ropos vidurio -- NATO 
vadas r jų generolas Jean 
Crepin. Jo vieton paskir. 
tas 59 metų vokiečių ge
nerolas su labai ilga pa
varde: Johann Adolf Lo- 
thar Werner Friedrich- 
Wilhelm William Walter 
Dandolo Graf von Kiel- 
mansegg, savo draugų 
sutrumpintai Kilian va
dinamas.

Jo uždavinys yra vie
nas iš sunkiausių kada 
nors atitekusių karo va- 

.dui: kaip sulaikyti sovie. 
tus eventualaus jų puoli
mo atveju galimai ar
čiau Vakarų Vokietijos 
rytinės sienos?

NATO tvėrimosi pra
džioje — dar gen. Ei- 
senhowerio vadovybėje 
— tam atvejui buvo nu • 
matytas kariškai logiš
kesnis planas. Vakarie
čių pajėgos stabdomom 
kautynėm traukiasi už 
Rheino ir tik čia bandy
tų atsilaikyti. Bet tai 
reikštų beveik visos Vo-

ŠIANDIEN IR RYTOJ
IKI SlOL buvome (pratę girdėti, kad visus išradimus padarę 

rusai. Taip bent tvirtindavo jų didžioji enciklopedija. Ten rašoma, 
kad jie išrado viską, net ir atominę bombą. Esą jų mokslininkai 
daug anksčiau už vakariečius mokėję suskaldyti atomą, tik... so
vietinė vyriausybė, vadovaudamasi žmoniškumo jausmu ir norėda
ma išgelbėti žmoniją nuo atominio karo baisybių, nesistengė išvys
tyti atominės bombos gamybos. Tik amerikiečiams panaudojus ato
minę bombą Hiroshimoj, rusai buvę priversti pradėti savo atomi
nės bombos gamybą...

Su tuo melu nesutinka kinai komunistai ir sako, kad jie daug 
anksčiau už rusus mokėję suskaldyti atomą...

Ir taip tarp rusų ir kinų, kaip tarp vaikų,vyksta varžybos, kas 
pirmas Išrado. Į jas mažai kreipiama dėmesio vakaruose,bet neiš
sivysčiusiuose Kraštuose Afrikoje ir Azijoje tokia propaganda duo
da vaisių.

Vakaruose seniai visiems buvo žinoma, kad dviratį išrado pran
cūzas Mlcheaud, o automobilį vokietis Benz, kad psichoanalizės tė
vas yra Freud. Bet rusai savo enciklopedijoje aiškina, jog 50 metų 
anksčiau negu Micheaud sugalvojo dviratį, būtent 1801 m., neturtin
gas Sibiro kaimietis parašęs carui peticiją ir neturėdamas kelionei 
pinigų, pasigamino dviratį, su kuriuo nukeliavo 4000 mylių. Tačiau 
caristinis režimas, bijodamas prarasti monopolį progresui jei dvi
ratis būtų masiniai gaminamas, sukliudė išvystyti išradimą. Jį pasi
vogęs tūlas prancūzas turistas...

Kinai juokiasi iš tokio sovietų enciklopedijos aiškinimo, nes jau 
1800 m. vienas kinas rikša turėjo dviratinį vežimą motoru varomą... 
o dviratis Kinijoj buvęs išrastas mandarino Tan Ming Cheno jau 
1739 metais. Jis buvo varomas pedalais ir grandine. Bet tuometinis 
Kinijos imperatorius uždraudė masiniai gaminti, kad neatėmus rik
šoms darbo. Tad dabar aišku, kas iš kinų pavogė išradimą!

Pagal sovietų enciklopediją automobilį išrado rusas Viačes- 
lav Protopopov 1756 m., tai yra šimtmečiu anksčiau už vokietį Ben- 
zą. Protopopov turėjo įtaisęs garu varomą motorą ir nuvažiavo 50 
mylių. Bet caro valdžia apšaukė jį bepročiu, bendradarbiaujantį su 
šėtonu, ir jis mirė kalėjime.

Tai melas! -- šaukia kinai. Automobilį išradoKontonospaustu
vininkas Wu Lin Teh jau 1711 m. Jis turėjo įtaisęs gazogeninį moto
rą, su kuriuo nuvažiavo 7 mylias. Bet jo išradimas irgi buvo "už
mirštas", rikšoms protestuojant.

Maskva su Pekinu ginčijasi ir dėl psichoanalizės. Rusai tvir
tina atradę modernią psichoanalizę ir "smegenų plovimą" beveik 
šimtmečiu anksčiau už Freudą. Kad tikrasis psichoanalizės tėvas 
yra Grigor Morsov. Kinai aiškina, kad jauXII amžiuje Kinijoje buvo 
praktikuojama psichoanalizė Ir tik po mongolų invazijos ji buvo už
miršta.

Įdomu, kada Maskva su Pekinu pradės ginčą, kas išrado Marksą?

•

TAURAGĖJE pradžios mokyklos mokytoja aiškina vaikams:
— Jauskitės laimingi gyvendami komunistiniame krašte, Ame

rikoje yra milijonai Žmonių, kurie norėtų būti jūsų vietoje...
— Drauge mokytoja, ar negalėtumėt man duoti kurio nors jų ad

resą? — paprašė Jonukas. (vg)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
kietijos teritorijos ati
davimą, todėl, kai buvo 
nutarta, kad be vokiečių 
NATO neturi prasmės ir 
kad jų talka būtinai rei
kalinga, reikėjo karinius 
planus pertvarkyti taip, 
kad jie patiktų ir vokie
čiams. Nuo to laiko buvo 
priimta vadinama ‘prie
kinio gynimo’ doktrina. 
Pagal ją NATO turi lai
kyti V. Vokietijoje tiek 
daug kariuomenės, kad 
jos užtektų bet kokiam 
sovietų puolimui atrem
ti. Savaime aišku, kad ir 
šiuo atveju sunku būtų 
sulaikyti sovietus tie
siog prie sienos. Geog
rafinės sąlygos kai kur 
reikalautų pasitraukti 
tarp 30 ir 70 km nuo 
sienos. Tačiau nepai
sant tokio laikino pasi
traukimo pagal planą, nu
matytą kautynėm baigian - 
tis, vėl kontroliuoti svar
biausias krašto dalis.

Tą generolas Kilian 
galėtų padaryti su jo ži
nioj numatytom 30 divizi
jų. Iš tikro jis koman
duoja tik 23. Tas skaičius 
dar ,daugiau sumažės ne 

tik dėl prancūzų pasitrau - 
kimo, bet ir galimo bei 
numatomo britų Rheino 
armijos sumažinimo ir 
nuolatinio , amerikiečių 
7-tos armijos 'šukavi
mo’, per kurį daugiau
siai patyrę kariai atšau
kiami Vietnaman ar na
mo naujokų apmokymui. 
Amerikos senate girdisi 
balsų, kad Vokietijos gy
nimui užtektų tik vienos 
ar dviejų ’simbolinių’ di
vizijų.

'Simbolinės' įgulos gal 
ir turėtų prasmės, jei 
sovietams pradėjus pul
ti, tuojau būtų pradėtas 
totalinis atominis karas, 
tačiau tokios galimybės 
Washingtonas kiek prisi
bijo ir norėtų, kad ir 
ginkluotam susirėmimui 
prasidėjus visų pirma bū
tų kovoj amakonvenciona- 
liniais ginklais ir tokiu 
būdu davus laiko priešui 
apsigalvoti, o atsidūrus 
prieš totalinio karo al
ternatyvą — liautis.

Gyvenimo praktika mo
ko, kad karo galima iš
vengti tik jam pasiruo
šus, ir kad silpnumas ar 
tai Europoje, ar Korėjo
je ar Vietname, agreso
rius tik paskatina.

Iš kitos pusės Londo
ne, Paryžiuje ir Washing- 
tone šiandien nelaukia
ma sovietų agresijos Eu
ropoje. Pagal de Gaulle, 
karo pavojus dabar yra 
nusikėlęs į Aziją ir to
dėl Europoje iš viso ne
reikalinga jokia inte
gruota karinė pajėga. 
Bet, dėl viso pikto, vie
noje iš savo kalbų yra pa - 
brėžęs: "Nous restons 
les allies de nos allies" 
— kas reikštų, kad 'mes 
pasiliekame savo sąjun
gininkų sąjungininkais.’ 
Ir jei prancūzų kariuo
menė pasilieka Vokieti
joje, nors ir ne NATO 
štabo žinioje, sunku įsi
vaizduoti, kad jie liktų 
neutralūs sovietų užpuo
limo atveju.

(Nukelta į 2 psl.)

Be žodžių...

Šiluvos Marijos koplyčios Washingtono didysis altorius, išpildytas skulptoriaus V. Kašubos. Kaip ži
noma koplyčia bus šventinama rugsėjo 3 d. ir į šias iškilmes iš įvairių vietovių žada suvažiuoti daug 
lietuvių. Rugsėjo 4 d. įvyks koplyčios dedikavimas - procesija.

VLIKO VALDYBA POSĖDŽIAVO
Vyriausio Lietuvos 

Išlaisvinimo Komiteto 
valdybos posėdyje rug
piūčio 9 dieną, drauge 
su ligšioliniais valdybos 
nariais (V. Sidzikausku, 
S. Lušiu, B. Nemicku, J. 
Audėnu ir B. Bieliuku), 
dalyvavo ir naujieji na
riai, — A. Budreckis ir 
A. Vedeckas. Be tokia
me posėdyje dalyvavo 

Lietuvos atstovybės Va
tikane sekretorius S._ Lo
zoraitis, jr., ir Tautos 
Fondo valdybos atsto
vas A. Ošlapas.

Valdybai buvo pateik
tas Vliko pirmininko V. 
Sidzikausko pranešimas 
apie praėjusios Paverg
tų Tautų Savaitės eigą ir 
apie Jaunimo Kongreso 
delegacijos lankymąsi

Valstybės Departamen
te, kur Vliko pirminin
kas buvo delegacijos pa
lydovas ir pristatytojas. 
Vliko gen. sekretorius 
J. Audėnas pateikė pra
nešimą apie Vliko są
matos vykdymą šių metų 
pirmajame pusmetyje. 
Toliau buvo išsamiai ap
svarstytas ir įvertintas 
Jaunimo Kongreso povei
kis veikloje dėl Lietu
vos laisvės.

Nutarta pavesti nau-
jiems Vliko valdybos na
riams tam tikras spe
cialias pareigas: A. Bud- 
reckiui — ryšiai su Ame 
riks visuomene ir tarp
tautiniais jaunimo sam
būriais, A. Vedeckui — 
Lietuvos martyrologija 
(dokumentinės medžia
gos rinkimas apie oku
pantų Lietuvoj padary
tus gyventojų žudymo, 
kankinimo bei persekio- 
jimo veiksmus).

Akivaizdoj ryškaus 
ispanų kalba leidžiamų 
Eltos biuleteniųpopulia- 
rėjimo Lotynų Ameri
koj, nutarta šiemet iš
leisti dar dvi tų biulete
nių laidas. Vienai lai
dai lėšas pažadėjo Vene- 
zuelos Lietuvių Bend
ruomenė.

(ELTA?
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ŠNIPŲ KARAS... m

DIDIEJI ŠNIPAI NEŽUDOMI...
New Yorkas dar buvo 

paskendęs rytmečio mig
loje, kai 1957 m. birže
lio 21 d. trys FBI agen
tai įžengė į Latham vieš
butį. Jie pasikėlė į aš
tuntą aukštą ir pasibel
dė į 839 kambario du
ris, kurį buvo užėmęs 
tūlas Martin Collins. 
Jis buvo tvarkingas, lai
ku apsimokėdavo kam
bario nuomą ir viešbu
čio direkcija negalėjo 
juo nusiskųsti. Pasjįnie- 
kas nesilankydavo ir ne
vargindavo tarnautojų 
prašymais patarnauti.

Pasibeldus, iš kamba
rio pasigirdo balsas, pra
šąs minutę palaukti. Pu
siau pravėręs duris, pasi
rodė Collins, gėdingai 
slėpdamas savo nuogu
mą už durų. FBI agentai 
jėga įsiveržė į kambarį, 
leisdami jam užsimauti 
kelnes. Vienas agentų, pa 
matęs vonioj netikrus 
dantis, padavė sakyda
mas:

— Tikimės, pulkinin
ke, kad jūs su mumis 
mielai kooperuosite.

Collins neatrodė nu
stebęs pavadintas pulki
ninku. Agentai jo paklau
sė, ar jis Brooklyne tu
ri išnuomavęs studiją 
Emilio Goldfus vardu. 
Jis galvos linktelėjimu 
prisipažino.

7 vai. 30 min. atvyko 
imigracijos inspekto
rius Robert Schoenber- 
ger ir pradėjo klausinėti 
dėl trečiojo jo vardo: 

Jūs įvažiavote į 
JAV iš Kanados 1948 me
tais pasivadinęs Andrew 
Kayotis?

Collins prisipažino. 
Tada jam buvo pranešta 
kad areštuojamas, kaip 
nelegaliai įvažiavęs į 
JAV.

Toliau FBI tęsė tardy
mą, kad išgauti prisipa
žinimą, kas jau buvo ži
noma. Būtent, Collins 
tikrumoje buvo sovietų 
žvalgybos KGB pulkinin
kas Rudolf Ivanovič 
Abelis. Vėliau FBI su
žinojo, kad jei jis buvo 
tikras pulkininkas, tai jo 
pavardė Abelis buvo tik 
špionažinės veiklos pa
vardė. Jis taip pat buvo 
žinomas ir Mark pavar
de. Gi tikroji jo pavardė 
liko niekad neišaiškinta.

Buvo sunku patikėti, 
kad šis menkas žmoge
lis, nuleistom rankom sė
dįs ant lovos prieš FBI 
agentus paprastame vieš
bučio kambarėlyje, galįs 
nešioti sovietų pulkinin
ko uniformą su auksi
niais antpečiais. Tačiau 
tai buvo tiesa. Beveik de
šimt metų gyvendamas 
Amerikoje, jis buvo vie
nu svarbiausiu sovietų 
agentu. Tuometinis Ame
rikos žvalgybos virši
ninkas Allen Dulles yra 
pasakęs, kad jis mielai 
norėtų savo tarnyboje 
turėti keletą tokių as
menų, kaip pulkininkas 
Abelis.

Abelis buvo svarbiau
siu šnipu, koks kada 
nors buvo suimtas. Jis 
buvo svarbesnis už Ro- 
senbergą, už Sobelį, už 
Gubičevą ar Coplon. FBI 
sako, kad Abelis šiame 
amžiuje žymesnis net už 
pagarsėjusį sovietų šni
pą Richard Sorge.

Pagal šnipų žargoną 

jis vadinosi "rezidentu". 
Tai buvo lyg špionažo 
ambasadorius netikNew 
Yorkui, bet visai Ameri
kai ir yra duomenų ma
nyti, kad jis vadovavo 
tinklui Meksikoj ir Cent
rinėj Amerikoj. Kitaip 
sakant, jis buvo vyriau
siu vadu sovietų šnipų 
Amerikoje. Jis davinėjo 
įsakymus, tikrindavo šni
pų surinktas informaci
jas ir rūpinosi jų finan
savimu. Tik vienas ar 
du šnipai jį pažinojo iš 
matymo. Jo uždavinys 
taikos metu buvo išlaiky
ti pilnoj tvarkoj šnipų 
tinklą, o karo metu pra
dėti sabotažų operaci
jas.

Abelis lengvai priė
mė žinią apie areštavi
mą. Jis buvo ramus, nes 
žinojo kad FBI jį išaiš
kino ne dėl jo paties klai
dos, bet dėl to, kad j į iš
davė vienas adjutantų 
Reino Hayhanen.

Apsirenkite, — 
pasakė inspektorius 
Schoenberger.

Abel pasikėlė ir ati
daręs spintą pasirinko 
pilką kostiumą. Kitas 
agentas paskubomis pra
dėjo dėti į lagaminą jo 
tualetinius reikmenis ir 
baltinius. Abelis užpro
testavo ir paprašė leisti 
jam pačiam tvarkingai 
supakuoti lagaminą. 
Pirm dėdamas į laga
miną, jis tvarkingai su- 
lankstydavo marškinius, 
kojines, atrinkdamas ne
reikalingus daiktus irnu- 
mesdamas į šiukšių dė
žę. Kambary mėtėsi daug 

pramoga

Kur tik rasite pramogaujančius, rasite ir Stroh’s 
liepsna darytą skonį populiariuose 8 pakiete su 8 
lengvai atidaromomis, be deposito ... negrąžintino
mis bonkutėmis. Sekantį kartą vykdami pramogauti, 
pasiimkite keletą 8 pakietą Stroh’s. Amerikos vienin
telis liepsna darytas alus.

STIKLINES 
BONKOS
BE DEPOSITO — 
NEGRĄŽINTINOS

LIEPSNA DARYTO SKONIS

teptukų, aliejinių dažų 
tūbelių, pieštukų. Ant nak
tinio stalelio šalia lovos 
stovėjo trumpų bangų ra
dijo priimtuvas Halli- 
crafter, kurio antena bu
vo iškišta per vonios 
kambario langą.

Išvedus Abelį, pasili
kę kambary du FBI agen
tai padarė nuodugnią kra
tą ir rado šifravimo ko
dą, trintuke paslėptus mi
krofilmus ir keletą laiš
kų nuo žmonos ir duk
ters iš Maskvos. Viena
me laiške jam buvo nu
rodyta kokiom valandom 
jis turi klausytis Mask
vos radijo pranešimų.

Areštuojant, prie jo 
rado Emilio Roberto 
Goldfuso . gimusio 1902 
m. New Yorke .metri
kus, kuriais Abelis nau 
dojosi Amerikoje. Tikri
nant registraciją buvo 
rasta, kad Goldfusas mi
rė 1903 m. Lygiai kaip ir 
Martin Collins gimimo 
metrikai buvo netikri. Jo 
piniginėje buvo 6000 do
lerių ir banko knygutė 
rodė turint banke 15000 
dolerių.

FBI agentus stebino 
vienas dalykas, kad Abe
lis savo kambary laikė 
daug įvairių reikmenų, 
kuriuose buvo galima 
slėpti mikrofilmus ir 
pranešimus, kaip tuščia
viduriai pieštukai, trin
tukai ir t.t. Jie buvo nu
stebę, kad Abelis leido 
tokiai kaltinamąja i me
džiagai visur mėtytis.

Kiti aiškina, kad Abe
lis, kai sužinojo, kad jis 
atidengtas, tyčia kurį lai-

ką mėtė pėdsakus ir ve
džiojo paskui savo šim
tus FBI agentų tam, kad 
patraukus dėmesį ir lei
dus kitam sovietų ''rezi
dentui" ramiai įsikurti 
ir perimti šnipų tinklą.

Po trumpo apklausinė
jimo Abelis buvo pasiųs
tas lėktuvu į MacAllen, 
Texase, nuodugnesniam 
imigracijos įstaigos ap
klausinėjimui.

Abelis savo išvaizda 
niekuo nesiskyrė iš mi
nios, gerai mokėjo ang
liškai ir niekad niekam 
nebuvo sukėlęs jokio įta
rimo.

Kalėjime jis buvo už
darytas atskirai nuo ki
tų kalinių ir ‘jam buvo 
leista pasirinkti restora
ne maistą ir šalia savo 
kameros turėjo vonią.

Tardomas jis prisi
pažino, kad yra sovietų 
pilietis ir į Ameriką at
vyko nelegaliai su pa
dirbtais dokumentais. 
Kai jam pasakė, kad už 
tai gresia deportacija ir 
ar jis nenorįs gintis, jis 
ramiai sutiko, kad būtų 
deportuojamas. Tuo pa
čiu metu iš sovietų am
basados daromas spaudi
mas, kad jis greičiau 
būtų deportuotas, buvo 
įrodymu, kad tokiu 
sprendimu būtų paten
kinta sovietų vyriausy
bė.

Iki tam laikui sovietų 
šnipai atvykdavo su dip
lomatiniais pasais ir bū
davo įspėjami, kad per
daug nepasirodytų žin
geidūs. Prasižengus, pa
prašydavo juos išsineš
dinti. Abelis neturėjo dip
lomatinės apsaugos, tad 
su juo buvo elgiamasi 
kaip su eiliniu piliečiu.

Vėliau jam buvo pasa
kyta! kad vargu jis bus de
portuotas, nes jam kelia
ma byla už šnipinėjimą

Vokiečių žurnalas Spiegei įsidėjo žemėlapį, kuriame vaizduo
jamas sąjungininkų kariuomenės išdėstymas sovietų puolimui at
remti.

Priekinis gynimas •••
(Atkelta iš 1 psl.)

Londonas laikosi pa
našios pažiūros. Karo 
pavojus esąs atlyžęs. 
Washingtone manoma, 
kad šiuo metu sunku įsi
vaizduoti staigų sovietų 
puolimą. Su 20 dabar Ry
tų Vokietijoje turimom 
divizijom sovietai nieko 
rimto pradėti negali, di
desnei kariuomenės kon
centracijai jiems būtų 
reikalingos bent dvi sa
vaitės laiko. Modernio
mis žvalgybos priemo
nėmis pradėtą kariuome
nės telkimą galima tuč 
tuojau susekti, nūdie
nės transporto priemo
nės - aviacija per ke- 

ir jam gresia mirties 
bausmė. Teisme Abelis 
aiškino, kad tardant FBI 
bandė jį nupirkti, siū
lant tarnybą su 10,000 
dolerių metinio atlygi
nimo. FBI galvodami 
apie gyvenimo sąlygas 
Rusijoje, manė, kad tai 
užtenkamai didelė su
ma. Bet, Abelis, dirbda
mas sovietams, gaudavo 
žymiai daugiau, tad jis 
mandagiai atsisakęs nuo 
pasiūlymo.

Grąžintas į New Yor- 
ką, Abelis uždarytas ka
lėjime laukė teismo. Pir
masis jo rūpestis buvo 
susirasti advokatą. Ko
munistų partijos advoka
tas John J. Abt atsisakė 
jį ginti ir tokioj padėty 
jis rugpiūčio 13 d. atsi
stojo teisme prieš teisė
ją Mattew T. Abruzzo.

Jam buvo paaiškinta, 
kad jis turįs greičiau su
sirasti advokatą ir buvo 
duota savaitė laiko.

Kai jis paprašė, ar 
jam negalėtų skirti iš 
konfiskuotų pinigų 50 do
lerių cigaretėms, teisė
jas pasirašė nutarimą 
skirti 200 dol.

— Mes gyvename de
mokratijoje ir esame hu
maniški. Manau, kad tai 
jūs įvertinsite. Mes no
rime jūsų gyvenimą ka
lėjime padaryti malonų.

Kai vėliau po teismo 
jo advokatas paklausė, 
ar amerikietis šnipas pa
našiai būtų traktuojamas 
pas sovietus, Abelis at
sakė :

— Aš neredagavau jū
sų konstituciją.

(Bus daugiau) 

lias dienas gali permes
ti žymias amerikiečių 
kariuomenės jėgas iš vie
nos pasaulio dalies į ki
tą.

Vokiečiai, kurie ant sa
vo kailio pačią pirmą die- 
ną turėtų pajusti karo 
‘malonumus’, norėtų bū
ti daugiau užtikrinti. Jų 
krašto apsaugos minis- 
teris Kai-Uwe von Has- 
sel pareiškė Spiegeliui:

"Čia glūdi skirtumas 
tarp amerikiečių gyni
mosi ministerio McNa
maros ir mano pažiūrų. 
Galimas daiktas, kad 
esant labai palankiom są
lygom sovietų kėslai pa
aiškėtų prieš 14 dienų, 
tačiau mano pareiga yra 
atsiminti ir mažiau pa
lankias sąlygas. Aš ne
esu tikras, kad mes tu
rėsime 14 dienų laiko."

Vokiečių kariuomenės 
štabas (Bundeswehr- 
Fuehrungstab) yra numa
tęs kaip galima būtų lai
kytis 'priekinio gynimo
si’, t.y. neįsileisti sovie- 
tų į savo teritoriją ir su 
žymiai mažesnėm jėgom 
negu 30 NATO divizijų. 
Bet tam būtina turėti 
’mažo kalibro’ atominių 
ginklų, minų, artileri
jos sviedinių ir aviacijos 
bombų. Jei sovietai žino
tų, kad tie ginklai bus pa
naudoti pačioje konflikto 
pradžioje, jie negalės 
telkti rimtesnių pajėgų 
antpuoliui ir tuo pačiu 
turės atsisakyti ir už
puolimo minties. Tačiau 
atominio ginklų panau
dojimo koncepcija pa
čioje konflikto pradžio
je baido Washingtoną ir 
ten nelabai norima pri
tarti vokiečių planui ir 
praktiškai atsisakyti nuo 
atominio ginklų, nors ir 
mažo kalibro, kontrolės 
monopolio.

Tokioje situacijoje 
gen. Kilian, kuris dar re
ziduoja Prancūzijos te
ritorijoje Fontainebleau 
— jo vyriausioji būstinė 
tik vėliau bus perkelta į 
Belgiją — su paguoda ga
li žiūrėti tik į savo se
nos giminės šūkį, iš- 
piaustytą ąžuolo lentoje 
ir pakabintą ant jo kabi
neto sienos: "Consilio 
non imperio". Kas lais
vai verčiant reikštų: 
"Su gudrumu, bet ne jė
ga". Tai yra dėsnis, ku
rio vokiečiai nesilaikė 
pavarę Bismarcką iš 
kanclerio posto.
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STOVYKLAUJAME
Mokslo siekiąs žmo

gus tobulėja ir bręsta ne 
vien tik mokyklos suole. 
Nors formalusis mokslo 
siekimas ir laikomas ci
vilizacijos pažangos pa
grindu, bet išsimoksli
nęs žmogus privalo būti 
ir visuomeniškai subren
dęs. Mokykloje daigina
mi žinojimo ir žmogaus 
tobulėjimo daigai. Tin
kamas tų daigų išaugini- 
mas, subrandinimaspil
nos asmenybės rėmuose 
daugeliu atvejų vyksta ir 
už mokyklos ribų.

Artėja metas, kada bu
simieji astronautai, in
žinieriai, mokslininkai, 
medikai, pramonės ir 
prekybos žinovai, meno 
kūrėjai vėl rinksis į sa
vo mokyklas. Jie rinksis 
ten užsibrėžtam tikslui 
siekti, tikslui gyvenimo 
sąlygų padiktuotam. Bet 
žmogaus gyvenime tiks
las, jei ne susiaurintas 
į plonus specialybės rė
mus, reikalauja kai ko 
daugiau, ko nors kilnes
nio, nors tai būtų ir 
"sveika siela sveikame 
kūne".

Lietuviškasis jauni
mas šios vasaros atosto
gas praleido gana pras
mingai. Be kasmet karto
jamų ir jau "tradicija" 
virtusių stovyklų, buvo ir 
Jaunimo Kongreso pro
ga surengtas iš viso pa
saulio šalių atvykusių 
jaunimo atstovų sąskry
dis Dainavoje. Neatsi
žvelgiant į visus komen
tarus pokalbiuose ir 
spaudoje, jaunimo atsto
vų bendra nuomonė — 
daugiausia laimėta ta
me sąskrydyje. Laimė
ta ne mase, ne demons
tracijomis, ne pokyliais 
ir prakalbomis, bet lai
mėta artimesniu, inty
mesniu susidraugavimu, 
nuomonių pasikeitimu, 
pašiūru įvairiais klausi
mais suderinimu ir t.t. 
Bent jau ten buvusių nuo
mone, stovykla Dainavoj 
buvo vienu iš prasmin
giausių ir visam tikslui 
daugiausia pasitarnavu
sių Jaunimo Kongreso 
parengimų.

Stovyklavimo metas 
daug kam pasibaigė. 
Daugelis jaunimo iš skau
tų, ateitininkų ir kt. or
ganizacijų eilių jau da
linasi įspūdžiais, nauja 
patirtim ir naujomis vil
timis. f)ar ateina eilė 
metinei neolituanų sto
vyklai, kuri bus nuo 
rugpiūčio 27 iki rugsė
jo 5 dienos Christiana 
Lodge, Linkų vasarvie
tėje.

Stovykla, kaip stovyk
la, bet pati organizacija, 
tai stovyklai besiruošian
ti, verta dėmesio dėl ke- 
letos priežasčių. Pir
mučiausia, tai studentų 
organizacija, radusi dar
nų ir išmintingą spren
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dimą kartų santykiams 
spręsti. Tai viena iš ne
daugelio organizacijų 
randanti glaudų, pras
mingą ir tikslingą kelią 
į bendrą tikslą, nežiū
rint kurio amžiaus tos 
organizacijos narys be
būtų. Ne amžiuje, ne iš
vaizdoje, ne profesijo
je ar gyvenimo patirty
je akcentuojama veikla, 
bet visų jėgų derinyje. 
Tai būdinga neolitua- 
nams, nes savo tiksluo
se ir siekiuose jie ne
pasensta ir savo veiklos 
prasmės nenustoja. Ne
sivaikant "aktualių", jie 
lieka ištikimais lietuvių 
patriotais, neatsižvel
giant į gyvenimo aplinky. 
bes, į besikeičiantį na
rių amžių.

Jaunoji karta šiandien 
vadovauja organizacijai, 
kurios amžius artėja 
prie 45 metų sukakties. 
Bet toje organizacijoje, 
Korp! Neo-Lithuania, 
randa vietos pasireikš
ti jos steigėjai, Lietuvo
je mokslus baigę filiste
riai, išeivijoje augę, 
brendę ir tebebręstą jau
nuoliai. Tai Vaižganto, 
korporacijos Garbės Nat
rio, išpranašauta gran
dis, nenutrūkstanti am
žių, didesnių sukrėtimų 
ir dabartinio gyvenimo 
reikalavimų bėgyje.

Grįžtant gi vėl prie 
artėjančios stovyklos, 
Korp! Neo-Lithuania val
dyba savo laiške vi
siems nariams teisin
gai pastebi, kad "tai yra 
korporacijos mokykla ir 
stiprinimasis ideologi
joje". Kad ir trumpo lai
kotarpio mokykla ir ne 
vienintelė tai priemonė 
"stiprintis ideologijoje", 
bet esamose sąlygose 
tai būtina ir labai naudin
ga.

Ne visi nariai turės 
galimybių tąja mokykla 
pasinaudoti. Bet stovyk
loje dalyvaujantiems tai 
bus dar viena proga ar
čiau pabendrauti, minti
mis pasidalinti, nelygu
mams išlyginti, jei tokių 
būtų. Jei iš tokių stovyk
lų nebūtų naudos, jos ne
būtų ir ruošiamos.

Negalį asmeniškai sto
vykloje dalyvauti yra ra
ginami prisidėti bent pa
rama, įgalinančia studi
juojančiam jaunimui — 
korporacijos aktyvie
siems nariams — ta pro
ga pasinaudoti. Tai vien
kartinė metinė auka 
Korp! Neo-Lithuania Sto 
vykios ir Klestėjimo Fom 
dui.

Jaunimo Metų proga 
visų neolituanų, galinčių 
ar negalinčių stovykloje 
dalyvauti, pareiga jung
tis be išimties savo gau
saus patriotinio prieaug
lio auklėjimosi paramai. 
Vieni kviečiami paskai-

Daug kam dešrelės su kopūstais Dainavos mergaičių stovykloje atrodė skanesnės negu namuose pa
ruoštos... J- Garlos nuotrauka

Jaunimo Kongreso atgarsiai
Nei vienas kongresas ar sei

mas, joks didesnis organizaci
nis įvykis neišvengia klaidų, ku
rių nesugebėjo išvengti nei ką 
tik praėjęs mūsų jaunimo kon
gresas. Per lietuviškas radijo 
valandas girdime ir spaudos pus
lapiuose skaitomeapie kongreso 
vadovų padarytas klaidas. Dar
bininkas š.m. liepos 20 d. iš
vardina eilę didesnių kongreso 
rengėjų padarytų klaidų ypač 
santykiuose su svetimų valsty
bių reprezentantais ir aiškiai 
nurodo jų žalą lietuvių reika
lams.

Kritišką žodį rengėjams ta
ria ir Draugas liepos 23 d. lite
ratūrinio priedo kertinėj paraš
tėj:

” Pr ieško ngr esi nėję jaunimo 
ir senimo konversacijoje buvo 
galima jausti jaunimo tam tikrą 
gana kritišką nuomonę apie se
nimo ’nusipolitikavimą‘, net ir 
nesugebėjimą ko nors reikšmin
gesnio suorganizuoti. Jaunimo 
organizuojamas kongresas tu
rėjo parodyti, kaip reikia viską 
kitaip, naujai ir kūrybingai įvyk
dyti. Ar viltys pasitvirtino? Tik 
dalinai. Ir jaunimo organizuoja
mas kongresas lygiai tiek pat 
‘nusipolitikavo’ (tariant šį žo
dį be jokios piktybinės pras- • 
mės)..."

Be pagrindo kritikuoti yra 
daug lengviau nei pačiam dirb
ti. Apie jaunimo kongresą įvai
ri kritika reiškiasi jau visas 
mėnuo.

"Visas kongresas, sakytu
me, lyg sąmoningai kažkokios 
negeros rankos valdomas, sten ~ 
gėsi atjungti kultūrą ir kultūri
ninkus nuo kongreso darbų ei
gos ir pačios suvažiavimo is
torijos", skaitėme Drauge lie
pos 16 d. nuomonių ir pastabų 
skyriuje A. Kairio priekaištą 
kongreso rengėjams, nors ir 
nepataikiusį į taikinį.

Savo ilgu laišku jis apkalti
na rengėjus daugiausia dėl 
kongrese pamiršto lietuvių kul
tūros kėlimo, dėl nesupažindi- 
nimo iš viso laisvojo pasaulio 
suvažiavusio jaunimo su mūsų 
kultūrininkais ir aplamai lie
tuvių kultūra.

Visi čia minėti kritiški ir nei
giami pareiškimai nėra be pa
grindo. Šito pasigedo ir tolimie
ji svečiai, kurių dauguma su
važiavo iš anksto pasiruošę mai
nydami, jog čia teks diskutuoti 
įvairiais lietuvių tautos gyvy
biniais klausimais, tačiau nusi
vylė. Visa eilė kongreso daly
vių pokalbiuose ir per New Yor
ko "Laisvės Žiburių" radijo va
landą pareiškė, kad kongrese ge
riausiai buvo suorganizuoti tik
tai šokiai.

tas skaityti, kiti atvykti 
ir aktualiaisiais klausi
mais diskutuoti, kiti 
nors pabuvoti jaunatviš' 
kos stovyklos aplinkoj. 
Kaip bebūtų, bet šios ide
ologinės organizacijos 
nariai, be jokios išim
ties, savo solidarumui 
įrodyti ras vėl gerą, nau
dingą ir prasmingą pro
gą-

EMILIJA ČEKIENĖ

A. Kairys tą kongresą matė 
vien politinį, o Janulis Draugo 
8-tos dienos liepos mėn. nume
ry prie jaunimo kongreso nepa
sisekimo priskyrė Amerikos 
Lietuvių Tarybos nepripažinimą , 
kuri nebuvo nei paminėta, nei 
jos atstovas pagerbtas, nežiū
rint, kad kongresas vyko politi
nio atspalvio ženkle .ir ši Lietu
vos laisvinimo institucija yra vie- 
na iš seniausių JAV-se ir jos gi
lių pėdsakų iš mūsų istorijos 
niekas nebeišbrauks, nors ir 
ne visi ALT veikėjai ir ne vi
siems patinka.

Jei kongreso rengėjai tai 
sąmoningai ignoravo, tenka la
bai apgailestauti. Ne mažiau ap
gailestautinas kongrese įvykęs 
faktas --jaunimo nepagrįsta ne
apykanta seniesiems veikėjams, 
išsiliejusi dr. L. Sabaliūno lū
pomis, mūsų spaudos, matyt, 
kaip nutolusią nuo tikrovės pla
čiau nekomentuotą. Tik A. Kai
rys tam pačiame rašinyje trum
pai paminėjo, kad jis kvietė ne
klausyti vyresniosios kartos, 
nes esą, jie vadovauja laisvini
mo veiksniams jau 20 metų Lie
tuvos nematę ir t.t.

Gal ir gerai, kad spauda ne
skyrė dėmesio, bet iš kitos pu
sės tokiai neapykantai išlygin
ti šį klausimą reiktų gerai iš
diskutuoti.

Skaudu, kada mūsų jaunimas 
tiek pagarbos tereiškia savo tė
vams, globėjams ir visiems be
žengiantiems į gyvenimo saulė
lydį su giliu organizacinio dar
bo patyrimu, su nemažesnio 
mokslo diplomais, kaip ir jie, 
mūsų jaunesnioji karta.

Mes dar tikimės, kad ir jie 
savo dalį tautai atiduos, o jau 
šito, tai būtinai teks pasimoky
ti iš vyresniųjų ir pačių mūsų 
senųjų ateivių, kurie atvykę į 
šį kraštą, per ugnį ir vandenis 
ant rankų išnešę vystykluose tą 
dabartinį akademinį jaunimą,pa
tys ne pagal savo mokslo laips
nius, nemokėdami kalbos sku
biai nuėjo dirbti sunkaus dar
bo, nes reikėjo dabartinį jauni
mą į mokslus leisti, jie ne pa
gal savo jėgas dirbdami, vaka
rais anglų kalbos kursus lanky
dami pramoko kalbos, kartu dir
bo lietuvių organizacijose, kas
met suaukojo didžiules sumas 
Lietuvos laisvinimui, lietuvy
bės palaikymui, lietuvių kultū
ros kėlimui bei savo tautiečių 
Šelpimui ir vaikus išmokslino, 
kad būtų kas tęsia jų darbą.

Labai apgailėtina, kad kongre • 
so rengėjai visiškai pamiršo ir 
kitą didžiai reikšmingą, didelį 
vaidmenį suvaidinusią JAV išei
vijos lietuvių šalpos organiza
ciją -- BALFą, kurios nei ten 
dalyvavusio pirmininko nepa
stebėjo ir nei vardo nepriminė 
laisvojo pasaulio jaunimui. O 
juk ši organizacija ir šiandien 
savo darbą tęsia, lygiai kaip ir 
prieš dvidešimtį metų ir jos tęs
tinumui reikalinga jaunųjų jėgų. 
BALFas, tai nėra koks parapi
jinis klubas, jos metinės apys
kaitos sudaro šimtą tūkstančių 
dolerių ir jos ligi šiol taip gi 
surenkamos iš vyresniosios 
kartos. Jaunimo kongresas ir 
buvo didelė proga supažindinti 

viso laisvojo pasaulio -lietuvių 
jaunimą su jos tikslais. Jaunoji 
karta turi žinoti, kad BALFas 
įvairiais būdais virš dvidešimt 
metų šelpė ir tebešelpia viso 
pasaulio vargan patekusius lie
tuvius net ir į Sibirą ištrem
tuosius. Šelpė ir tuos dabarti
nius mūsų akademikus, trem
ties stovyklose gyvenusius ir 
jų tėvus. Šelpia mokslus einan
tį jaunimą, švietimo instituci
jas, šelpia ligonius ir našlai
čius.

Su šia org-ja mūsų jaunimą 
riša ir tai, kad per ją laisvąjį 
pasaulį pasiekė į Sibirą ištrem
tųjų jaunų mergaičių pagalbos 
šauksmas, surašytas malda
knygės vardu, kuri BALFo rei- 
kaų vedėjo kun. L. Jankaus rū
pesčiu išleista ir išversta į ke
letą kalbų. Jaunimo kongrese 
šis įvykis trumpai pristatytas 
būtų užmezgęs tamprų ryšį tarp 
pavergto, kenčiančio lietuvių jaud
rumo ir prabangoj gyvenančio 
laisvame pasaulyje.

Džiaugiamės, kad vis dėl to 
jau atsiranda iš jaunimo tarpo 
iškilesnių asmenų. Jie organi
zavo lapk. 13 d. manifestaciją. 
Tūkstančiai senimo žygiavo ri
kiuotėje ir 65 tūkstančius dole
rių sudėjo jaunųjų pastangoms 
remti. Šiemet jaunimas ėmė 
organizuoti savo kongresą, vy
resnieji čia vėl sudėjo virš 50 
tūkstančių, apmokėjo keliones 
iš tolimų kraštų atvykstan
tiems jauniesiems atstovams, 
kad jie čia atvykę susipažinę 
su lietuvių tautos gyvybiniais 
reikalais, grįžę namo po visus 
kraštus skleistų, ką kongrese 
girdėjo, ką sutarė viso pasau
lio lietuviai visais klausimais.

Vyresnieji priėmė atvykusius 
svečius į savo namus ir nuošir
džiai globojo, ką teko išgirsti 
iš pačių svečių. Vyresnioji kar
ta iš savo kuklių pajamų su
darytų fondų parėmė ne vieną 
jaunuolį besiekiantį mokslo. Per 
20 su viršum metų tas jauni
mas užaugo, subrendo, jų paja
mos daug aukščiau prašoko už 
savo globėjų, bet lietuviškiems : 
reikalams jų kišenės daugumoj 
liko uždaros. Net ir jų pačių 
iniciatyva ruošiamoms Šven
tėms materialinis svoris tenka 
seniesiems. Jeigu jaunieji vy
resniųjų pavyzdžiu pasektų, lie - 
tuvių kultūra išeivijoje klestė
tų ir Lietuva prisikeltų.

Nors eilė jaunųjų daktarų kon - 
greso politiniam simpoziume 
kritikavo senųjų politinę veiklą, 
įrodinėdami, kad tos pastangos 
neturėjo ir neturi reikšmės, bet 
savo planų neatskleidė. Jų kal
bas newyorkiečiai turi progos 
išgirsti užrekorduotas per "Lais
vės Žiburių" radijo.

Kiek tos mūsų pastangos buvo 
ar bus naudingos, tai kita tema, 
bet išvadoje teisingai liepos 23 
d. Draugas rašė:

"Nei mūsų jaunimas, nei se
nimas nėra kokie antžmogiai, 
kad viską sugebėtų padaryti to
bulai. Stebuklų galios nei vieni 
nei kiti neturime, o vieni iš ki
tų daug ko galime pasimokyti 
ir pasiskolinti, dar geriau — 
siekti to paties tikslo bendro
mis jėgomis, kurios reprezen
tuotų ne vien tik atskirų kartų, 
bet ir visos lietuviškosios vi
suomenės pastangas ir jų re-
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LITVA TAI KRYVIJA
ARBA BELARUS...

Lietuviai — tai "Žamojc’o" 
Didž. Lietuvos Kunigaikštija — 
tai grynai slavų, gudų-kryvičių 
valstybė. Tokią pažiūrą skelbia 
V. Panucevič tik ką, liepos mėn. 
iš spaudos pasirodžiusiame gu
dų tautos istorijos pirmame to
me. Knyga pavadinta: Z Gistoryi 
Belarusi abo Kryviččyny-Litvy.

Paskubomis susipažinęs su 
turiniu, nedelsdamas pranešu 
tapie tokios knygos pasirodymą 
mūsų visuomenei. O ypatingai 
mūsų istorikams, žurnalistams, 
archeologams, etnografams, kal
bininkams, antropologams, na ir 
politiniams veiksniams. Knyga 
liečia mūsų tautos dabartį ir il
gą mūsų praeitį Didž. Liet. Ku
nigaikštijos laikais. Gi gudai — 
nuo amžių buvo mūsų namiš
kiai, o dabar jie jau mus su
pą kaimynai. Autorius gerokai 
polemizuoja, ginčija mūsų, vo
kiečių mokslininkų pažiūras; ko
voja su carų ir sovietų Maskvos 
tautine politika. Knyga įdomi: 
daug originalių minčių.

Gaunama pas autorių. Adre
sas: VI. Panucevič, 2042 W. 
St. Pa ui Avė., Chicago, III, 
60647 USA. Kol dar nebuvo pa
sirodžiusi, prieš pusmetį mokė
jau 4 dol. Puslapių 368, kieti 
viršeliai. Rašyta rašomąja ma
šinėle, rusiškais rašmenims. 
Citatos -- originalia kalba. Mi
nimi ir mūsų autoriai. Naujau
sių neužtikau. Iliustracijos ir 
žemėlapiūkštis (vienam pusla
py nuo Akermano-Kočibėjo iki 
Viipuri-Korelps-Onegos). Smul
kiau skaitytojas numanyti ga
lės iš žemiau paduodamo turi
nio

I. VARDAI POLITINIŲ IN- 
TERESŲ_TARNYBOJE. Kas tai 
yra RUSE. RUSE tikybinės pras - 
mės atžvilgiu. RUSE ir varia
gai. Kryvičiai ir Lietuva. Lietu
va ir Rusė: baltofilų įrodymai. 
Lietuvos slaviškumo istoriniai 
įrodymai. Baltoji Rusė. Bal
tarusė - Pskovas - Naugardas- 
Maskva. Šis vardas perstumia
mas į mūsų (gudų, S.D.) že
mes. Tikybinės sąvokos žodžių 
belarusski, belarusas,belarus- 
koe pismo. Caro tituliatflros pir
mosios pastangos įtvirtinti va r 7 
dą Belą ja Rus. Katrė II-ojiįtvir. 
tina vardą Belaja Rus Padnie- 
priui. Likimas vardų Litva,Be
lą rus mūsų (gudų, S.D.) žemes 
Maskvai pagrobus (zacho- 
pnictvo). Caras neva uždrau
džia vardą "beloruskija gu- 
bernii (zaborona). Carų politi
ka ir "mokslas" Didž. Lietuvos 
kunig-jąs ir gudų tautos atžvil- 
giu.MūsiŠkiai (gudai, S.D.) pri
ima vardą BELARUS (pereimal 
niki). Vardų KRYVIČIAI, LIT
VA platintojai (pašyrialniki).

II. 'ARCHEOLOGUOS IR AN
TROPOLOGUOS PALIUDUI- 
MAI. Įžanginės pastabos apie 
literatūrą. Apledėjimai (leda- 
viki) ir pradžia žmonių gyve
nimo Gudijoje. Mezolitas. Ne
olitas. VENAI ir venų kultūra. 
Kalbų ir tautų atsiradimo pro
blema. Pėdsakai seniausios 
žmonių kalbos Europoje. Ant
ras kalbiniai-kultūrini s ciklas. 
Kromanionų kalba. Gotai, getai. 
Venai ir jų kalba. Jotviai ir go
tai. Penktoji kalbiniai - kultū
rinė grupė. BRONZOS PRA
DŽIA. Kovos kirvių ir virvinės 
keramokos pradžia. Peliazgai. 
Brūkšninės keramikos proble
ma. Etruskų problema. Duobė
ti kurganai Gudijoje. Baigiamie
ji apibendrinimai.

Prof. St. Dirmantas 
Chicago

zultatus lygiai ir jaunimo kon
gresuos ir dainų šventėse ir 
kitokios neeilinėse progose."

M & F HELP WANTEI)

LABORATORY TECHNOL.OGLS I 
malė or female, 6(1 bed general 
hospital, north centrai Michigan 
city 8000. Salary open. Good n- 
efits and Ret iremenl plan. ' 
Administrator. < omnnrni ’ il.>.t>i- 
tai, Big Rapid-. Mielo ' '
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Šiluvos Marijos koplyčios Washingtone dešionioji siena išpildyta 
dail. V. K. Jonyno.

nas, Susivienijimo pirm. L. Si
mutis, ALT pirm. inž. A. Rudis 
ir kt.
' Jubiliejinį 80 mėty 63-jį sei
mą Hiltono viešbutyje atidarė 
Seimo rengimo komiteto pirm. 
V. Yucius, pasveikindamas Sei
mo delegatus ir svečius ir pa
kviesdamas- LRKSA prezidentą
L. Šimutį vadovauti seimui.

Mandatų komisija pranešė, 
kad Seime dalyvauja 74 delega
tai.

Seimą sveikino PLB pirm. J. 
Bachūnas, padėkojęs už finansi
nę paramą Jaunimo Kongresui 
ir palinkėjęs Susivienijimui ge
ros sėkmės.

SLA pirm. Dargis sveikino 
LRKSA, kaip vieną stipriausių 
apdraudos organizacijų, prime
nant, kad kūrėjai kūrė šią orga
nizaciją vieni kitiems padėti, vie
ni kitiems ašaras nušluostyti ir 
padėti atsikurti pavergtai tėvy
nei Lietuvai.

Žodžiu sveikino: ALT pirm, 
inž. A. Rudis, LB Centro vald. 
vicepirmininkė M. Rudienė, 
prel. Albavičius.

Raštu sveikino: popiežius Pau
lius VI, Lietuvos atst. J. Ra
jeckas ir kt.

Seimo prezidiumą sudarė: pir
mininkas prof. A. Vasaitis, vi- 
cepirm. M. Rudienė, sekretorius
M. Zujus ir sekretoriaus pad. 
A. Poškienė.

Rugpiūčio 1 d. 7 v.v. Hilton 
viešbutyje įvyko banketas, ku
riame dalyvavo per 150 asme
nų. Meninę programą išpildė 
"Neries" tautinių šokių grupė.

Išsėmus Seimo posėdžių die
notvarkę Susivienijimo prezi
dentu išrinktas Leonardas Ši
mutis, viceprez. adv. Tomas 
Mack, sekretorium V. .Kvetkus, 
iždininku L. Donarovičienė, dva
sios vadu prel. J.Baltusevičius. 
Iždo globėjais: V. Yucius ir Ab
romaitis. Kvotėjas dr. Valibus. 
Direktoriai: dr. Šimaitis, Lauč- 

ka ir Katilius. Labdarybės Ko
misija: Poškienė, Srupšienė ir 
Gilbert. Teismo komisija: Gar- 
liauskas, Rubinas ir Kisielius. 
Jaunimo komisija: Vainius,Ma
cijauskienė ir Gilis. Statuto ko
misija: P. Jakubka, P. Montvi
la ir V. Vitkus.

Sekantį 64-jį LRKA Susivie- 
nimo Seimą nutarta sušaukti 
Waterbury, Conn.

PASKIRSTYTOS
DOVANOS

Dainavos stovyklos dovanų pa 
skirstyme liepos 31 d. Dainavo
je burtų keliu laimėjo:

N. 24125 B - Oldsmobile — 
1966 metų.

N. 25032 E - TV setą.
N. 24618 B - dailininko A. Gal

diko paveikslą.
N. 35847 D -.dailininko J. 

Bagdono paveikslą.
N. 31704 A - dailininko P. 

Jurkaus paveikslą.
N. 34505 D - dailininko M. 

Ivanausko paveikslą.
N. 6056 B - p. U. Astrie- 

nės kūrinys (dovana - p. M, 
Lenkauskienės)

N. 16429 A - dailininko kun. 
P. Dz egoraiČio paveikslą.

N. 17545 D - Zenith radio
N. 32951 B - U.S. Savings 

Bond.

HELP WANTED MALĖ

W A N T I. D 
JOURNEYMEN 

OR
KX PERI ENGEI) 

TORSION MACHINE 
SĖT UI’ MEN.

Strarlv wi>rk. 1 .xc<ll<nt XII
Illll!.' I>. ivlils.

Call 313 I’R C.-OIH
(S| ■><)(

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E 

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės; SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 19 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savings

M ■ y jiikyM
JLiLUkAJ

INGS AND LOAN ASSOCIATION 
Joseph F. Gribauskas, Exec. Secv.

fgF' 1447 SO. 49th CT. • CICERO. ILLINOIS 60650
HOURS: MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-l;WED. CLOSED

PHONE 656-6330

LRKSA SEIMAS PITTSBURGHE
Liepos 31 d., Pittsburghe, Šv. 

Kazimiero liet, parapijos baž
nyčioje Šv. Mišiomis pradėtas 
63-sis Lietuvių R.K. Susivieni
jimo seimas. Šv. Mišias atnaša
vo prel. J. Baltusevičius, Susi
vienijimo dvasios vadas. Pa
mokslą pasakė vyskupas V. B r iz- 
gys, primindamas, kad LRKSA 
savo 80 metų veiklos bėgyje di
delę vagą išvarė lietuvybės ir 
tikėjimo stiprinimui ir ragino 
vieningai ir broliškai veikti or
ganizacijos labui ir ateityje,

12 v. Šv. Kazimiero liet, pa
rapijos salėje įvyko pusryčiai 
delegatams ir svečiams. Po pus
ryčių, seimo rengimo komitetui 
vadovaujant, delegatai bei sve
čiai buvo išvežti autobusu į

Pittsburgho Universiteto rūmus 
apžiūrėti lietuviškojo kambario.

3 v. p.p. visi nuvykome į Šv. 
Pranciškaus mergaičių akade
miją, kuriai labai gražiai vado
vauja lietuvės seselės Pranciš- 
kietės. Gražiai įrengta'sodyba, 
naujai remontuojama akademija 
ir tvarkingai prižiūrimi rūmai 
sužavėjo besilankančius.

5 v. p.p. visi išvykome į Su
sivienijimo surengtą gegužinę 
Lietuvių Ūkio Klube (Lithuanian 
Country Club). Gražus jaunimo 
būrys pašoko tautinius šokius. 
Tai "Neries" tautinių šokių gru 
pė vadovaujama jaunos ir ener- 
ginos Aldonos Grinienės. Jauni
mu Žavėjosi atsilankę vysk. V, 
Brizgys, PLB pirm. J. Bachu-

VIESĖIHM1 CHmiE PIRKITE RUJOJE MDDERMfl.lE
NAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Asbach Uralt — Import. 
Germ. brendy .

2. Imported Canad. vviskey
3. Coeur de France Cordials
4. Banana Liąueur................

5th — $5.49 
5th — $3.98 
,5th — $2.98
5th —$3.98

5. May Wine — Imported
6. Riccadona Vermouth .....
7. Christian Jirothers VVine

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

RAUDONASIS TERORAS
ARBA KAS ĮVYKO 1989 METAIS...

(4)
Kitą dieną, kai ji laukė lėktuvo, prie jos pri

siartino aukštas liesas eurazietis.
— Aš esu draugas Leng, Kinijos liaudies 

respublikos atstovas. Draugas Hu Shih tave įspė
jo, kad man pavesta tave prižiūrėti.

Leng iš portfelio ištraukė pasą.
— Štai tavo popieriai.
Anne paėmė pasą ir po fotografija perskai

tė: "Anne Michel, Leng žmona".
Leng stebėjo su ironiška šypsena - Anne no

rėjo sudraskyti pasą ir atrodo jis laukė to, Jai 
einant prie keltuvo, Leng pasakė:

— Draugas Hu Shih prašė tau pasakyti, kad 
Rovarelli nelikviduotas.

Anne ramiu balsu paklausė:
— Ką su juo padarė?
— ICR biuras nutarė jį perauklėti
Anne suprato ką tai reiškia. Už jos paklus

numą, Rovarelliui palikta gyvybė.
Lėktuvas skrido jau visą valandą, bet Anne 

negalėjo užmigti Ji paspaudė migtuką "Informa
cijos" ir išgirdo sausą pranešėjo balsą:

"... policija išblaškė manifestantus, kai tie 
pagrobė dviejų baltųjų policininkų ginklus ir su
degino automobilį. Šie neramumai buvo sukelti 
ICR amerikiečių sekcijos, kuriai vadovauja neg
ras Knox Miller, dabar federalinės policijos pa
ieškomas".

— Jau prasideda, — pastebėjo Leng
Vakare Anne ir Leng atskrido į Romą Rei

kėjo perimti Rovarelli tinklo vadovavimą. Jie įsi
taisė viešbutyje netoli Kolisėjaus. Norėdama iš
eiti iš savo kambario. Anne turėjo pereiti Leng 
kambarį. Jos galvoj tebuvo viena mintis kaip pa

bėgti ir pasakyti ką ji žino. Bet jautėsi bejėgė 
spąstuose.

Patarnautojo ji paprašė laikraščių. Visuose 
buvo plačiai rašoma apie neramumus Amerikoje •

" .. juodųjų rajonai pietinėse valstijose yra 
policijos izoliuoti. Birminghame du policininkai 
buvo negrų nulinčiuoti. Harlemo negrai suorga
nizavo teroristų grupę .."

" .. Prezidentas Mackhaller priėmė sovietų 
ambasadorių Borisą Patičevą ir davė jam supras
ti, kad ICR teroristiniai veiksmai Amerikos teri
torijoje galės sukompromituoti gerus santykius 
su Sovietų Rusija. Amerikos visuomenė nedaro 
skirtumo tarp Maskvos komunizmo ir Pekino"

"Šį rytą New Yorko dienraštis žinią užvar
dino: Reds Back Negroes (Negrus remia raudo
nieji).

Anne apėmė panika. Tą dieną, kai bus su
sprogdintos pirmosios atominės bombos New 
Yorke ar San Francisce, kas sukliudys Amerikos 
atominėms raketoms pasiekti Maskvą?

Jai nepatiko Leng veidas. Vien tik į jį pa
žiūrėjus norėjosi bėgti ir atidengti visam pasau
liui kokia yra ruošiama katastrofa.

Kaž kas pasibeldė į duris Leng atidarė. Pa
sirodė storas kinietis.

— Drauge Anne, — pasakė Leng, — tu rei
kalinga apsaugos. Štai Li Sing Jis tave seks vi
sur kur tu eisi ■

Li Sing nusilenkė. Po to Leng išėjo nieko ne
sakydamas •

Li Sing nejudėdamas stebėjo jauną merginą. 
Reikėjo ką nors pasakyti, kad jis nustotų ją ste
bėjęs .

— Ar jūs seniai Romoje?
— Jau trys metai, drauge.
Jis buvo storas, su dideliu pagurkliu. Anne 

paklausė ar jam patinka Europoje, kaip jis jaučia
si Romoje. Pagaliau Li Sing atsisėdo. Ji nusižio
vavo ir atsiprašiusi nuėjo į savo kambarį. I ro 
praviras duris paklausė, ar jis norėtų su ja iš
gerti stiklą whisky. Taip, jis mielai sutiko. Ji 
paėmė į vieną ranką stikliukus, o į kitą sunkų gra

finą ir prisiartino. Li Sing kvailai šypsojosi, Jis 
atrodo nesuprato, ką Anne ruošiasi daryti. Sunkus 
grafinas sudužo į jo veidą. Tik silpnas sudejavi
mas ir Li Sing griuvo ant grindų.

Keletą sekundžių Anne stovėjo nejudėdama, 
nežinodama kas daryti. Ją pažadino iš minčių 
telefono skambutis. Tai buvo Leng. Jis telefo- 
navo iš viešbučio halės ir norėjo kalbėti su Li 
Sing.

— Jis išėjo, — pasakė Anne nepagalvoju
si.

Ling suabejojo ir pasakė, kad keliasi į vir
šų .

Anne greit padėjo telefono ragelį. Reikėjo 
veikti greitai. Ji prisiartino prie mirusio^ Li Sing 
ir įkišo ranką į jo švarko kišenių. Čia rado 
plunksnakotį-revolverį, kurio aštri adata žmogų 
užmuša vietoje . Ji suspaudė rankoje. I duris pa
sibeldė. Anne prisiartino.

— Tai aš, drauge>
Ji atpažino Lengo balsą. Atsklendus duris, 

jis įėjo vidun ir žengė tiesiai į ją. Staiga ant že
mės pamatė nejudantį Li Sing. Tuo metu ji pa
spaudė plunksnakočio migtuką ir Leng griuvo 
be garso.

Anne išbėgo pro duris. f
Ji pažinojo Romą, bet pirmą kartą ėjo viena 

miesto gatvėmis. Naktį ji praleido nedideliame 
viešbutyje prie Šv. Petro aikštės Kai rytą 8 vai. 
ji išėjo į gatvę, miestas dar tik budo. Ilgą kelio 
galą ėjo pėsčia, kai prie Kolizėjaus pajuto, kad ją 
seka* Ji žinojo, kad dabar pasidarė paieškoma vi
sų slaptųjų žvalgybų. Rusai, amerikiečiai, kinie
čiai dėl jos lenktyniavo, kurie pirmieji nužudys,

Anne pamatė taxi ir atsisėdusi pasakė šo
feriui:

— Į sovietų ambasadą!
Tą patį vakarą Romos laikraščiai paskel

bė, kad sovietų ambasadorius Nikolas Balginas 
staiga apleido Romą, išskrisdamas į Maskvą.

Kartu su juo lėktuve buvo Anne.
(Bus daugiau)
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AKIMIRKOS BRDNYS RAILA

KAI SPORTAS
ATGIMSTA

Atostogom prasidėjus, kai 
karščiausiem visuomenės vei
kėjam nieko kito nebeliko, kaip 
tik atostogauti, Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sporto Sąjunga vėl, ir pačiu lai
ku, ryžosi kiek paauklėti jaunuo - 
menę ir savo senus ištikimuo
sius partiečius. Iš numirusių 
vėl netikėtai prisikėlė SPOR
TAS, Šiaurės Amerikos lietu
vių sporto žurnalas, Kęstučio 
čerkeliūno gabiai ir su meile 
redaguojamas.

Ne rožėm iškloti užsienio lie
tuvių spaudos keliai, bet sporto 
spaudai visuomet tenka žengti 
per erškėčius. Gal ir nebūtų di
delė tragedija, jei sporto pusla
piai bendruose laikraščiuose 
daugiau pagyvėtų, tačiau spor
tininkai būtinai nori savų žur
nalų. Aktyvių sportininkų yra 
šimtai, o gal jau ir tūkstantį 
viršytų. Tik jie, matyt, labiau 
mėgsta sportuoti- ir fiziškai auk 
lėtis, bet nelabai skuba savo žur
nalą užsisakyti ir jį skaityti, 
kas sudarytų papildomą dvasi
nį auklėjimąsi. Jeigu jie tik 
sportuos, bet savo spaudos ne
prenumeruos, tai ir vėl iš 
numirusių prisikėlusiam Spor
tui po kurio laiko teks it Kris
tui, į dangų nužengti...
Kadaise, žiloje senovėje, la

bai mėgau ir praktikavau spor
tą, ypač futbolą, 100 metrų bė
gimus, sunkumų kilnojimą ir... 
ristynes (ta sporto rūšimi vers- 
davausi tik per atostogas, kai 
rungdavomės dėl čempionato su 
Rozalimo ir Pakruojaus valsčių 
stipruoliais). Vėliau šios aistros 
visai sudilo, ir liko tik smul
kios apimties žmogaus kūno or
ganas, kuriuo nuolat ir pasto

viai tebesportuoju, — gangreit 
vienintelis mano muskulas, var
du liežuvis.

Tatai mane dar ir jungia su 
fiziniu auklėjimu bei sporto spau - 
da.

Šiame atgimusio Sporto 16 
puslapių numeryje sudėta daug 
geros medžiagos skaitymui ir 
akiai: aktualijų, sporto proble
mų, skeveldrų, atsiminimų, šyp
senų ir nuotraukų - vėliausių ir 
istorinių, labai senų. Mane,kaip 
seniai nusportėjusį, labiausiai 
patraukė mūsų sporto istorija. 
Ypač Stepo Garbačiausko, įžy
maus lietuvių futbolininko, o vė
liau konsulo Šveicarijoje, ilges
nio rašinio pradžia apie pir
muosius sporto organizacijų 
žingsnius nepriklausomoje Lie
tuvoje nuo 1919 metų.

Tik dabar, po daugelio metų, 
Garbačiausko atsiminimai ati
dengė man vieną paslaptį apie 
Petrą Oleką, populiarų Kauno 
operos bosą, vėliau operos re
žisierių ir kurį laiką mano mo
kytoją. Kai sykį buvau įkliuvęs 
į Kauno konservatorijos daina
vimo klasę, jo žmona balerina 
Jovaišaitė-Olekienė ten lavino 
mūsų graciją klasikiniuose šo
kiuose, o pats Oleka, operos 
klasės vedėjas, pradėjo mus 
supažindinti, kaip dainininkai tu
ri laikytis scenoje ir per spek
taklį.

Jau per pirmąją pamoką bu
simom mari jom Callas ir enri- 
kam Carusam mūsų mokytojas 
tvirtai pareiškė: - Nemanykit, 
kad operoje jum užteks tik gra
žiai dainuoti. Jum dar reikės 
vaidinti, reikės pergyventi ro

lę. Tam būtinas platesnis išsi
lavinimas ir kultūra. Jūsų vaid
muo scenoje bus tuo sėkmin
gesnis, kiek bus labiau išpru
susi jūsų dvasinė asmenybė, 
emocijos ir skonis. Todėl sku
bėkite lavintis, skaitykite, ko 
daugiau skaitykit geros litera
tūros. Ypač skaitykit ir studi- 
juokit Šekspyrą, pirmiausia šek - 
spyrą ir dar kartą Šekspyrą...

Man, atsiradusiam konserva
torijoje tiesiai iš humanitari
nio fakulteto su visais jo šeks - 
pyrais, Gėtėm ir Maupassan- 
tais, tokie reikalavimai nebu
vo labai nuostabūs. Bet aiškiai 
pastebėjau, kad kitų kolegų, 
ypač merginų veiduose jie kė
lė nusivylimo ir net nerimo. 
Juk svarbiausia, - kaip galvojo 
būsimų lakštingalų smegenys, - 
tai išmokti dieviškai dainuoti, o 
visa kita bus pridėta savaime.
Tačiau po tos pamokos mįs

le man pasidarė pats Oleka. Pil
nas savo amžiaus kontrastų ir 
prieštaravimų, mėgau tada ir 
Šekspyrą, ir Marksą, ir Ben
jamino Gigli, ir - futbolą. Bet 
ranką ant širdies uždėjęs, ka
žin tik ar nebūčiau turėjęs prl ■ 
sipažinti, kad pačių jautriausių 
išgyvenimų suteikdavo futbolo 
rungtynės. Skubėdamas į visas 
žymesnes, o ypač į kiekvienas 
tarptautines rungtynes, visada 
ten matydavau pirmutiniuose žiū
rovų suoluose tą patį Petrą Ole - 
ką, mūsų operos bosą, velnišką
jį Mefistofelį, aukštą, liekną, 
gražaus veido juodbruvį, ten vis 
apsuptą tokių entuziastų, kurie 
nepasižymėjo rimtimi ir tylu
mu.

Kaip jam tokią valandą dar 
galėtų rūpėti Šekspyras? Kada

jis besuranda laiko Šekspy
rui nuolat studijuoti ir ką Šeks - 
py ra s turi bendro su odiniu ka
muoliu ar futbolisto "būcais"?
- klausdavau save, stebėdamas 
įkarščio kupinus Olekos pergy
venimus.

O rungtynių žiūrovas jis bū
davo pavyzdingas, nepaprastai 
aktyvus - visiška priešingybė 
garsinamam žemaitiško būdo 
lėtumui ir aplamai lietuviškam 
liurbiškumui. Jis gyvente išgy
vendavo keturiasdešimt keturių 
kojų kūrybą, o pasitenkinimui 
pareikšti, paskatinimui sukelti, 
malonumui išsakyti, priekaiš
tui sustiprinti jo storas bosas 
laikas nuo laiko sudundėdavo 
skambiai per visą aikštę, aidu 
atsiliepdamas nuo Ąžuolyno li
gi Mickevičiaus slėnio (jei man 
leistumėt tokią hiperbolę gar
sui padidinti).

Laiminga buvo'ta komanda, 
katrai Oleka simpatizuodavo. Ji 
ju^to ir girdėjo, kaip tartum 
"visas Kaunas" ją palaiko.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
LIETUVIŠKOJE JANSONŲ VASARVIETĖS 

CAPE COD VILOJE

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

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 
dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• "Cisai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

VILA ATIDARYTA VASAROJIMUI IR 
PRIIMA SVEČIUS.

Kreiptis: MARIJA JANSONAS — Vila AUDRONĖ, 
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 02655 

arba telef. (Area 617) 428-8425.

Čekiai gaminami 
vienam reikalui.
Kad būtų inkasuoti.
Klausk mus
apie daugiausiai 
inkasuojamus čekius mieste.

Niekas taip 
nepalengvina pakeisti 
čeki į pinigus. Yra gi 78 Cleve
land Trust bankai įvairiose apylin
kėse, laukią iškeisti čekius. Vieną 
vis rasite arti jūsų. Tik Įrodykite 
savo tapatybę, ir kiekviename sky
riuje bus iškeistas asmeninis Cleve
land Trust čekis iki $50 be jokių 
klausimų, telefonų ar atidėliojimų.

Geriausiai žinomas bankas, ge
riausiai žinomi čekiai, ir geriausiai

žinomi klijentai, 
kur jie bekeliautų. (Ar 

žinote, kad The Cleveland Trust 
Company yra ne tik didžiausias 
bankas valstijoje, bet kartu ir 18-as 
iš eilės iš 14,000 bankų Ameriko
je?).

Kodėl neatidaryti patogią Cleve
land Trust einamą sąskaitą su se
kančios algos čekiu ? Smagu jaus-

Kartą Petro Olekos karo šū
kiai vos vos nesukėlė kruvinų 
riaušių aikštėje.

Gastroliuodama po rytų Eu
ropą, Kaunan atvyko iš Pary
žiaus viena pirmaeilė prancūzų 
komanda. Tai buvo stipri, iš 
tikrųjų futbolo profesionalų 
vienuolikė, kuriai pasipriešin
ti lietuviai išstatė savo geriau
sių Kauno futbolininkų rinkti
nę. Prisirinko tūkstančiai žiū
rovų, rungtynės buvo, kaip sa
koma, "aukšto lygio", įdomios, 
jautrios, bet kietos, ir perga
lės laimė svyravo. Į antro pus- 
laikio pabaigą lietuviai vienu 
įvarčiu šiaip taip persvėrė ko
vą savo naudai. Įsijudinę žiū
rovai šūkavo ir džiūgavo.

Skubėdami dar atsigriebti, pa. 
ryžieČiai pradėjo žaisti ne tiek 
gal žiauriai, kiek klastingai, 
naudodami visokius profesiona
lam geriau žinomus "triksus", 
prie savo vartų išversdami iš 
kojų mūsų puolikus, per stum
dami, net sužeisdami. Teisė
jas mėgino tai stabdyti, baus
ti, bet švaraus žaidimo atsta
tyti nesisekė, ir mūsų publika 
pasiuto. Ir tada iš žiūrovų tri
būnos pasigirdo kantrybės ne
betekusio Petro Olekos šauks
mas, šūkiai tokiu galingu bal
su, kokio jis turbūt niekad iš 
savo gerklės nebuvo išleidęs, 
net kai geriausia nuotaika "Faus
to" operoje dainuodavo Mefis- 
to ariją "Vien tik auksas val
do mus"...

- Apašai! Apašai! ... Vyrai, 
nepasiduokit! Duokit jiem į kai
lį!!!

Mefistofelis, be abejo, tuo sa
vo nebesuvaldomų emocijų ply
šimu norėjo "moraliai" palai
kyti Kauno rinktinę ir pakelti 
žaidikų kovos dvasią. Bet ar 
taip kovos šūkį suprato sujau
dinta ir įniršusi žiūrovų mi
nia? Kai kuriem tai buvo ži
balo lašas į ugnį ir tik lauktas 
paskatinimas "duoti apašam į 
kailį". Ir bematant prie žaidi
mo aikštės ribų būreliais ėmė 
veržtis įnirtę šančiškiai, pa
laikomi tūlų studentų "akade
mikų", visi ryžtingai užsimo
ję Paryžiaus apašų skerdynėm. 
Jūs galite suprasti, kokiais pavo
jais graso minios įniršimas 
sporto rungtynėse, kai dalykas 
eina apie aukščiausią savo mies - 
to ar visos tautos garbę!

Laimei, tvarkos tarnyba ir 
sumanūs policininkai šiaip taip 
apmalšino ir atstūmė riauši
ninkus, Rungtynes netrukus pa
vyko užbaigti be kraujo pralie
jimo ir lavonų, su putojančiu en - 
tuziazmu ir vieno įvarčio per
gale "mūsų naudai". O labai, 
labai mažai betrūko, kad meist
ras tokio švelnaus meno, kaip 
dainavimas, pirmasis pasižy
mėjęs bosas mūsų operoje, vie- 
nas iš mano mokytojų konserva
torijoje ir toks išimtinai kraš
tutinis Šekspyro garbintojas, 
būtų sukėlęs futbolo aikštėje 
tikrai šekspyriškas skerdynes.

Federalinės Depozitų Draudimo Bendroves narys

Visi maloniai kviečiami atvykti i šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

ti toki didelį banką, kaip Trust 
Company, užnugary.

Cleveland Trust
DIDŽIAUSIAS OHIO BANKAS

Ir tik dabar iš S. Garbačiaus • 
ko atsiminimų "Sporto" žurnale 
man pirmą kartą visiškai pa
aiškėjo, kodėl Petras Oleka bu
vo toks sporto entuziastas ir 
taip karštai pergyvendavo fut
bolo rungtynes.

Garbačiauskas pasakoja, kad 
1918 metais iš Rusijos grįžęs 
Kaunan, jis čia nesurado jo
kio aktyvaus lietuvio sportinin
ko ir futbolas beveik niekam ne
buvo žinomas, išskyrus tik vie-

ną taip pat Lietuvon jau grįžu
sį Petrą Oleką, su kuriuo jie
du kiek anksčiau Maskvoje pri
klausę žymesniam sporto klu
bui. Bet Oleka dabar buvo "pa
sinėręs į operą ir konserva
toriją", nebeturėjo laiko spor
tuoti ir tik vieną kartą, turbūt 
ir paskutinį, 1921 metais dar su
tiko žaisti futbolą. O vis dėlto 
abu draugai buvo pagrindiniai 
iniciatoriai 1919 metais Kaune 
įsteigti pačią pirmąją Lietuvos 
Sporto Sąjungą, kuri vėliau vir
to LFLS sporto klubu, o dar vė
liau atsirado jau daugybė įvai
raus sporto draugijų ir klubų.

Įdomios ir dvi prie Garba
čiausko straipsnio pridėtos 
"šekspyriškai tragiškos" nuo
traukos. Viena rodo lakūno S. 
Dariaus Kaune suorganizuotas 
dvi beisbolo komandas, deja, 
veikusias tik vieną sezoną, - 
beisbolas Lietuvoje neprigijo 
ir niekad nebuvo populiarus. O 
kita - tai Lietuvos futbolo rink
tinės nuotrauka 1924 metais pir
mą kartą dalyvaujant tarptauti
niuose olimpiniuose žaidimuo
se Paryžiuje. Tie pirmieji am
bicingi mūsų futbolo žingsniai 
į tarptautinę areną buvo skaudūs 
ir palydėti žiauraus pralaimėji
mo. Atsimenu ir aš tą liūdną 
pergyvenimą, nors tada buvau 
dar mažas vaikas, vos prieš 
porą metų pradėjęs spardyti 
kamuolį Rozalimo miestelio ko
mandoje.

Bet man itin patiko diploma
tiškai ir su gudriu paaiškinimu 
suredaguotas parašas po šia 
sena nuotrauka. Išvardinus visų 
vienuolikės žaidikų pavardes, 
dar pridėta: "Po 40 valandų var . 
gingos kelionės ir 5 valandų po
ilsio gauta nuo šveicarų 0-9"... 
Na, žinoma, tokiom sąlygom 
bepigu buvo šveicaram taip sau
sai sumušti mūsų rinktinę! Jei 
kelionė į Paryžių būtų buvusi 
prabanginga, užtrukusi tik 20 
valandų ir mūsų futbolininkai bū
tų gavę bent 10 valandų poilsio, 
tai rezultatas turbūt būtų buvęs 
0-5...

Nieko daugiau negalėtum pa
sakyti: lietuviai vis moka pasi
teisinti.

Iš tikrųjų, jei vienam Garba
čiauskui teko Kaune pradėti or
ganizuoti aktyvius futbolininkus 
tik prieš 5 metus, jei net vie
nintelis Kaune buvęs antrasis 
futbolininikas Oleka tada dezer
tyravo į konservatoriją ir ope
rą, tai per tokį trumpą laiką pa
siekti Didžiosios Britanijos fut
bolo lygmens turėjo būti sunko
ka, ir pralaimėjimas Olimpia
doje atrodo beveik užtarnautas, 
net prieš šveicarus.

Sporto lygiui pakelti reikia 
ne tik stiprių ir sveikų kūnų, 
ne tik ryžtingos dvasios ir il
go lavinimosi, bet ir publikos 
dėmesio, plačios visuomenės 
gyvo intereso, na, ir tokių en
tuziastingų žiūrovų, kokiu buvo 
Kauno operos bosas Petras Ole
ka. Gi tom kilniom graikiškom 
aistrom, turbūt, reikia užsikrės - 
ti nuo trapios vaikystės, nuo ža
lios jaunystės. O tada, žiūrėk, 
bent per vasaros atostogas žmo
gus vėl grįžti prie senos meilės 
ir vėl pradedi sportuoti, - jeigu 
ne kitaip, tai nors liežuvio mus
kulu...

IŠ VISO PASAULIO

JUSTAS PALECKIS 
Maskvoj "gavo naują pa
kėlimą": rugpiūčio 2 d. 
tapo pasodintas į vadi
namosios Tautybių Ta
rybos pirmininko kėdę. 
Prisitaikydamas, nors 
ir nepagrįstai, demokra 
tinių parlamentų termi
nologiją, Paleckis dėsis 
esąs Sovietų Sąjungos 
"Senato pirmininkas". 
Maskvoj ši vieta yradau 
giau garbės vieta, ir ją 
užėmęs pareigūnas įgyja 
tik daugiau garbės, bet 
ne valdinės galios.

(ELTA)
• KAD KOMUNISTAI aktyviai 

prisidėjo prie šią vasarą sukel
tų riaušių Clevelande, paliudijo 
du jauni policijos tarnautojai. 
Vienas jų negras, kitas balta
sis -- italų kilmės. Jie ilgesnį 
laiką buvo infiltruoti į negrų or
ganizacijas, kur buvo užmegz
ti ryšiai ir su komunistų parti
ja bei jai artimomis organiza
cijomis. Abu gavo tokį pasitikė
jimą, kad buvo priimti į kom
partiją nariais.

Riaušių kėlime komunistų 
įtaka plečiama per kitas orga
nizacijas, kaip Du Bois klubus 
ir pa n.

Abiejų policijos pareigūnų liu • 
dijimai ir privertė Clevelando 
specialią prisiekusiųjų komisi
ją nutarti, kad komunistų ir eks
tremistinių negrų organizacijų 
įtaka riaušėse buvo neabejotina.

Visa tai sugriovė tuos mitus, 
kuriais buvo skelbiama, kad 
riaušės kyla vien dėl socialinių 
priežasčių,

• BALTUOS VALSTYBIŲ 
klausimo JTO iškėlimo reika
lu rezoliucijos Senate Autorius 
senatorius T .J. Dodd kreipėsi į 
Valstybės Departamentą, norė
damas sužinoti tos įstaigos pa
žiūras tuo reikalu. Senatoriui 
atsiųstame atsakyme Valsty
bės Departamentas pareiškė, 
kad yra remiami JAV ir JTO 
paskelbti tautų laisvo apsispren
dimo principai. Liečiant gi pa
čias rezoliucijas, laiške pabrė
žiama, kad "Valstybės Departa
mentas nieko neturi prieš re
zoliucijų turinį ir bendrą jų 
tikslą", bet čia pat priduria, jog 
"rezoliucijos įteikimas neduo
tų jokios praktiškos naudos tam, 
ką JAV vyriausybė jau daro Bal
tijos Valstybių labui ir departa
mento manymu rezoliucijų pri
ėmimas nereikalingas".

Ta proga senatorius Doddpa
reiškė, jog jam toji Valst. D-to 
pažiūra yra sunkiai suprantama 
ir kad jis dėsiąs visas pastan
gas rezoliucijai Senate praves
ti.

SKAITYK IR PLATINK
DIRVĄ

______________________ ....
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MALĖ HELP

DESIGN ENGINEER
Expanding Magnetic Eąuipment Division of National Corpo- 
ration seeks an Electrical Engineering graduate with some 
experierice in electromechanical design for position in pro- 
duction Engineering Department. Responsibilities will in- 
clude product design requiring electrical, magnetic and me- 
chanical stress calculations and preparation of specifications 
and labor estimates for equipment not previously manufac- 
tured.
Salary commensurate with background and experience. Ex- 
cellent fringe benefit program. If you are seeking an op
portunity for grovvth and development, please submit com
plete resume including salary requirements to:

MANAGER INDUSTRIAL RELATIONS
INDIANA GENERAL CORPORATION

Magnetic Eąuipment Division
6001 S. General Avė. Cudahy, Wis. 53110

AN EQU'AL OPPORTUNITY EMPLOYER

(88-89) collect: Personnel Director

MALĖ

BURROUGHS CORPORATION 
TIREMAN PLANT

NEEDS 
EXPERIENCED

PRODUCTION MACHINE 
OPERATORS

HAND SCREW MACHINE 
PRODUCTION GRINDING 

MILLING MACHINE 
and other miscellaneous bench & machine.

APPPLY IN PERSON

EMPLOYMENT OFFICE
14300 TIREMAN 

DETROIT, MICH.

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

MODINE
WITH

UPWARD
MOVĖ

Mr. Engineer, you’re needed in 
our efforts to supply our constant 
rate of increase in sales.

MANUFACTURING 
ENGINEERS 

RF.QUIRE ME OR 1E DEGREE AND 
EXPERIENCE IN TIMESTUDY, 
PLANT LAYOUT, TOOL1NG, MAIN- 
TENANCE AND PROCESS ENGI
NEERING. IN SHEET METAL MAN
UFACTURING.

PRODUCT ENGINEERS
REQUIRE ME OR EXPF.RIENCF. 
EQUIVALENT AND EXPER1F.NCE 
IN PRODUCT ENGINEERING W1TH 
SHEET METAL PRODUCTS.

PROCESS ENGINEERS
REQUIRE ME OR EXPF.R1ENCE 
EQU1VALENT AND EXPERIENCE 
PROCESS ENGINEERING WITH 
SHEET METAL PRODUCTS.

DESIGN ENGINEERS
F.XPERIENCE IN DESIGN ENGI
NEERING FOR SHEET METAL RE- 
FR1GERATION. AIR CONDITIONING 
OR GAS HF.ATING EQU1PMENT 
REQU1RED.
SEND RESUME WITH SALARY RE- 
QUIREMF.NTS OR CALL IN PER
SON.

MR. CHARLES W. CARD 
Ma nage r-Employment 

MODINE 
MANUFACTURING 

COMPANY
1500 DEKOVF.N AVENUE 

RACINE, W1SCONSIN 53401 
An F.qual Opportunity Employer 

(87-891

SHEAR 
OPERATOR

Steel fabrication of machine bases. 
Jigs & fixtures.

Custom Fabricators 
Ine.

15720 Dale
Detroit, Mich. 48223

(87-93)

ARE YOU
AN EXPERIENCED

DIE MAKER
OR

DIE REPAIRMEN
Familar with stainless steel stamping 
and moulding dies.

LOOKING FOR
COMPF.T1T1VF. RATF.S
ALL FRINGE BENEFITS
PROFIT SHARING
SMALL SHOP ATMOSPHERE 
SUBURBAN LOCATION 

APPLY IN PERSON- 
’EYSTONE METAL 

"ULDING CO.
~NS DRIVE

’ICH.
87-89)

Rolling Machine 
Operator

Rolling Machine 
Sėt Up Man

Keystone Metai 
Moulding

16410 Stephens Drive 
East Detroit, Mich.

(84-91)

MACHINIST
Bullard Hand 
Milling Hand 

Machine Assembler
Medium to heavy work; mušt be able 
to read prints; set-up own jobs. All 
benefits, steady, overtime, modern 
plant,

APPLY DAILY 8 A.M.
TO 4:30 P.M. SAT. 8 TO 

11:30 A.M.
H. J. RUESCH 
MACHINE CO.

35 Fodem Rd.
. Springfield, N. J.

(87-89)

ARE YOU
AN EXPERIENCED

DIE MAKER
OR

DIE REPAIRMEN
Familiar with stainless steel stamping 
and moulding dies.

LOOKING FOR
COMPF.TIT1VE RATES
ALL FRINGF. BENEFITS 
PROFIT SHARING
SMALL SHOP ATMOSPHERE 
SUBURBAN LOCATION

APPLY IN PERSON
KEYSTONE METAL 

MOULDING CO.
16410 STEPHENS DRIVE 
EAST DETROIT. MICH.

(87-89)

DIE DESIGNER 
WANTED

To process aluminum and stainless 
steel decorative moulding and stamp
ing.

RECEIVE
COMPETITIVE RATF.S
ALL FRINGE BENEFITS
SMALL SHOP ATMOSPHERE 
SUBURBAN LOCATION

APPLY IN PERSON
KEYSTONE METAL 

MOULDING CO.
16410 STEPHENS DRIVE 
EAST DETROIT, MICH.

(87-89)

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

MACHINE OPERATOR 
FOR PRECISION 
E. D. M. W0RK

EL0X EQUIPMENT 
10841 Capital Oak Park, Mich.

313 — 548-2228
(87-96)

JOURNEYMEN
DIE SINKERS

AND
TRIMMER MEN

ALSO
STEEL PASSERS

Steady year round work. Top wages. - 
Excellent benefits. Write, call or 
come to Cheboygan. Work in god's 
country.
MICHIGAN AUTO PARTS

618 Webb Avė. Industrial Park 
Cheboygan, Mich.
616 — 627-5609

(87-93)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

OR
1ST CLASS SKILLED 

PLANER OPERATORS 
AND

TURRET LATHE 
OPERATORS

WICKES MACHINE Tool. a long es
tablished and leading manufactur- 
er of machine tools offers excel- 
lent openings for qualified men. 
Permanent employment and gen- 
erous fringe benefit program. lf 
interested in stable employment 
write apply or stating experience 
and qualifications or apply in per
son. All replies will be kept conf- 
idential. Apply to:

PERSONNEL DEPARTMENT
THE WICKES CORPORATION 

5 15 N. WASHINGTON 
SAG1NAW, MICHIGAN 48607 

An Equal Opportunity Employer 
(87-96)

DIE DESIGNER 
WANTED

To process aluminum and stainless 
steel decorative moulding and stamp
ing.

RECEIVE
COMPET1VE RATES
ALL FRINGE BENEFITS 
SMALL SHOP ATMOSPHERE 
SUBURBAN LOCATION 

APPLY IN PERSON 
KEYSTONE METAL 

MOULDING CO.
16410 STEPHENS DRIVE 
EAST DETROIT. MICH.

(87-89)

SHEET METAL 
MEN

Layout men, combination bench 
hands, hammerformers, trainee; Ex- 
perience in automotive proioliypę 
work. All medical, life insurance. 
pension and cost of living pid.

AUTO METAL CRAFT
MFG. CO.

10240 CAPITAL AVĖ.
OAK PARK, MICH.

(87-90)

JOURNEYMEN
OR

1ST CLASS SKILLED 
machine Tool 

OPERATORS
Excel)ent opportunity for qualified 
men who have experience in:

1. TURRET LATHE
2. BROACH LATHE
3. BULLARD OPERATOR
4. HEAT TRF.AT

APPLY IN PERSON 
NATIONAL BROACH & 

MACHINE CO.
5600 ST. JEAN 

DETROIT 13, MICH.
(87-89)

W A N T E D
1ST CLASS SKILLED

. TURRET LATHE OPERATORS 
GRINDERS O.D l.D. OPERATORS

DAY WORK
Steady work. You receive A-1 work- 
ing conditions, excellent hourly rate, 
cost of living, 9 paid holidays, paid 
vacalions, company paid insurance, 
overtime hours & pension plan.

C. M. SM1LL1E CO.
1100 Woodward Heights 

Ferndale. Mich.
JO 4-6060

(82-88)

W A N T E D
JOURNEYMEN
Mill Hands 

Surface Grinders 
External Grinders 

Jig Grinder 
Electrician

F.xperienced journeymen on Gauge 
work. Steady work. Top vvages, 
fringe benefits. Days.

Freeland Gauge Co.
13 300 FOLEY 

DETROIT. MICH.
(83-90)

MEDICAL 
TECHNOLOGIST

A.S.C.P. Registered
320 bed hospital in a university 
city. Nevv laboratory facilities. 
Tuition reimbursement plan.

l.xce)lent benefits. Highly com- 
•petitive slarting salary. Visit us 
ai our expense. Write or phone 
collect: Personne i Director

ST. LAWRENCE 
HOSPITAL 

Lansing, Mięhigan

NĖRA MOKSLINIO GINČO DVASIOS
— Prieš keletą metų (Vil

niaus) universitete didžiausias 
stojančių konkursas buvo Į me
dicinos ir lituanistikos specia
lybes, -- rašė dr. J. Jurginis 
(istorikas, buvęs politinis emi
grantas Lietuvos nepriklauso
mybės laikais) Literatūros ir 
Meno 26 nr.: — Į vieną vietą 
pretendavo net po 6-7 kandida
tus, tuo tarpu Į kaikurias kitas 
specialybes nebuvo net pareiš
kimų skaičiaus minimumo. Be 
to, lituanistai daug metų buvo 
geriausi istorijos-filologijos fa
kulteto studentai. Dabar ir pro
fesijos pasirinkimo, ir moky
mosi požiūriais lituanistai ne
išsiskiria iš to paties fakulte
to kitų specialybių studentų. Pir
mauja gamtos .ir taikomųjų 
mokslų specialybių studentai.

Tą pastebėjęs, dr. Jurginis 
neturi aiškaus atsakymo, kodėl 
įvyko toks pasikeitimas, ta
čiau mano, kad kažkur ne vis
kas tvarkoj. Tik, prileisdamas 
visokias galimas to priežastis, 
dr. Jurginis neužsiminė vieno 
sutapimo: prieš septynetą metų 
buvę lL-tuanistikos katedros dės 
tytojai, partijos parėdymu,buvo 
išvaikyti iš universiteto...

Tačiau ta proga dr. Jurginis 
padarė visą eilę pareiškimų, ku
rie ne tiek nuostabūs savo turi
niu, kiek pačiu pasirodymu vie
šumoj ten, kur viešpatauja par
tija, monopolistiškai pasisavi
nusi visą tiesos žinojimą vien 
sau. Jis rašo:

-- Kūrybinėje inteligentijoje 
turi viešpatauti mokslinio gin
čo dvasia, kuri skatina vertin
ti skirtingas nuomones, disku
tuoti, mokėti surasti ir įrodyti 
klaidas kokioje nors įrodymų 
grandinėje, reikalauti mokėti pa
žiūras ginti, kritikuoti ir žings
nis po žingsnio veda prie moks
linio lenktyniavimo.

-- Kad įsiviešpatautų moksli
nio ginčo dvasia, reikia griež
tai laikytis mokslinių kautynių 
tvarkos... Būtiniausios šios tvar
kos taisyklės yra tokios: tiesa 
yra autonominė besiginčijančių 
atžvilgiu, ji turi būti daugiau 
branginama už savimeilę; drau
džiami argumentai dėl asmens 
net klaidinga nuomonė turi bū
ti išklausoma be pajuokos ir rė
kavimo; nereikia slėgti kitų sa
vo autoritetu; nelaikyti nuodė-

Mask Makers (3)
Capable of working with niekei elec- 
troforms. Steady work. Mušt be wil- 
Iing to work overtime.

International Masking & 
Engineering Corporation 

6536 JACKSON RD. 
ANN ARBOR, MICH.

313 - 761-1030
(83-88)

JOURNEYMAN 
or IST CLASS SKILLED 

SĖT U P MAN
For 5 SP1NDLF. W fc S 

Mušt be exper-ienced. All benefits top 
rates. Long program. Day shift.

AGGRESIVE MFG. CO.
3323 Jerome Detroit. Mich.

TW 1 -7320
(83-92)

WANTED AT ONCE
J O U R N E Y M E N 

or IST CLASS SKILLED 
GRINDER HANDS.
1.0 0D. SURFACE. 

MILL HANDS.
Top jates, steady days, benefits. 

SELECTOR SPLINE PRODUCTS CO. 
9330 Milner Detroit. Mich.

WA 3-1750
(83-89)

FITTERS
want top men for large steel fab- 
ricaling shop with 7 year historv 
of unlimited overtime with no lay- 
offs.

PROFIT SHARING 
BLUE CROSS-HOSP. 
7-PAID HOLIDAYS

20hrs. paid vacation after 6 mos. 
40 hrs. paid vacation after I year. 
80 hrs. paid vacation' after 3 year. 
Vacation seniority starts with dale 
of employment.

J & J BURNTNG CO.
24622 Mound Rd., Warren, Mich.

(81-87)

F E M A L E

DIRECTOR OF NURSING SERVICE: 
Master’s degree preferred, būt per
son with good background of su- 
pervisorv vvork plūs B. S. in nurs
ing vvill be considered. Short-term. 
general hospital with school of 
nursing. F.xpanding to 325 beds in 
August. Also openings for RN's all 
shiftsalarv commensurate with 

. exp. Call or write Sister Mary 
Daniel, Administrator, or E. D. 
Fitzgėrald, Personnel Director. Ilo- 
ly Family Hospital, Manitovvoc, 
Vis. (87-90) 

me ir akademiko teigimų patik
rinimo... Aukštosios mokyklos 
turės būti ne tik kadrų kalvė
mis, bet ir aistringų mokslo 
batalijų lauku...

-- Nežinoti arba klysti yra 
žmogiška. Kartais stebina pa
žiūra į autorių, kaip žmogų, 
su kuriuo kalbama ne kaip su 
sau lygiu, o kaip su klupdomu 
atgailautoju, kuriam diktuoti ga
lima nė kiek nesivaržant. 
Gerbtinas kiekvienas adminis
tracijos pareigūnas, tačiau koks 
aukštas ir garbingas jis bebūtų, 
jis negali dėtis pranašu, ku
riam iš aukščiau atvertos vi
sos gyvenimo ir mokslo tie
sos. Mokslinio ginčo garbės ko 
dekse yra tokia taisyklė: kuo 
aukščiau stovi tas, kuris kri

CENZŪRUOJA LAIŠKUS
Ties Pabrade, prie Žeimenos 

upės, liepos pradžioj buvo be
veik iš visos Lietuvos surink
ta moksleivių komjaunuolių sto 
vykia. Tarybinio Mokytojo bend 
radarbė apsidžiaugė, kad moks
leiviuose labai populiarus "in
ternacionalinis auklėjimas", 
kuris, tarp ko kita, reiškiasi 
korespondavimu su kitais kraš
tais. Bet uoliai "internaciona- 
listei" ne visai patiko, kai pa
aiškėjo, kad vienos mokyklos 
mokiniai susirašinėja su Ang
lijos moksleiviais angliškai. 
Mat, tie susirašinėtojai "nieko 
įdomaus" nepatyrę iš to susi
rašinėjimo ir patys nieko ge
ra neparašę. Esą, "užsienio ša
lys šiuo metu netgi neslepia, 
kad jos siekia iškraipyti tary
binio jaunimo pažiūras, siekia 
padaryti viską, kad jaunimas ne
betektų idėjinių pagrindų".

Todėl komjaunuolių idėjišku
mo saugotoja pataria daugiau 
dėmesio kreipti į susirašinėji
mą su "didžiosios tėvynės res

PLANINGAS TAUPYMAS
-moka atkus dundančia

...........  PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Dabartinis dividendas 
išmokamas du kart 

per metus.

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

UTUAL
SAVINGS .‘J™

Chartercd aod Saperviocd by the LUtcd Statei Gulu ■•rot 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOK

PhoM Virbate 7-7747 Jote J. Tiiytehao, Pr»

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU ĮSTAIGOS

aitra4i«aį ir praluadlaai
9 vai. ryto iki 4 vaL po pi* ty. 

CatvirMllaaĮ aaa 9 vaL ryto iki 8 v. vak. 
So4n<iioo| kae 9 vaL ryto iki 1 vai. po piot^ 
T<atia«oal aUaryto vlo^ iloa^.

tikuoja, tuo labiau santūrus jis 
turi būti, nes klysdamas dide
lis autoritetas gali daug dau
giau žalos padaryti, negu ma
žas. Niekas iš mūsų neturi min - 
čių tyrumo monopolio. Ginant 
kelią, galima neigti kryptį ku
rią pasirenka kitas. Galima kri
tikuoti intelekto premisas, 
nes jos nėra neginčytinos. Ta
čiau negalima negerbti žmo
gaus, jeigu jis veržiasi į tą pa
tį kelią.

Žinoma, tik Vilniaus univer
siteto ir Mokslų akademijos ap - 
linkoje besisukantieji gali nu
manyti, koki faktai sukėlė to
kį liberalistišką pamokslą ir 
kam juo duriama į akį.

(ELTA)

publikomis", dėl susirašinė
jimo su kitais kraštais tai ma
no, kad "komjaunimo komite
tui reiktų labiau susidomėti, 
ką ir kaip rašo mokiniai laiš
kuose, geriau kontroliuoti in
dividualų susirašinėjimą".

Iš užsienių gaunami laiškai 
aiškiai kontroliuojami ne tik 
nematomų cenzorių, bet ir mo.- 
kyklų bei komjaunimo vadovų. 
Tą aiškiai liudija ta pati Tary
binio Mokytojo bendradarbė:

"Būna labai nemalonu, kai 
mokyklos vadovybė ar komjau
nimo komitetas gauna sugrąžin - 
tus mokinių laiškus su daugybe 
rašybos klaidų ar naiviais mei
lės prisipažinimais..."

(ELTA)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* IŠKILIŲJŲ naujų pi
liečių pagerbimas, ruo
šiamas The Nationali- 
ties Services Center, 
šiemet įvyks rugsėjo 17 
d. Statler Hilton viešbu
čio salėje.

Šios tradicinės iškil
mės ir balius sutampa 
su JAV konstitucijos pri
ėmimo 179 metų sukak
tim, kartu pabrėžiant se
nųjų ir naujųjų JAV pi
liečių ištikimybę tai 
konstitucijai ir savitar
pį solidarumą.

Jau kelinti metai iš ei
lės yra parenkami du iš
kiliausieji piliečiai iš 
naujai JAV pilietybę pri
ėmusių tarpo. Du kartu 
buvo pagerbta lietuvių 
visuomenė, į iškiliųjų 
piliečių tarpą išrenkant 
dvi lietuvaites — O. Jo- 
kūbaitienę ir Ingr. Sta- 
saitę-Bublienę.

Iškilmių ir baliaus pro _ 
ga savo tautinės kultūros 
laimėjimais pasireiš
kia įv. tautinės grupės. 
Lietuvių grupė, kiek te
ko girdėti, be kita ko,

DIRVOS VAKARAS RUGSĖJO 24
JŪRŲ SKAUTAI STOVYKLAVO

County Auditor Ralph Perk Lietuvių klubo gegužinėj. Iš kairės: 
Lietuvių klubo vedėjas Z. Dučmanas, kandidatas į Ohio seimelio at
stovus adv. George Vainovich, šv. Jurgio parapijos vargonininko 
pareigas einąs Romas Vasiliauskas, kuriam yra tik 13 metų am
žiaus, County Auditor Ralph Perk ir Lietuvių salės ir klubo bendro
vės pirmininkas P. Malskis.

pasirodys savo tautinių 
šokių programa, kurią 
žada išpildyti Vysk. Va
lančiaus mokyklos taut. 
šokių grupė, vadov. Liu
do Sagio.

Organizacijoms yra iš
siuntinėti blankai kandi
datams į iškiliuosius pi

liečius pristatyti. Užpil
dytus blankus reikia pa
siųsti į NationalitiesSer
vices Center, lOOIHuron 
Rd., Cleveland, Ohio 
44115.

* V. Giedraitis, Nation- 
wjde kompanijos atstovas 
draudžia Jūsų namus, bal
dus, automobilius, gyvybę, 
sveikatą ir t.t.

Prieš atnaujindami savo 
draudimą kitur, palyginki
te kainas, skambindami tel. 
944-6835.

CLEVELANDO
Kaip ir kiekvienais metais 

Clevelando jūrų skautai prie 
Pymatuning ežero turėjo sto
vyklą nuo š.m. liepos 23 die
nos iki liepos 30 dienos. Sto
vykla buvo pavadina "Nidos 
uosto" vardu. Stovyklavo 12 jū
rų skautų ir trys vadovai. Sto
vyklos viršininkas j. ps. A. And
rašiūnas, instruktoriai Pr. Pet
raitis ir VI. Petukauskas. Daž
nai stovyklą lankė-G. Sniečkus 
ir vieną dieną stovyklavo D. Ki- 
žys.

Stovykloje turėjome 17 pėdų 
jolę, 13,5 pėdų irklinę - moto
rinę valtį ir mūsų darbštaus Pr. 
Petraičio dėka laivynas padi
dėjo viena dinge ir baidare. 
Geram orui esant jaunimas bu
vo pilnai užimtas, nes pastatų 
netrūko. Stovykla buvo be prie
kaištų įrengta ir vedama.

Jūrų skautai A. Bružas, B. Ka - 
zėnas, G. Petukauskas ir S, 
Stempužis išlaikė į II-jį bebrų 
patyrimo laipsnį , V, Kijauskas, 
V. Palonas ir R. Petkus išlaikė 
į III-jį patyrimo laipsnį ir sto
vyklos uždarymo metu davė jū
rų jaunių įžodį.

Stovyklos paskutinį šeštadie
nį buvo iškilmių diena: po vė
liavos pakėlimo visi uniformuo
ti mūsų ir Pittsburghoamerikie • 
čių jūrų skautai išplaukė į eže
rą pagerbti žuvusius jūrų skau
tus. Po trumpų ceremonijų bu
vo nuleistas vainikas. įsakymus 
perskaičius, paskutinį kartą 
buvo nuleistos vėliavos. Stovyk - 
lautojų vardu stovyklos adjutan

Clevelando jūrų skautai pasiruošę plaukimui.

tas Šarūnas Stempužis įteikėvir 
šininkui kuklią dovanėlę. Vie
tininkas VI. Petukauskas vi
siems tarė ačiū už ištvermę ir 
įdėtą darbą Lietuvos Jūrų Skau- 
tijai. Ypatinga padėka buvo iš
reikšta A. Kazėnienei ir E. 
Stempužienei, kurios jau kelin
ti metai gerai ir skaniai maiti
na stovyklautojus.

Už lauktuves stovyklautojams 
širdingas ačiū: p. Andrašiūnie- 
nei, p. Gaižučiams, p. Kijaus- 
kams, p. Petraitienei, p. Petu
ką uskienei.

Vyteniui Čiurlioniui už prie
kabą stovyklos inventoriaus per, 
vežimui tariame jūreivišką 
ačiū.

Stovyklą aplankė amerikiečių 
skaučių iš Youngstown vadovių 
kursų dalyvės su vadovėmis ir 
dalyvavo vėliavų nuleidimo iš
kilmėse. Joms ceremonialas 
paliko gilaus įspūdžio.

Tikimės, kad stovykla da
vė jūrų skautams reikiamų ži
nių tolimesniam jūriniam skau
tą vimui.

HELP VVANTED MALĖ

Neužilgo bus pradėta Society National Bank Solono skyriaus sta
tyba Solon Sąuare Shopping Cener, Solon, Ohio.

Tai Society’s 21-as skyrius, 6.900 kv. pėdų apimties.
Skyriaus pastatas statomas žinomų architektų ir statybininkų, at 

sižvelgiant Į Society statybų stiliaus tradicijas ir klijentų patogu
mą.

Skyriaus statyba reiškia dideli pasitikėjimą Solono miesto plėtra 
ir gerbūviu.

MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

,341-1700
A Subsidiary of

PNEUMO-DYNAMICS
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

• SALAMANDER vasa
riniu batu išpardavimas 
vyks nuo rugpiūčio 15 die
nos. Į išpardavimą Įeis mo
terų, vyrų ir vaikų batai 
ir sandalai. Paskubėkite, 
nes pirmieji turės geresnį 
pasirinkimą.

Krautuvė atdara kasdien 
ligi 6 vai., penktadieniais 
ligi 8 vai. vak.

Krautuvės adresas: 
2546 Lorain Avė. — pirma
me bloke nuo West Side 
turgaus.

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

PARDUODAMAS NAMAS

4 miegamųjų prie Nau
jos parapijos. $14,800.

Tel. 752-2414.

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES

HOME *nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES

NEPRALEISKIT PUIKIOS 
PROGOS

Balionas, valgomas, moderni 
virtuvė su dainete, darbo kam
barys, vienas miegamas ir tua
letas apačioj. Trys miegamieji 
ir vonia viršuj. Visam name 
šaldymas. Nauji kilimai. Dviejų 
mašinų garažas. Visas namas 
puikiai įrengtas. Prie Nauj. pa
rapijos.

Teirautis: 531-6720. Va
karais 486-0374.

794 East 185 St.
Cleveland, Ohio 44119

(87-88)

RADIAL
DRILLS

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 936 Easl 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

-NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700'
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportunity Employer

PRITYRUSIOS 
SIUVĖJOS 
RANKOMIS

PASTOVI DIENINĖ
PAMAINA 

Aukščiausias akor- 
dinis atlyginimas

Ateikite į samdos 
skyrių.

JOSfiPH & FEISS ffl.
2119 M EST 53rd STREET 

(prie Lorain A ve.) 
TEL. 961-6000

Pagerbimas žuvusių jūrų skautų.

Vysk. Brazys Įteikia dovaną Daliai Kavaliūnaitei, Dainavos sto
vykloj pasižymėjusiai varžybose. J. Garlos nuotrauka

SIUNTINIAI I LIETUVAC- 
Licenzijunta lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Depui ment of Just irę
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIET PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chieago, 111. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chieago. III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. 111. 60608 — Tel. CA 5-1864

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Nedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• JŪSŲ ZIP CODE NU
MERIS, pakeistas iš gyve
namosios vietovės zonos nu
merio, mums labai svar
bus! Tai pašto įstaigos rei
kalavimas, reikalingas įvyk
dyti nustatytu laiku.

Kiekviena proga, ar mo
kant prenumeratą, ar pra
nešant apie adreso pakeiti
mą, užsakant knygą ar 
plokštelę — žymėkite prie 
savo adreso ir ZIP Code 
numerį.

Paštas ruošiasi pereiti į 
naują siuntu paskirstymo 
sistemą. Be to numerio 
siunčiama spauda susilauks 
keblumu.

PATARNAUKITE SA
VO SPAUDAI NEIGNO- 
RUOJANT ŠIO PRAŠYMO!

MIRĖ DAILININKAS
A. ŽMUIDZINAVIČIUS

Kaune po sunkios li
gos rugpiūčio 9 d. mirė 
dailininkas Antanas 
Žmuidzinavičius, sulau
kęs 90 metų amžiaus. 
Jis buvo gimęs 1876 m. 
Seirijuose. Baigęs Vei
verių mokytojų semina
riją, dailės mokėsi Var
šuvoje ir Paryžiuje. 1922 
m. lankėsi Amerikoje ir 
čia turėjo tris parodas.

Dail. A. Žmuidzinavi
čius nuo 1926 iki 1940 me
tų dėstė Kauno meno mo
kykloje, o vėliau profe
soriavo Kauno Taikomo
sios Dekoratyvinės Dai-

Veikliam Ramovėnui
prof. ALFONSUI JURSKIUI,

Philadelphijos skyriaus Pirmininkui mirus, jo 
žmonai, poniai ONAI JURSKIĖNEI ir atžalynui 
skausmo valandoje gilią užuojautą reiškia

Lietuviu Veteranų Sąjungos 
R A M O V Ė

Centro Valdyba

Vizgirdos darbų 
paroda Vilniuje

Liepos 31 d. Vilniaus laikraš
čiai pranešė, kad Dailės muzie
juje atidaryta vyresniosios kar
tos lietuvių tapytojo Viktoro Viz 
girdos paroda. Pranešimuose 
nurodyta, kad dailininkas "Šiuo 
metu gyvena Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse". Trijose muzie
jaus salėse esą rodoma daugiau 
kaip 90 portretų, peizažų ir na
tiurmortų, saugojamų Vilniaus 
Dailės ir Kauno M.K. Čiurlionio 
vardo muziejų fonduose. Paro
doje taip pat esą V. Vizgirdos 
darbų, gautų iš privačių kolek
cijų.

Vilniečiams tas pranešimas 
buvo staigmena, nes tai pirmas 
atsitikimas per 20 su viršum 
metų, kad rengiama nuo okupaci 
jos į užsienius pasitraukusio ir 
dabar Amerikoj gyvenančio dai
lininko darbų paroda. Pirmas 
dažnam parūpęs išsiaiškinti 
klausimas buvo, ar tie iš pri
vačių kolekcijų gautieji darbai 
irgi tik Lietuvoj išlikę prieška
riniai dailininko darbai, ar gal 
yra ir naujų. Antras klausimas 
— ar recenzentai apie V. Viz
girdą kalbės tik kaip apie "ve
lionį" dailininką, kūrusį tik 
prieš ketvirtį šimtmečio, ar 
užsimins, kad jis tebėra ir dar 
turėtų kuo parodą papildyti? Ir 
pagaliau, ar paroda rengiama 
susižinojus su dailininku, ar 
"nuožiūriškai"? Tie ne meni
nio pobūdžio klausimai, be abe
jo, didins vilniečių dėmesį pa
rodai. (ELTA)

lės Institute.
Prie komunistinio rėži' 

mo jam buvo suteiktas 
liaudies dailininko var
das, apdovanotas ordinu 
ir buvo išrinktas deputa
tu į Lietuvos Aukščiau
siąją Tarybą. Paskutiniu 
laiku Kaune buvo atida
rytas jo vardu muziejus, 
kuriame buvo surinkta di
džiuma jo kūrinių.

Dailininkas palaidotas 
valstybės lėšomis rug
piūčio 11 d.

PADĖKA

Su pasisekimu praėjo ALTS-gos Chicagos 
valdybos š.m. liepos mėn. 23 d. V.E. Jonyno va
sarvietėje rengtas Vasaros Balius. Už baliaus 
pasisekimą skyriaus valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką:

ALTS-gos Garbės Nariui J. Bachunui su po
nia, Centro valdybos pirmininkui J. Jurkūnui su 
svečiais, centro valdybos nariams, pirmiesiems 
ALTS-gos idėjų ugdytojams ir rėmėjams J.J. A. 
Kazanauskams su svečiais, dr. A. Rudokui su po
nia ir visiems svečiams, kurie taip gausiai atsi
lankė į balių.

Programos atlikėjams, jaunosios kartos at
stovams Korp! Neo-Lithuania nariams D. Šuke- 
lytei ir Alg. Modestavičiui.

Skyriaus ponioms, kurios daug talkininkavo 
rengiant balių: B. Paplėnienei, S. Juškienei, F. 
Braunienei, G. Modestavičienei, E. Strikienei, 
Balcerytei ir Matutytei, ir už pavyzdingą bufe
to tvarkymą J. Žemaičiui ir E. Balceriui.

O. Daškevičienė S. Šiaučiūnas
Kasininkė Valdybos pirmininkas

Solistė Prudencija Bičkienė ir kompozitorius Julius Gaidelis ap
taria "Tikinčiųjų maldą", jo paties sukurtą, kuri bus išpildyta pir
mą kartą Šiluvos Marijos koplyčios Washingtone pašventinimo iš
kilmėse. Su P. Bičkiene giedos solistai Mastienė, Pavasaris ir 
Vaznelis. Šventinimo iškilmės įvyks rugsėjo 3 d.

K. Daugėlos nuotrauka

* DR. INŽ. ALGIRDAS 
NASVYTIS, Thomson 
Prods., Ine. įmonės inži
nierius šalia kitų išradi
mų, yra išradęs t. v. 
"Heart of the systemfor 
roller gear speed redu- 
cer", kas bus panaudota 
didžiuliuose transporto 
lėktuvuose įtraukiant ir 
nuleidžiant milžiniškus 
ratus.

Lėktuvai pasirodys rin
koje 1968 ir 1969 metais.

Pagal The PlainDea- 
ler (rugp. 12 d.) tas inž. 
A. Nasvyčio išradimas 
davė jo įmonei 6 mil. 
dol. užsakymų tiems lėk
tuvo "raumenims" ga
minti.

Dr. inž. A. Nasvytis 
jau yra sudaręs sutartis 
su bendrovėmis savo ki
tiems išradimams panau
doti ir pritaikyti gamy
bai.

* ST. LUKOŠEVIČIUS, 
Dirvos ir Vilties d-jos 
atstovas Elizabeth’e, N. 
J. prisiuntė dviejų naujų 
Vilties d-jos narių pavar_ 
dės ir įnašus (po 10 dol.) 
tai ALT S-gos Eliza- 

beth’o sk. nario Petro 
Vaitekūno ir John Reedy, 

Tenka pažymėti, kad 
ALT S-gos Elizabeth’o 
sk. valdybos narys ir 
Dirvos atstovas St. Lu
koševičius, daugpasidar- 
bavęs Dirvos 50 m. sukak 
ties proga, nenustojo 
veikęs ir toliau. Naujos 
prenumeratos, Vilties 
d-jos nariai ir kt. plau
kia iš to veiklaus talki
ninko padangės, kartu 
gražiu pavyzdžiu švie
čiant ir kitiems ALT 
S-gos skyriams.

* MICHAEL A. FEIG- 
HAN, kongresmanas iš 
Ohio, savo laišku JAV 
paštų valdytojui L.F. O’ 
Brien siūlo išleisti spe
cialius ženklus Vengri
jos 1956 m. sukilimui pa< 
minėti.

Kongresmanas savo 
laiške pabrėžia, kad to 
meto įvykiai yra hero
jiškumo ir neišdildomų 
iš istorijos įvykių ap
raiška žmonijos kovoje 
už laisvę.

Tokie pašto ženklai 
dar kartą paliudytų ame. 

rikiečių prisirišimą ir 
pagarbą tiems draugams, 
kurių drąsa ir pasiryži
mas reikalingas oficia
laus pripažinimo.

NEW YORK
* KORP! NEO-LITHU

ANIA New Yorke rugpiū
čio 20 dieną, šeštadienį, 
11 vai. ryto ruošia išvy
ką į Jonės Beach 9-tą 
paplūdimį.

Maloniai kviečiami vi
si korporacijos nariai ir 
filisteriai su šeimomis.

Valdyba
* DOMININKAS KLIN- 

GA, ką tik grįžęs su eks - 
kursija iš Lietuvos, yra 
labai nusiminęs dėl sun
kaus žmonių gyveninio. 
Jis lankėsi Vilniuje ir 
Kaune, norėjo pamatyti 
Palangą, bet negavo lei
dimo. Klinga anksčiau 
Lietuvoj lankėsi 1931 me ■ 
tais.

* RASA MIKLIENE, 
Irena Vilgalienė ir Da
nutė Alilionienė, iš Great 
Neck, N.Y., baigė dešim
ties mėnesių kursus ir 
įsigijo Medical Labora- 
tory Technicians profe
siją.

* "LIETUVOS ATSI
MINIMŲ” radijo, vado
vaujamo prof. Jokūbo Stu 
ko gegužinė praėjo dide
liu pasisekimu. Dėl pa
didėjusių rengimo išlai
dų ši gegužinė New Yor- 
ko lietuviams, įvykusi š. 
mėn. 7 dieną lenkų par
ke Jamaica, N.Y. buvo 
paskutinė.

Gegužinė kasmet ruo
šiama New Jersey lietu
viams ir toliau bus tęsia
ma. Šiemet įvyks rugsė
jo 11 d., Royal Gardens 
Park, N.J.

Skaityk ir platinkDIRVĄ I

KANADOS 
LIETUVIAI
KANADOS LIETUVIŲ 
DIENA

Rugpiūtis jau įpusėjo. 
Rugsėjis jau čia pat. Tai
gi čia pat jau ir tas di
dingas Kanados lietuvių 
sąskrydis, kuris įvyks 
rugsėjo 3-4 dienomis To
ronte. Tai bene jau dvy
liktas sulėkimas, kur 
žmonės metų metais ne
simatę galės susitikti.

Programoje šeštadie
nį sportas ir susipažini
mo balius, kuriam yra 
paimtos didžiulės Club 
Kingsway patalpos. O 
sekmadienį po pamaldų 
ir pietų pertraukos, 5 
vai. visi renkasi į Har- 
bord College auditoriją 
kur įvyks iškilmingas 
Lietuvių Dienų aktas. 
Kalbės dr. A. Budrec
kis. Meninėj dalyj Var
po choras išpildys B. 
Budriūno kantatą ”Tėviš- 
kės Namai”.

DETROIT
* DETROITO ŠAULIŲ iš

vyka pas Kodačius Nidos vasar. 
vietėje įvyks š.m. rugpiūčio 21 
d. sekmadienio ryte. Kaip ir vi
sad, V, Tamošiūno vadovybėje 
šauliai moka savo parengimus 
taip suruošti, kad dar ilgai pa
silieka šviesūs atsiminimai.

Programoje įvairios pramo
gos: pasivažinėjimas laiveliais, 
iš sportinių šautuvų šaudymas, 
žvejojimas, P. Padolskio dova
nos laimėjimams ir po to vai
šės.

Maloniai kviečiami šauliai ir 
bičiuliai. Kodačių vasarvietės 
adresas: 16228 Ilaviland - Beach 
Road, Linden R Nr.l, Michigan.

A t A

EMILIJAI VAIŠNIENEI 

mirus, reiškiame širdingą užuojautą 

velionės vyrui ANTANUI VAIŠNIUI, 

sūnui ARVYDUI ir broliui KAZIUI 

KRULIKUI su šeimomis

B. ir B. Oniūnai
ir

(J. ir A. Diržiai
New York.
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