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A.A. Vytautas Stašinskas.

Mirė Gen. konsulas
V. Stašinskas

VYTAUTAS STAŠINS
KAS, Lietuvos generali
nis konsulas New Yorke, 
liepos 1 d. išvykęs atos
togų į Cape Cod, Mass., 
staiga stipriai pasireiš- 
kusios klastingos ligos 
buvo priverstas liepos 3 
d. iš vasarvietės persi
kelti į ligoninę Bostone. 
Medicina nebepajėgė lai
mėti. Liepos 15, ankstų 
rytą, vos po vidurnak
čio, Vytautas Stašinskas 
mirė.

Pašarvotą New Yorke, 
liepos 17 d. vakare vė-

MIRĖ
RAŠYTOJAS
A. RŪKAS

Liepos 21 d. mirė ra
šytojas, žurnalistas ir 
aktorius Antanas Rūkas.

Velionis buvo baigęs 
Vyt. Didžiojo Universi
tete humanitarinius 
mokslus. Dramaturgijos 
ir vaidybos mokėsi A. 
Jakševičiaus ir B. Sruo
gos studijose.

Šalia žurnalistinio dar
bo, yra išleidęs eilg kny
gų, jų tarpe dramos vei
kalų ir vaidinimų jauni
mui.

Sekmadienį, liepos 22 
d. Mažeikos-Evans lai
dotuvių koplyčioje Chica
goje įvyko iškilmingas at
sisveikinimas. Palaido
tas liepos 24 d. 

lionį pagerbė ir su juo 
atsisveikino gausus New 
Yorko lietuvių būrys. 
Atsisveikinimo žodžius 
tarė: religinei apeigai 
vadovavęs prel. J. Balko
nas, Lietuvos atstovas 
Washingtone J. Rajec
kas, Vliko pirmininkas, 
dr. J.K. Valiūnas, Esti
jos diplomatinis atsto
vas Jaaksonas, Paverg
tųjų Europos Tautų Sei
mo generalinis sekreto
rius Gadomskis, eilė or
ganizacijų atstovų, atsi
sveikinimui pirmininka
vęs Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas V. 
Sidzikauskas ir konsulas 
A. Simutis. Laidotuvėse 
dalyvavo ir Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone 
patarėjas dr. A.S. Bač- 
kis. Liepos 18 d., po ge
dulingų pamaldų New Yor 
ko Aušros Vartų bažny
čioje, velionis buvo pa
laidotas New Yorko Kal
varijos kapinėse.

Vytautas Stašinskas, 
gimęs 1906 m. lapkričio 
18 d. Kaune, iki 1919 m. 
su tėvais gyvenęs ir mo
kytis pradėjęs Vilniuje, 
vidurinį ir aukštąjį moks
lą baigė Kaune. Lietuvos 
užsienių reikalų minis
terijoje tarnybą pradėjo 
1932 m. 1935 pradėjo pa
reigas užsieniuose: pir
ma Belgijoj, o nuo 1939 
m. kovo mėnesio — gen. 
konsulate New Yorke. Ge
neraliniu konsulu pa
skirtas 1954 m. spalio 1 
d., po gen. konsulo J. 
Budrio mirties (1954 m. 
rugp. 1 d.). V. Stašins
kui mirus, Lietuvos gen. 
konsulato personalo liko 
tik konsulas Anicetas Si
mutis ir p. R. Budrienė, 
faktiškai einanti sekre
torės pareigas. (ELTA)

* KREMLIUI nepatiko Rumu
nijos premjero Maurerio vizitas 
V/ashingtone ir Pekine. Čia jis 
pasirodė galvojąs kiek kitaip, 
nei Maskva kad norėtų. Be to, 
nepatinka Kremliui ir Rumuni
jos nusistatymas Art. Rytų kon
flikto atžvilgiu.

ĮVYKIUS VERTINANT
IZRAELIO - ARABŲ KONFLIKTAS TURĖJO 
DIDESNES ĮTAKOS į PASAULIO VIEŠĄJĄ 
NUOMONŲ NEGU BET KURIS KITAS SUSI
RĖMIMAS ŠALTAJAME KARE, NES JIS IŠ
RYŠKINO NORĖTUS UŽMIRŠTI GYVENIMO 
FAKTUS.

------- Vytautas Meškauskas -------

Paskutiniuoju laiku 
šioje vietoje buvo nema
žai rašoma apie Izraelio 
- arabų karą ir jo pasė
kas. Kai kam gali pasi
rodyti, kad net perdaug. 
Juk šiaip ar taip kalbant, 
Izraelis yra maža vals
tybė, o arabų nors ir 
daug, tačiau jų tarpe nė
ra vienybės. Jie yra su
siskirstę į daugelį vals
tybių , kurių valdovai vie - 
nas į kitą šnairiai žiūri, 
ir kurios yra išsimėčiu
sios dideliame plote nuo 
Eufrato upės iki pat At
lanto pakraščių. Iš kitos 
pusės, arabai gyvena 
strateginiai labai svar
bioje vietoje, o Izraelio 
likimui yra jautrūs tie 
žydai, kurie vaidina ne
mažą vaidmenį įvairių 
valstybių kultūriniame 
ir politiniame gyvenime. 
Juk buvo visai įmanoma, 
kad JT-tų diskusijose tuo 
klausimu ne tik JAV-bes 
atstovautų Goldbergas, 
bet tos pačios ar pana
šios pavardės sovietinis 
žmogus reprezentuotų ir 
Sovietų Sąjungą! Dar vi
sai neseniai sovietų va
dovaujančių diplomatų 
tarpe vyravo žydiškos pa
vardės. Už tat Izraelio- 
arabų konfliktas turėjo 
daugiau įtakos į viešo
sios pasaulio nuomonės 
nuotaikas negu kuris ki
tas paskutiniųjų laikų kon 
fliktas.

Skaitant užsienio poli
tikos žinovų aiškinimus, 
dabar jau dažnai galima 
pasidžiaugti blaiviomis 
mintimis, kurios kiek 
anksčiau buvo gan re
tos.

Mes čia jau rašėme 
apie de Gaulle politikos 

Clevelando vyskupas Clarence Issemann uždega Laisvės Žiburį liepos 17 d. Įvykusiame Pavergtųjų 
Tautų Savaitės minėjime Clevelande. Aktą skaito Tautybių Sąjūdžio pirm, ir Cuyahogos apskr. audito
rius Ralph J. Perk. Dėžinėje stovi iškilmėms vadovavęs inž. R. Kudukis.

Uždegant Laisvės ŽiburĮ Ralph J. Perk, Tautybių Sąjūdžio Pirmininkas, skelbė: Laisvės Žiburio 
šviesa teprimenie mums žėrinčią laisvės vilt) visai žmonijai — o toji viltis tesuteikia jėgos mūsų 
gyvenimui -- nes tik laisvė pateisina žmogaus kančias.

Laisvės Žiburio liepsna tepririienie mums, kad laisvė yra šventa visų žmonių teisė -- šventa todėl, 
kad ji pašventinta tironijos aukų krauju.

Laisvės Žiburio liepsna težėrie šviesiai mūsų visų širdyse -- kad jos šviesa ir šilima būtų pajusta 
visame pasaulyje -- kad jokios audros jos neužgesintų kol ateis diena, kada visos tautos ir žmonija 
bus vėl laisvos ir nepriklausomos.

pasėkas. Prancūzija, ku
ri 1956 metais kartu su 
Izraeliu puolė Egiptą, da
bar atsidūrė Izraelię 
priešų tarpe po to, kai 
prancūzų gamybos lėk
tuvai jam atnešė greitą 
pergalę! Dabar prieš de 
Gaulle politiką pasisakė 
ne tik 'prancūzų Lip- 
pmannas' RaymondAron 
bet ir buvęs Prancūzi
jos ambasadorius Vokie
tijoje ir kituose kraštuo
se Andre Franęois-Pon- 
cet, kuris Le Figaro dien
raštyje rašė:

"Atrodo, kad mes nu
traukėm draugiškus ry
šius su amerikiečiais ir 
mūsų NATO sąjunginin
kais tik tam, kad mes- 
tumės į sovietų glėbį. 
Esame įtikinėjami, kad 
rusai pasikeitė. Bet tai 
nėra tas įspūdis, kurį jie 
patys paliko Tolimuo
siuose Rytuose ir Vidur
žemio jūros baseine. Jau 
seniai buvo pranašauja
mi, kad gaulizmaspasi
baigs komunizme. Iš to 
buvo juokiamasi. Šian
dien tai jau neraminanti 
mintis".

Čia jau ne koks tautinis 
ar kilmės sentimentas, 
bet daugiau konstatavi
mas fakto, kuris kaip tik 
paryškėjo Izraelio - ara
bų konflikto proga, nors 
tai galima buvo padaryti 
daug anksčiau. Apie tą 
faktą National Revievv 
apžvalgininkas James 
Burnham štai ką rašo:

"... Mes girdime apie 
keturis ar penkis di
džiuosius, 'didžiąsias 
valstybes', Saugumo Ta
rybos 14 narių, šimtinę 
su kaupu Visuotino Susi
rinkimo dalyvių, tačiau 

greitai turime konstatuo
ti, kad šios gadynės vir
šūnę sudaro tik du nariai. 
Jei jiedu sutaria, nors tik 
ir pasikalbėti, visi kiti 
turi laukti užkulisiuose. 
De Gaulle gali šiauštis, 
Harold Wilson manipu

DĖL KREPŠININKŲ IŠVYKOS 

l OKUPUOTĄ LIETUVĄ
Sovietų Sąjungai šiek 

tiek pravėrus geležinę 
uždangą, prasidėjo lais
vųjų lietuvių privatus as - 
meninis bendravimas su 
savo artimaisiais okupuo
toje Lietuvoje. Sovietų 
Sąjunga, išnaudodama 
visas priemones ir pro
gas Lietuvos valstybės 
tęstinumui sunaikinti ir 
Lietuvos aneksijos tarp
tautiniam pripažinimui 
išgauti, siekia, kad ir 
laisvojo lietuvio bendra
vimas su savo pavergtu 
broliu vestų nors į fak
tinį susigyvenimą su da
bartine Lietuvos padėti
mi ir tuo būdu netie
siogiai talkintų toms oku
panto pastangoms.

1966 m. sausio 22 ir 
23 d. Clevelande sušauk
toji veiksnių konferenci
ja, atkreipusi rimtą dė
mesį į tas okupanto už
mačias, bet pripažinda
ma ryšio su tautos ka
mienu nepaprastą reikš
mę, tarė ir pareiškė:

— Tautinė drausmė 
reikalauja, kad tol, kol 
Sovietų Rusija laikys Lie
tuvą okupuotą ir pavers
tą Sovietų Sąjungos dali
mi, laisvieji lietuviai ri
botųsi privačiu bendra
vimu.

Visas Lietuvos gyveni
mas yra susovietintas 
ir valdomas iš Mask
vos. Visos okupuotoje 
Lietuvoje įsteigtos orga
nizacijos yra tik Mask
vos įstaigų bei organiza
cijų padaliniai. Taigi 

liuoti, Kinija sprogdinti 
vandenilio bombą... bet 
galutinam rezultate 
Kremlius fr Baltieji Rū
mai yra tie, su kuriais 
reikia skaitytis."

Krizės metu paaiškė
jo, kad vienas iš dviejų di
džiųjų yra didesnis už ki
tą. Burnham tai įrodo... 
myliomis. Kosyginas va-

(Nukelta į 2 psl.)

bendravimas su okupuo- 
toj Lietuvoj esaknčiomis 
institucijomis bei organi
zacijomis nėra bendra
vimas su pavergta tauta, 
o talkininkavimas oku
pantui griauti Lietuvos 
valstybės tęstinumą bei 
silpninti mūsų laisvės ko 
vos ryžtą.

Numatomoji Ameri
kos lietuvių krepšininkų 
išvyka į Lietuvą š.m. 
rugpiūčio - rugsėjo mėn. 
išeina iš privataus bend
ravimo ir pereina į san
tykiavimą su okupantu, 
nes,

1) išvyką organizuoja 
ne privačių asmenų gru
pė, kaip neteisingai tei
gia organizatoriai, o 
American Lithuanian 
Sports and Cultural Com
mittee, Ine., taigi lais
vųjų lietuvių organizaci
ja, specialiai šiam rei
kalui įkurta ir net inkor
poruota;

2) išvykos dalyviai bū
sią Lietuvos Krepšinio 
Federacijos svečiai, — 
neteisingai teigia organi
zatoriai: savarankiškos 
Lietuvos Krepšinio Fe
deracijos okupuotoje Lie
tuvoje nėra, o yra tik 
vad. LTSR krepšinio fe
deracija, atitinkamos So
vietų Sąjungos organiza- 
cijo padalinys, taigi jie 
bus Sovietų Sąjungos or
ganizacijos svečiai;

3) išvykos organizato
riai savo privačiame ir 
slaptame rašte nedvi
prasmiškai teigia, kad

a) paskutiniais dvejais 
metais sovietinės įstai
gos (Soviets) reiškian
čios norą kviesti Vaka
ruose gyvenančius lietu
vius aplankyti kraštą:

b) formalus kvietimas 
gautas iš "Lietuvos Krep
šinio Federacijos", taigi 
iš sovietinės sporto orga
nizacijos padalinio, ir

c) Sovietų Sąjungos am
basada Washingtone pa
žadėjusi išduoti vizas to
kiai kelionei.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 
kreipdamas lietuvių vi
suomenės dėmesį į čia 
išdėstytus faktus, pa
reiškia, kad šios rū
šies išvykų negalima 
laikyti privačiu laisvojo 
lietuvio bendravimu su 
savo pavergtuoju broliu. 
Tai yra ryškus laisvųjų 
lietuvių organizacijos 
santykiavimas su okupa
cinėmis institucijomis 
bei organizacijomis, su
darąs nesklandumų Lie
tuvos laisvės kovoje.
VYRIAUSIAS LIETUVOS 

IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS
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Įvykius U VKO PASAULIO
LIETUVOS GEN. KONSULUI

vertinant V. STASINSKUI MIRUS

(Atkelta iš 1 psl.) 
žiavo į JT visuotiną su
sirinkimą New Yorke. 
Formaliai JT buveinė ne
priklauso JAV, tačiau ji 
yra apsupta jų teritori
jos. Prezidentas John
sonas tačiau nekeliavo tų 
250 mylių, kurios skiria 
Washingtoną nuo New 
Yorko, ir Kosyginas, tiek 
toli nuvažiavęs, turėjo 
dar važiuoti 100 mylių, 
kad susitikus su John- 
sonu Glassboro mieste
lyje, kuris keliom die
nom virto viso pasau
lio dėmesio centru.

Čia tačiau paaiškėjo, 
kad abu didieji neno
ri atominio karo, bet tai 
maždaug ir viskas, kas 
juos jungia. Sovietai no
ri 'šaltojo karo' ar ko
kios kitos kovos, kuria 
jie tikisi laimėti ir tuo 
pačiu sumažinti dabarti
nį JV pranašumą. Už
imti kokią neutralią po
ziciją, kaip de Gaulle 
norėtų šiame konflikte, 
praktiškai neįmanoma.

Tai yra faktas, kurį 
dažnai norima užmiršti 
ir kurį Izraelio - arabų 
konfliktas priminė ir pa
ryškino. Dėl to, man at
rodo, tas konfliktas tu
rėjo didesnės reikšmės 
negu vienų ar kitų sienų 
pakeitimas ar nustaty
mas.

• IR DETROITU ištiko neg
rų riaušės, liepos 23 naktį van
dalams pradėjus plėšti krautu
ves, mėtyti padegamąsias bom
bas. Gubernatorius G. Romney 
turėjo iššaukti tautinės gvardi
jos dalinius, kurie tankų pagal
ba bandė išsklaidyti siaučian
čias negrų minias. Po pirmos 
nakties miestas atrodė kaip po 
bombardavimų.

• PREZ. DE GAULLE buvo 
šiltai sutiktas Kanadoje, vizitą 
pradėjus prancūzais apgyven
dintoje Ouebeko provincijoje. Jo 
vieši pasirodymai ir kalbos, 
žmonių reakcijos .aiškiai rodė 
prancūzų separatistų organiza
cijų Įtaką.

• "JUODOSIOS JĖGOS" at
stovų konferencija Newarke, N. 
J., priėmė rezoliuciją, kurioje 
numatyta pravesti studijos tau
tos suskirstymui J baltuosius ir 
juoduosius. "Juodieji visai ne
siekia susimaišymo su baltai
siais", sakoma rezoliucijo
je. "Mūsų interesuose yra kon
fliktas". Visas rezoliucijos 
tekstas dvelkia opozicija bal
tiesiems, krikščionybei ir kari, 
nei tarnybai. Krikščionybė va
dinama "baltųjų religija". (Siū
loma boikotuoti tas negrų pa
rapijas, kurios neskatina "juo
dosios jėgos" idėjų.

• PUERTO RICO gyventojai 
nubalsavo pasilikti esamoje au
tonominėje sąjungoje su JAV. 
Siūlomas JAV valstijos statu
sas gavo tik 154.691 balsą, o vi
siškos nepriklausomybės klau
simas tik 1.811 balsus.

HELP 5VANTED MALĖ

DRIVERS-TRACTOR TRAILER 
IMMEDIATE HIRING 

Munt have Nrw York stale class- I 
license or eq«ivalent. and be able 
to pas* |CC physical. Apply 

SCHWERMAN TRUCKING 
CO.. OFFICE

Route 23B 
Hudson, New York

• ART. RYTŲ diplomatinia
me fronte daba r, ieškomi kalti
ninkai arabų pralaimėjimui pa
teisinti. Tų "išdavikų" tarpe 
esąs ir JTO gen. sekretorius 
U Thant, per anksti paklausęs 
Nasserio ir atitraukęs JTO da
linius. Girdi, jei jis būtų nors 
porą dienų uždelsęs, padėtis 
būtų buvusi "atvėsinta".

Nasseris piktas ir ant Siri
jos vadovų, spaudusių greičiau 
atsiskaityti su izraelitais, o kai 
prasidėjo karas, jie uždelsėsa
vo kariuomenės pasirodymą.

Valstybės konsulas 
siunčiamas į svetimus 
kraštus, kad padėtų savo 
krašto piliečiams. Jis 
sudaro ar tvarko doku
mentus, gina savų pilie
čių teises teismuose ir 
įstaigose, atlieka tautie
čių paieškojimus, veda 
prekybos reikalus ir 
pan. Tai normalios visų 
konsulų pareigos.

Mūsų kraštą sovie
tams pavergus, Lietuvos 
konsulams atsirado nau
jų pareigų: padėti trem
tiniams, bėgliams ir 
daugiau rūpintis paverg
tais nei į konsulato teri
toriją atvykusiais lietu
viais.

Tai labai gerai supra
to ir a.a. Gener. Konsu
las Vytautas Stašinskas, 
kurį iškilmingai palai
dojome liepos 18 d. iš 
Aušros Vartų bažnyčios 
į Naujas Kalvarijos kapi
nes Nevv Yorke. Liepos 
17 d. vakare laidojimo 
įstaigos patalpose dide
lis būrys lietuvių atvyko 
atsisveikinti konsulą, 
prie kurio karsto garbės 
sargyboje stovėjo uni
formuoti skautai ir skau
tės. Daugelis kalbėtojų 
žengė į tribūną mirusį 
atsisveikinti, sesutei už
uojautą pareikšti.

Konsulas Vyt. Sta
šinskas gimė 1906 m. lap
kričio 18 d., baigė Auš
ros gimnaziją 1926 m., 
Vytauto Didžiojo Uni
versitete studijavo tei
sės mokslus, buvo ga
bus sportininkas. Diplo
matinę tarnybą pradėjo 
1935 m. Belgijoj, 1939 mes
tais atvyko į JAV. Ant
rasis pasaulinis karas 
su lietuviais tremtiniais

ir akty- 
organi- 
veikloj. 

suvažia- 
Stašins-

STIKLINĖS 
BONKOS
BE DEPOSITO —
NEGRĄŽINTINOS

8

The Stroh Brewery Company. Detroit 26, Michigan LIEPSNA DARYTO SKONIS

Kur tik rasite pramogaujančius.
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.

7

Stroh s 
eina kartu 
su pramoga

rasite ir Stroh s

užklupo Vyt. Stašinską 
Nevv Yorke. Lietuvos kon
sului teko daug darbo lie
tuvių problemas bespren
džiant. Mes jį matome 
N.Y. aerodromuose ir lai
vų prieplaukose, jis ieš
ko darbo ir tarnybų karo 
atblokštiems lietuviams, 
Konsulas Stašinskas ne 
tik aukoja, bet 
viai dalyvauja 
zuotoj BALFo 
Viename Balfo 
vime kons. V.
kas vos neišrenkamas į 
Balfo vadovybę. Nuo to 
susilaikoma, kai kaž kas 
ir tai klaidingai išaiški
na, kad Balfo vadovybėje 
gali būti tik Amerikos pi
liečiai. Tai neišbaido 
kons. Stašinsko iš Bal
fo. Jis kasmet aukoja 
Balfui, proporcingai dau- 
giau nei kiti, nes žino, 
kad tai eina tremtinių lie ■> 
tuvių šalpos reikalams. 
Žymaus ir turtingo adv. 
Stašinsko sūnus gyveno 
labai kukliai ir buvo vi
siems prieinamas, leng
vai sukalbamas, visad 
linkęs padėti. Tai reta 
diplomato savybė. Kons. 
V. Stašinskas buvo tik
ras Diplomatas Balfi- 
ninkas. Jis nemėgo mi
nios ir prakalbos jįvar- 
gino, tačiau niekad neat
sisakydavo dalyvauti ir 
tarti žodį lietuvių rengia
muose minėjimuose, 
šventėse ir pan. susi
būrimuose. 1959 m. pa
laidojo savo mylimą žmo
ną, Aldoną Mariją Ber
notaitę ir giliai išgyve
no vienatvę: labiau užsi
darė savyje ir vengė 
triukšmingų pokylių. Bu
vo principų lietuvis.

Visai neseniai kons. 
V. Stašinskas nežymiai 
pasišalino iš vieno lietu
vių susirinkimo prieš 
pat paskaitą ir rašan
čiam šias eilutes pareiš
kė: "Lietuvai nieko ne
padėsime per naktis gir
tuokliaudami su oku
pantų-bolševikų atsiųs
tais agentais". Mat jis ži
nojo, kad paskaitininkas

dalyvavo panašiam su
buvime ir savo "patyri
mais" norėjo pasidalinti 
su klausytojais.

Senovės konsulai sėdė
davo dramblio kaulo kė
dėse, jie dėvėjo pur
puro togas ir buvo ly
dimi bent dvylikos sar
gybinių - liktorių, kurie 
nešdavo ryšius rykščių 
(jėgos ženklą). Mūsų gen. 
konsulas V. Stašinskas 
buvo Lietuvos turtuolio, 
patrioto ir Dūmos atsto
vo sūnus, bet gyveno kuk
liai, kalbėjo visad tykiai 
ir vengė veržtis įpriekį. 
Jis dar 1918 m. įstojo į 
pirmųjų liet, skautų bū
rį, jis buvo vienas iš pir
mųjų, įsijungęs 1919 m. 
į LFLS sporto sąjūdį.

Laidotuvių kalbėtojai 
linkėjo, kad konsului bū
tų lengva svetima že
melė, gal todėl ant jo 
karsto kapinėse buvo už
pilta iš Lietuvos atvež
tas žemės žiupsnys. Man 
atrodo, kad kapų žemelė 
bus konsului lengva ir 
dar lengviau jis bus pri
imtas į Amžiną Padang
tę, kur Dangaus Angelai 
uždės Jam pergalės vai
niką, nes krito kovoj dėl 
brolių laisvės ir gero
vės. O likusiems, kurie 
prie Jo kapo sugiedojom 
tautos himną, a.a. kon
sulas bus ne praeitis, 
bet dabartis, iš kurios 
stiprybę kovoje dėl Lie
tuvos semsime.

K.L. Jankus

KAD NEBŪTŲ KLAIDžIO 
JAMA — HERBUOSE
Nors tradiciniai Lietuvos 

miestų herbai ir nesisieja 
su revoliucijos sukakties 
dvasia bei Kremliaus skel
biamomis tezėmis, vis dėl
to net ir dabartiniai Lietu
vos miestų tvarkytojai, pa

sirodo, nėra linkę pamiršti 
savo miestų herbus. Klau
sę ar neklausę Maskvos pa
laiminimo, vilniškiai parei
gūnai yra apsisprendę to 
papročio nenaikinti. Tik 
mano, kad jo palaikytojus, 
reikia pasaugoti, "kad ne
būtų klaidžiojama”. Todėl 
yra Vilniuje įsteigta heral
dikos komisija, kurios vie
nas iš narių yra istorijos 
daktaras J. Jurginis. Moks
lo ir Gyvenimo žurnale 
(1967/4) jis parašė net 
straipsnį apie Lietuvos 
miestų herbus, kuris ilius
truotas spalviniais aštuo
niolikos Lietuvos miestų 
herbų piešiniais.

Tarp ko kita, straipsnyje 
išdėstytos su dabartinio re
žimo ideologija atitinkamai 
suderintos pažiūros į Vil
niaus, Kauno ir Šiaulių 
miestų herbus.

Vilniaus miesto herbo 
piešinyje vaizduojamas per 
vandenį brendąs vyras su 
vaikučiu ant pečių esąs ne 
šv. Kristupas, o senovės 
lietuvių mitologinis milži
nas Alkis. Vanduo jam ne
gilus todėl, kad jis milži
nas, o brenda jis pasirams
čiuodamas ne lazda, bet iš
rautu medžiu. Milžinui Al
kiui lazda į rankas įduota, 
o vaikučiui kryželis ir au
reolė pridėta, esą, vėliau, po 
krikščionybės įvedimo Lie
tuvoj. ŠV. Kristupo kulto 
Vilniuje niekad nebuvę. To
dėl tikras Vilniaus herbas 
esąs — Alkis su medžiu, 
padedąs jaunystei. Kauno 
taurui kryžius tarp ragų 
esąs irgi vėlesniais laikais 
pripieštas, todėl rekomen
duoja Kauno miesto herbe 
palikti tik taurą, be kry
žiaus. Šiaulių miesto herbe 
dabartiniams laikams ne
tinkanti Apvaizdos akis. 
Dr. Jurginis neturi paaiš
kinimo, kuris tos herbo 
dalies autentiškumas galė
tų būti nuginčytas, bet vis 
tiek siūlo ją iš Šiaulių her
bo pašalinti ir jos vietoj 
piešti saulę ... (ELTA)

MALĖ HELP

QUALIFIED 
SPRAY DRYER 
OPERATORS
(To work on shifts)

ALSO

CHEMICAL
OPERATORS

Good 
wage

fringe benefits and 
rates.

High I 
ųuired.

School diplomą re-

Apply Personnel Manager

I.C.I. Organics/ 
INC.

333 Main Street
Dighton, Mass.

Telephone: 669-2611
(79-85)

TR1MMER MAKER
Set-up man and operator for 
fngersoll E. D., M. and Bridgc- 
port Duplicator

WILCOX-CR1TTENDEN D1V.

NORTH & JUDI) MFG. CO. 
56 Warwick St.

Middletoun, Conn.
An r.qu.il Opportunity Employer 

(77 83)

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONĖ
87 East Bav Rd.. Osterville Cape Cod. Mass. 02655 

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.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

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

Vila jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. 
Kreiptis tiesiai į vila AUDRONĖ — MARIJA JANSONAS 

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

Vila vasarojimui atidaryta iki rugsėjo 15 d.
Visi maloniai kviečiami atvykti j šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

mas Golfo 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 PRADĖJOME BIRŽELIO 18 D.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251 .

r.qu.il
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REIKĖTŲ SUSTIPRINTI PAGRINDINĮ TAUTINES

SROVES RAMSTĮ
Pasikalbėjimas su Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos pirmininku Teodoru Blinstrubu.

— Kokie Tamstos įspū
džiai iš X ALT S-gos Sei
mo?

KA TURĖTUME
PADARYTI?

Mūsų organizacijose yra įsiveisęs nesveikas 
paprotys galvojant, kad tik valdyba privalo atlikti 
visus darbus. Tuo tarpu gyva yra tik ta bendruo
menė, kuri naudojasi visų jos narių sveika ir pozi
tyvia iniciatyva.

Tą nesveiką, iniciatyvos stokojantį paprotį 
yra pastebėję savo tarpe ir amerikiečiai. Daugelis 
dėl to jau ir baiminasi, kad kuo toliau, tuo labiau 
vyriausybė ima kištis į tokius reikalus, kurie daug 
kam pakvimpa suvalstybinimu privačios inicia
tyvos. Daug kam ir daug kas jau pakvimpa "so
cializmu". Kiek tokio pavojaus iš tikrųjų yra, 
čia tuo tarpu nenagrinėsime. Bet toji baimė kai 
kur paskatina sveikos iniciatyvos ženklus.

Miestuose buldozeriai griauna ištisus kvar
talus, kad pastatyti jų vietoj plieno ir stiklo dan.- 
goraižius. Griaunamuose kvartaluose gali būti 
žiurkynai, gali pasitaikyti ir istorinės vertės pa
statų. Bet į tai retai kada atsižvelgiama. Neveltui 
spaudoje iškeliama ir sveikinama nedidelio mies
telio Thomaston (Connecticut valstijoje) bendruo
menė, savo iniciatyva pasiėmusi surinkti 25.000 
dol. 79 metų amžiaus apgriuvusiems ir apleis
tiems operos rūmams atstatyti. Apie tokius pa
vyzdžius retai kada išgirstame. Bet jų yra.

Ir mūsų organizacijose nestokojame inicia
tyvos. Tik ji dažnai išplaukia iš įsipareigojusių 
darbui žmonių — valdybų narių. O kiti galvoja — 
palauksim, ką jis padarys. Jei blogai — kritikuo
sime. Jei gerai — tai bus savaime aiškus, iš pa
reigos išplaukiąs, reikalas.

***
Kaip ten bebūtų, kiekviena mūsų organizaci

jų savo užsimotų tikslų ribose galės daug nau
dingų darbų atlikti, jeigu tik viskas bus daroma 
sutartinai, apgalvotai ir nuoširdžiu noru prie dar
bo visiems prisidėti. Bet tokiu atveju turime at
sisakyti nuomonės, kad "Jurgis pirmininkas — te
gul sau ir pluša".

Sakoma, kad atostogų metas. Žmonės išvaži- 
nėja, susirinkimų nėra. Visur tyla. Ne visai taip. 
Ruošiamos gi gegužinės, o atostogų metu važinė
ją kaip tik randa progų susitikti su kitų vietovių 
veikėjais. Jaunimo stovyklavietėse susitinka tė
vai, pagaliau yra gi prasmingų ir svarbių dides
nių susibūrimų. Štai, mokytojai renkasi Dainavoj, 
ruošiasi metiniam suvažiavimui neolituanai. Di
deli būriai veikėjų susitinka skautų stovyklose. 
Progų yra pasikeisti idėjomis, naujomis minti
mis.

Be abejo, tų progų eilėje susitinka ir daugelis 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos narių. Tos 
organizacijos darbo išsišakojimas susitikusfems 
teikia visą eilętemų, naujų idėjiį ir sumanymųTIr 
tekiomis progomfs būtų gera, jei būtų kalbama ne 
apie tą, ką valdyba daro ar darys, bet ką mes pa- 
tys galėtume padaryti, kad valdybai darbąpalengvi- 
riušT'Apie vieną tokių darbų galime jau dabar už
siminti.

Knygrišyklon jau atiduota ir neužilgo pasiro
dys buv. JAV pasiuntinio Lietuvoje Owen J. C. 
Norem knygos Timeless Lithuania antroji laida. 
Knygą leidžia Vilties leidykla. Neužilgo žada pa
sirodyti ir Lietuvos Nepriklausomybės Fondo ang
lų kalba leidžiamas leidinys apie Lietuvą.

’ Būtų liūdna, jei šis reikalas, tų knygų grei-

— Mano įspūdžiai iš 
S-gos Seimo yra labai ge
ri. Seimas buvo gausus 
dalyvių skaičiumi — bu
vo atstovaujami beveik 
visi S-gos skyriai. Seimo 
darbai vyko tvarkingai ir 
sklandžiai: visus jo daly
vius lydėjo sutarimo dva
sia ir nuoširdžios pa
stangos kaip galima ge
riau per Sąjungą prisi
dėti prie Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvybės čia 
išlaikymo. Seimo daly
viai gyvai svarstė S-gos 
tolimesnio stiprinimo 
klausimus, jos ateities 
darbus ir veiklos gaires.

— Kiek Seime iškilusios 
pozityvios idėjos, ir kurios 
jų, artimiausiu laiku pa
veiks naujosios valdybos 
darbą?

— Seime skaitytos pa
skaitos, daryti praneši
mai ir sėkmingos disku
sijos visai Sąjungai ir 
jos Valdybai sudarė di
delį aruodą, iš kurio bus 
galima semti nurodymus 
ir patarimus tolimes
niems S-gos darbams at
likti ir jos įtakai bei 
reikšmei lietuvių visuo
menėje ryškinti.

S-gos ideologinei, kul
tūrinei ir politinei veik
lai buvo sumegsti pla
nai ir artimiausi uždavi
niai.

Esame Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 
50 metų sukakties išva
karėse. S-ga sieks šią 
sukaktį reikiamai minė
ti ir jungti su Lietuvos 
laisvės byla. Seime šiuo 
reikalu buvo eilė kon
krečių pasiūlymų.

— "Bendradarbiavimo” 
su okup. kraštu problema 
yra palietusi daugelį orga
nizacijų. Kiek ir ar toji 
problema yra paveikusi 
ALT S-gą?

— S-gos nusistatymas 
"ryšių su kraštu" klau
simu yra aiškus:jau 1963 
metais St. Louis Seime, 
o pakartotinai ir šiame 
Seime, buvo pasisakyta, 
kad bet kokie ryšiai su 
Lietuvos okupantu ir jo 

tas ir efektingas išplatinimas būtų paliktas lei
dėjų rūpesčiui. Gi daug prirašyta ir prikalbėta 
informacijos apie Lietuvą angliškai reikalu. 
Kada tokie leidiniai pasirodys, turime būti pasi
ruošę juos ir išplatinti.

Savo sugestijomis, planais ir pasiūlymais, 
tinkamu tam reikalui susiorganizavimu prie to dar
bo privalėtume prisidėti visi.

sukurtomis įstaigomis 
bei tų įstaigų pareigū
nais nėra S-gai priimti
ni. Jai yra svetimi ir ji 
smerkia bet kokius veiks
mus, kurie Lietuvos 
laisvės atstatymo reika
lui gali būti kenksmingi 
ar okupanto savo naudai 
interpretuoti.

Okupanto siūlomas 
"bendradarbiavimas" — 
vienos krypties važiavi
mas ir tai okupanto nau
dos link: jis grėstų mū
sų Nepriklausomos Lie
tuvos institucijų ir oku
pacijos esamo nepripa
žinimo išlaikymui, ar
dytų mūsų vieningumą, 
silpnintų mūsų kovos ryž
tą, rodytų mūsų palūži
mą ir apsipratimą su 
esama padėtim... Dar 
daugiau: mūsų tautiečiai 
Lietuvoje, vilkdami oku
panto jungą, liktų dar la
biau priblokšti. Okupan
tas išaiškintų, kad iš tė
vynės nuo jo pabėgę lie
tuviai jau su juo žygiuo
ja...

Todėl S-gos seimų 
priimti nutarimai yra re
alūs ir naudingi Lietu
vos laisvės reikalų sar
gyboje.

— Ne kartą spaudoje bu
vo pastebėta ir pabrėžta, 
kad ALT S-ga labai plačiai 
apima įvairias veiklos sri
tis, ne vien tik politinę. Ar 
tai neįpareigoja ALT S-gos 
valdybos imtis žygių suda
ryti atitinkamoms sritims 
komisijas ar panašius pa- 
gelbinius organus?

— S-gos veikla, kaip 
minėjau, plati ir šakota. 
Jos ideologinė, kultūri
nė, politinė ir kitos sri
tys sudaro visos plačios 
veiklos visumą. S-ga tu
ri savo atstovus Ame
rikos Lietuvių Tarybo
je, Bendrajame Ameri
kos Lietuvių Fonde ir 
Lietuvių Tautinio Sąjū
džio vadovybėje. Be to. 
S-gos nariai aktyviai da
lyvauja Lietuvių Bend
ruomenėje, Lietuvos Ne
priklausomybės Fonde 
ir kitose organizacijo
se.

S-gos skyriai ypatingą 
dėmesį kreipia įkultūri
nę veiklos sritį: paskai
tų, minėjimų, koncertų, 
vaidinimų, parodų orga-

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Blinstrubas.

Sąjungos pirmininkas Teodoras 
V. Noreikos nuotrauka

nizavimą, lituanistinio 
švietimo ir jaunimo or
ganizacijų rėmimą, Kor
poracijai Neo-Lithuania 
talkininkavimą ir kt.

Atskiroms veiklos sri
tims tvarkyti specialių 
komisijų steigimas bus 
tuoj svarstomas, kai tik 
iškils toks reikalas.

— Daugeliui organizaci
jų didelę problemų sudaro 
nariu prieauglio klausimas. 
Kokias šiame klausime per
spektyvas turi ALT S-ga?

— Malonu konstatuoti, 
kad po tam tikro, saky
čiau, stabtelėjimo dabar 
S-gos narių skaičius vi
sur auga. Ir auga daugiau
sia jaunesnių lietuvių 
prieaugliu. Nemažas jų 
skaičius ateina iš Korp! 
Neo-Lithuania.

Šioje Korporacijoje 
jaunimas bręsta ir ug
dosi tautinėje ideologi
joje. Baigęs mokslus ir 
norėdamas dalyvauti vi
suomeniniame gyvenime 
šio jaunimo nemažas 
skaičius stoja Sąjungom 
Jo čia įsijungimas, tie
sa, būtų dar gausesnis, 
jei vyktų tokių korporan- 
tų didesnis paraginimas.

Tiesa, lietuvių visuo
menėje yra daug asmenų, 
Sąjungai prijaučiančių 
ar net buvusių Lietuvoje 
tautininkų gretose, bet 
dabar likusių nuo tos veik 
los nuošaly. Yra paste
bėta: tokių asmenų įsi
jungimas į S-gos narių ei
les ir jų veiklą daug pa
reina nuo asmeninio 
kontakto. Tokiai "misi
jai" yra tinkamas kiek
vienas S-gos narys.

Manyčiau, kad ypatin
gas dėmesys turėtų bū
ti atkreiptas į moterų 
dar didesnį įtraukimą į 
S-gos gyvenimą. 

ekonominį pagrindą ir 
įvairiopą paramą. 
Lietuvos Nepriklausomy
bės 50 metų paskelbimo 
sukakties proga reikėtų 
sustiprinti tą pagrindinį 
tautinės srovės ramstį".

Todėl ir mano linkė
jimai Dirvai išplauks iš 
to didelio vaidmens, ku
rį ji atlieka S-gos ir vi
sos lietuvių visuomenės 
atžvilgiu:

linkiu, kad Dirva savo 
aiškiu veidu ir nepalen
kiamu tautiniu nusistaty
mu visad stovėtų lietuvių 
tautos reikalų sargybo
je. O kad ta sargyba Din- 
vos redaktoriams ir vi
siems darbuotojams bū
tų lengvesnė, linkiu, kad 
lietuviškos spaudos my
lėtojai, Dirvos skaityto
jai, ją su meile priimtų 
ir remtų.

Linkiu, kad Dirva at
liktų stambų vaidmenį 
lietuvių visuomenės kon
solidavimo pastangose.

O papildomai drįsčiau 
Dirvos redakcijai pasiū
lyti, kad būtų pasvarsty
tas kultūrinio priedo tam 
tikrais laikotarpiais lei
dimas: jis galėtų bent iš 
dalies atstoti tautinės 
minties žurnalą.

HELP WANTED MALĖ

PRESSMEN
Compare our top dollar hourly rate, 
pension pian, security leave, group 
insurance. Immediate openinga fdr:

EXPER!ENCED
• HEIDELBERG PRESSMAN
• LITTLE G1ANT PRESSMAN
• MULTIL1TH PRESSMAN
• OFFSET STRIPPERS

DAY AND NIGHT SHIFTS

>Vhy work for lesa money with no 
security? Our 60 year old company 
has never had a layoff. Located in 
heart of downtown Boston next to 
Chauncy St. Subway.

TEL. CHARLES McCORRISON, 
452 9256 OR COME IN

Relief Printing Corp.
63 Summer St., Boston, Mass.

(76-81)

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Asbach Uralt Import. Brandy ... 5th — $5.49
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey.............. ,.........5th — $3.19
3. Cointreau Liųuenr & Brandy .... 5th — $4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp.
5. French Bordeaux Wine

6. May Wine Imported
From Germany .............................. 5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th — $4.98

. Bot. — $2.98
... 5th —$0.98

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

— Organizacijos gyveni
me daug reikšmės turi spau
da, kaip ryšio ir informa
cijos priemonė. Ką šia pro
ga norėtumėte palinkėti 
Dirvai ir jos skaitytojams?

— Čia galėčiau tuo 
reikalu pakartoti savo 
žodžius, pasakytus S- 
gos Seime: "Manau, kad 
S-gos Valdyba, kaip bu
vo ir praeity, sieks, kad 
mūsų S-gos gyvenimo ir 
veiklos vyriausia jung
tis ir ryškintoja, mūsų 
veiklos veidrodis. S-gos 
idėjų puoselėtoja — Dir
va — vis turėtų tvirtą

WANTED
STEEL WAREHOUSE WORKING

FORMAN 
also 

SHEARMEN
Days mušt be fully experienced in 
Shearing of Strip Sheets A Platės. 
Only high caliber individuals need 
apply.
Guod pay, steady work A overtime. 

CYMBALL STEEL PRODUCTS
6421 Cymball Avė., Detroit, Mich.

313 — 923-6800
(76-82)

WRAPPING MACHINE 
Mech. for Candy Bus. 

1:30 P. M. to 9:30 P. M. 
3:30 P. M. to 9:30 P. M.

EDGAR P. LEWIS & SON. INC. 
200 Commercial Street 
Maiden, Mass. 02148 

Phone — 324-3300 — Ext. 44 
(77-83)
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AKIMIRKOS

PSICHEDELISKA SIMFONIJA (2)
Pirmoji dalis — ALLEGRO

Mūsų laikraščiuose dabar vis 
dažniau galima užtikti savotiš
kų ir keistų minčių, o taip pat 
irracionalios logikos ir fantas
tiškų premisų, iš kurių tada da
romos dar keistesnės išvados. 
Tai posūkis J psichedeliją. Bet 
berods dar niekad jis nebuvo 
toks ryškus, kaip mūsų moks
lininkams vertinant lietuvių liau
dies meno parodą Kalifornijos 
Universiteto muziejuje.

Hermanas Tumas buvo pir
mas, kuris savo kritiką "Drau
ge” pradėjo tokiu pareiškimu: 
"Kadangi minėta paroda sten
giasi reprezentuoti visų lietuvių 
kultūrinj turtą tarptautinėj 
plotmėj, bet ypač, kas liečia taip 
vadinamą Mažąją Lietuvą, daro 
mano išmanymu, neatleistinų 
klaidų"... Bet kokiu išmanymu H. 
Tumas vadovaujasi, tvirtinda
mas, jog paroda stengėsi repre
zentuoti visų lietuvių kultūrinj 
turtą? Parodoje buvo išstatyta 
tiek istoriškai ar meniškai ver
tingesnių eksponatų,kiek jų ini- 
ciatorė galėjo surinkti ir gauti 
- apie 150. Savaime aišku, kad 
tokios apimties paroda galėjo 
pavaizduoti tik labai mažą dali 
mūsų liaudies meno paminklų. 
Koks sveikos nuovokos žmogus 
galėtų išsigalvoti, kad ji "sten
gėsi reprezentuoti visų lietuvių 
kultūrinj turtą"? Net ir visas liau
dies menas būtų to turto neper- 
didelė dalis.

Hermanas teisingai prikiša, 
tad parodoje nebūta specifinių 
Maž. Lietuvos liaudies meno 
eksponatų, ir nurodo adresus 
Lietuvoje, kur jų būtų galima 
gauti. Deja, neužtenka kitam nu
rodyti. 'Reikėjo pasirūpinti jų 
gauti pačiam, ir tada būtų aiš
kiau, kaip lengva šiandien už
sienyje suruošti tokią parodą, 
kur būtų atstovaujamas "visų 
lietuvių kultūrinis turtas"...

★

H. Tumo akyse visas liau
dies meno parodos vertinimas 
betgi susitelkė 1 Lietuvos poli
tinių ir geografinių problemų 
aspektą - aną "skulptūrini že
mėlapi", kaip didžiausią "ne
atleistiną klaidą". Jis norėjo 
matyti istorini Lietuvos žemių 
žemėlapi () kurio Lietuvos vals
tybės anų amžių politines ri
bas ne tik Karaliaučius, bet ir 
Klaipėda nebūtų {ėjusi...), gi pa
rodos rengėjai, deja, savo lan
kytojams norėjo "skulptūrinio" 
dabarties žemėlapio, idant jie 

matytų maždaug kokia ir maž
daug kur dabar Lietuva yra.

Jis skundžiasi, kad ir Los An
geles ALT Valdyba, jo paprašy
ta, tuo reikalu jokių "žygių" ne
padarė - žemėlapis nebuvo pa
keistas. Ir čia pat nustebęs ap
gailestauja, kad "j parodos ati
darymą nebuvo pakviestas Lie
tuvos gen. konsulas Dr. J. Biels
kis. Tuo būdu konsulas neturė
jo nei progos, nei galimybių ofi
cialiai reaguoti j parodos žemė
lapio netikslumus"...

Kiek patyriau, Muziejaus va
dovybė, ruošdama ir daugiau 
panašių etnografinių parodų, po
litinių Įvykių iš to nedaro ir 
stengiasi nenukrypti nuo moks
linės ar meninės tokių parengi
mų paskirties. Paroda buvo pub
likuota Universiteto visuomenei 
vietoje plakatais ir pranešama 
per spaudą. Specialių kvietimų 
Muziejus išsiuntė, berods, labai 
nedaug ir tik savo žinomiems 
bendradarbiams bei mecena
tams.

Ir kodėl Tumas, iš profesi
jos teisininkas, galvoja, kad Lie
tuvos garbės konsulo pareigos 
bei prerogatyvos priklauso prie 
diplomatinių "oficialiai reaguo
ti"? Ir kaip konsulas turėjo re
aguoti? Reikalauti, kad Muzie
jus Karaliaučiaus sritj atimtų 
iš SSSR ir makete užrašytų, 
tad tai Lietuva? Man rodos, 
kad Liet, garbės konsulas su 
tokiu oficialiu reagavimu nieko 
teigiamo nebūtų pasiekęs ir tik 
turėjęs bereikalingų nesmagu
mų. O atsilankyti Į parodą ir 
betkam pasakyti savo nuomonę 
jis turėjo tiek pat progos ir ga
limybių, kaip ir mes visi kiti, 
negavę jokių specialių kvietimų.

★
Toliau prasideda, taip sakant, 

"moralės" klausimai.
Muziejus surengė ne istori

nių ir politinių Lietuvos reika
lų propagandos manifestaciją, 
bet tik lietuvių liaudies meno 
parodą, kuriai Dr. M. Gimbutie
nė lemiamai patalkininkavo pa
rūpindama eksponatus, pateik
dama trumpus jų turinio ir ver
tės aptarimus, padėdama studen
tei magistrantei surašyti išsa
mesni jų katalogą ir t.t. Bet Tu
mo, kaip ir kitų mūsų moksli
ninkų akyse, ji atsakinga už "ne
atleistinas klaidas".

Pirma, kad "Baltų" (taigi, ir 
senovės prūsų) monografijos au
torė "neužtenkamai pažįsta 
Maž. Lietuvos kultūrą, istoriją

BRONYS RAILA

ir aspiracijas"... Antra, kadčia 
jos buvo {vykdytas "savo žemių 
nurašymas svetimiems", -atsi
žadėjimas žemių, kurios "laiki
nai nuo Lietuvos kamieno buvo 
atskirtos" (gana laikinai,tikper 
700 metų!)... Ir trečia, kad Ba
sanavičius, Šliūpas ir kiti nie
kad nebūtų nė pagalvoję anų 
kraštų ir bendravimo sujaisat- 
sisakyti, gi šios parodos suruo- 
šėja, kaipišvisų jos neatleistinų 
klaidų matyti, dabar atsisako...

Ką pasakyti dėl tokių psichede- 
liškų išvedžiojimų? Racionali 
diskusija tokiu atvejubeveikne
įmanoma. Nebent būtų galima 
tik priminti, kad Herma no Tumo 
plačiai žinomas bendrapavardis 
Juozas Tumas (Vaižgantas) nie
kada žmogaus nekaltindavo už 
tai, ko jis nedaro ir dar nepada
rė, nors galbūt kada ir galėtų 
padaryti, galvai susisukus. 
Priešingai, anas sakydavo ly
giai mylis kiekvieną lietuvi, sa
vo brolĮ, net ir mėšločių, net 
ir padliecą...

★

Mes, pabėgėliai iš Lietuvos, 
šiandien vis labiau ir labiau 
mėgstam užsidėti sau ne tik di
džiules pareigas, bet ir milži
niškas teises. Ir kuo mažiau 
tautos laisvei bedirbant iš tik
rųjų, tuo labiau pareigas ir sa
vo teises didinant. Tikim ir įti
kinėjant, kad dabar mes bai
siai daug galim ir kad nuo mū
sų beveik viskas priklauso.

Čia pasiskirstę po Ameriką 
ir kitą laisvąjį pasėulĮ, mes jau 
galim perpiešti žemėlapius, 

PLANINGAI TAUPYMAI MOKA GERUS DIVIDENDUS- r i nur i ivirAO pradėk taupyti šiandien
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame ftisas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 43/ą/° išmokamas du kart per metus už 

visus taupymo sus),'uitus.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

kaip mums labiau patiktų. Ga
lim prijungti prie Lietuvos že
mes, - arba, jei norim, jų at
sižadėti. Pasiskelbę tvirtu mū
ru stovėsią už Lietuvos nepri
klausomybės principą, mes ga
lim ant jo stovėti, ar nuo jo at
sisakę nepriklausomybės pagrin
dus sutrupinti. Ir apie tuos tvir
tus teorinius principus turime 
visur ir ypač sau patiem kalbė
ti. Jei kur jų kiekviena proga ne- 
padeklamuosim, nepasakysim, 
reiškia - jau išsižadėjom! Neži
nau, gal taip ir gerai. Gal lie
tuvis užsienyje jau nebegalės ki
taip jausti ir gyventi, kaip tik 
tarp neurotinių kraštutinybių. 
Arba - arba! Arba tu tik mano 
stiliaus patetiškas patriotas, - 
arba tu priešo pataikūnas ir pa
salūnas!

O! Pasiutusius laikus prade
dam gyventi...

Bet gal nors retkarčiais, lyg 
per sapną, dar reikėtų prisimin
ti, kad politinė ir teisinė termi
nologija bei tikrovė taip pat tu
ri savo tikslias reikšmes, ir 
yra ne tik diletantiška, bet ir 
vaikiška viską sumaišyti per 
vieną kiaurame dubenyje. Be to, 
vertėtų per dažnai nepamiršti, 
kad vis dėlto suverenumas pri
klauso tautai ir jos kolektyvinei 
daugumos valiai, - ne pavie
niams asmenims atskirai, juo 
labiau ne kitų kraštų piliečiams.

Net jeigu ir būtų teisybė, ką 
Tumas postringauja apie paro
dos organizatorės tariamus lie
tuviškų žemių atsižadėjimus, 
joks pavienis lietuvis užsienyje 
nesugriaus nei Mažosios Lietu
vos lietuviškumo (tegu tik ji bū
tų lietuviška!), nei Lietuvos ne
priklausomybės principo, nei 
kaip nors "teisiškai" saistančiai 
pasisakys už okupaciją, tegu 
čia kuris iš tokių ir garsiausiai 
šauktų, kad jis visų žemių atsi
žada ir jau Sniečkų pripažįsta 
"padoriu lietuvišku patriotu". 
Tokių niekad nestigo Ameriko
je, Kanadoje ar Brazilijoje ir 

vis dar bus. Lietuvos nepriklau
somybės principas juk yra stip
resnis už pavienius zaunijimus, 
ir jo versmė visai kitur.

Rodos, galėtume daugiau gerb
ti tautos suverenumo principą ir 
pasitikėti Lietuvos nepriklauso
mybės subrendusia idėja, tėvy
nėje gyvenančių lietuvių giliu pa
triotizmu ir jų suverenine tei
se pirmai tinkamai progai atė
jus nebe pirmą kartą apsispręs
ti dėl tautos ateities kelio ir li
kimo.

Tada gal labiau {prasime gerb
ti save pačius ir daugiau pasiti
kėti kitu broliu lietuviu, psi- 
chedeliškai neieškodami jame 
primiausia komunaro, veidmai
nio, išdaviko ir niekšo, lyg tar
si tikrų maskolbernių dar būtų 
per maža ir niekąipnebesugebė- 
tumėm atskirti, tas koks. Jei 
taip progresuosim, ko gero greit 
bepaliks tik saujelė "tikrojopa
triotizmo" evangelistų...

★

Laimei, ne viskas tik juo
da Hermano Tumo įsikalbėji
muose, kad per šią vieną liau
dies meno parodą {vyko tiek lie
tuviškų žemių nurašymų ir at
sižadėjimų - nuo Nemuno ligi 
Karaliaučiaus. Atas variai jis 
pramato itin šviesiųvilčių. Mat, 
vokiečiai atėjūnai po karo ŠĮ 
kraštą turėjo palikti, ir jiems 
atgal sugrįžti galimybės gero
kai apmažėjusios. Ir taip pagal 
mūsų teisininko ir politiko sam
protavimą..."'atsiranda gera pro
ga mūsų gr{žusiems tremti
niams iš rytų ir vakarų ŠĮ kraš
tą vėl apgyvendinti"!

Atsiranda gera proga? Norė
čiau paklausti: kokia, kada ir 
kaip? Aš tos progos dabar dar 
nei matau, nei randu, ir neži
nau nė vieno, kuris ją bent ry
toj ar poryt parodytų. Žinau, 
tik, kad net ir Donelaičio Tol
minkiemis šia proga yra per
krikštytas Čistyje Vody ir kad 
visas šis platokas kraštas kaip 

tik labai nečystas. Kokią nors 
progą galėtų sudaryti tik didelis 
pasaulinis karas prieš sovietų 
imperiją arba gaivališkos ir la
bai kruvinos revoliucijos Krem
liaus pavergtu tautų kalėjimuo
se. Tokios galimybės ateityje 
galimos, ir būtų patikima, kad 
viena ar kita anksčiau ar vėliau 
išsivystys.

Bet ar tai reiškia, kad kokiu 
nors būtu ištuštinta Karaliau
čiaus erdvė taip tuščia tik ir 
lauks mūsų tremtinių grįžimo 
"gera proga" paąįnaudoti ir bent 
pusmilijoniu š) kraštą apgyven
dinti? Ta problema Įdomi, bet 
jos sprendimui dar yra per
daug nežinomųjų. Aš labiau šian
dien patikėčiau Dariaus Lapins
ko dainelės kompozicijai apie 
mergaitę, mėnesienoje plaunan
čią sau kojas, ir net Aldonos 
Stempužienės herojiškai ryžtin
gam jos išdainavimui, negu iš 
Hermano prišto išlaužtai "pa- 
sitaikiančiai progai"...

HELP WANTED FEMALE

PUBLIC HEALTH NURSE- Grnduate 
in public health nursing for employ- 
ment in the city health department. 
Starting salary $63 18 or higher 
depending on qualif ications. Sched- 
uled inereases plūs liberal fringe 
benefits. Write for standard applica- 
tion blank to Cily Personnel Dept., 
404 City-County Bldg., Madison, 
Wisc. 53709. 608-266-4615.

(72-8!)

Opportunity for professional Help 
Immediate openings 40 bed modern 
nearly new 6 year old general Hos
pital

HOSPITAL ADMINISTRATOR 
also 

X-RAY TECHNICIAN REGISTERED 
Salary commensurate with experience 
& ability

REGISTERED NURSES
Good starting salary $425.00 per 
month.

Liberal Personnel Policies 
Apply write or call to Administrator 
or Board of Trustees.

GUTTENBERG MUN1C1PAL 
HOSPITAL 

Guttenberg, |owa 
319— 252-1121

(79-85)

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

------------------ JOHANNES M. SIMMEL -----------------

(43)

Tomas giliai kvėpavo. Net jei jis bus nudėtas, tegu žino, kad 
jis e lgėsi garbingai. Ir staiga jis pasidarė ramus, kaip lygiai tą 
dieną, kada buvo nutaręs nusižudyti, negalėdamas pakelti Gestapo 
kankinimų.

— Dėlto, kad aš nesu kapitonas Everett. Aš vadinuos Tomas 
Lievenas.

Senas profesorius užmerkė akis.
— Dėl to, kad aš dirbu ne Londonui, bet Abwebrui...
Senas profesorius vėl atidarė akis ir jo žvilgsny buvo gilus 

liūdesys.
— Ir dėl to, kad Crozant rezistentai jau keli mėnesiai turi 

ryši ne su Londonu, bet su vokiečiais.
Kambary įsiviešpatavo mirtina tyla. Abu vyrai viens kitą 

varstė žvilgsniais.
— Tai baisu, — sušnibždėjo Debouche. --Aš negaliu tuo tikėti!
Staiga durys atsidarė ir kambarin Ibėgo uždususi Yvonne, Įsi

supusi l mėlyną lietpalt(.
-- Iš tiesų, tai jūs... kapitone Everett... ui tiesa?
Ji prišoko prie Tomo.
-- Sargienė mane Įspėjo. Aš gyvenu tame pačiame name. Kas 

atsitiko?
Tomas tylėjo nežinodamas ką sakyti, kai ji paėmusi jo ranką 

suspaudė tarp savųjų.
Kas yra? -- sušuko išgąsdintą tylos.
— Mano vaike, — pasakė profesorius kiek galima ramesniu 

balsu, — žmogus, kurio ranką jūs laikote, yra vokiečių agentas...
***

Palengva, labai palengva Yvonne atsitraukė nuo Tomo, svirdu
liuodama lyg būtų girų ir sugriuvo kėdėn. Debouche jai pakartojo 
Tomo atidengimus.

Yvonne klausėsi vis tebežiūrėdama J Tomą. Jos akyse paleng
va pradėjo Įsižiebti neapykantos liepsna. Kai ji iš naujo prabilo, jos 
balsas buvo šalus.

— Aš manau, kad jūs esate gėdingiausio blogio įsikūnijimas 

pone... Lievenai. Aš manau, kad jūs esate pats didžiausias niekšas 
pasaulyje, koks tik gali būti.

-- Tai ką jūs galvojate apie mane, man nesvarbu, -- atsakė 
Tomas. -- Tai ne mano kaltė, jei yra kvailių ne tik pas mus, bet 
ir pas jus ieškančių garbės, kaip Rouff ir Cassier. Iki šiam laikui 
viskas buvo gerai...

— Ką jūs vadinate buvo gerai, niekše?
Tomas dabar buvo visiškai ramus.
-- Buvo gerai, nes per tą laiką niekas nebuvo nužudyus šia

me rajone. Joks vokietis. Joks prancūzas. Dalykai būtų galėję ir 
toliau uip tęstis. Aš jus visus būčiau saugojęs iki to prakeikto ka
ro galo...

Yvonne suiga pradėjo isteriškai rėkti. Pribėgusi prie Tomo ji 
spiovė jam veidan. Profesorius jėga ją atstūmė šalin. Tomas nusi
šluostė žandą ir pažiūrėjo tylėdamas 1 merginą. Visi yra teisūs, 
kiekvienas jų turi savo pažiūras 1 gyvenimą. Pagaliau tai nesvar
bu, kad tik jiems būtų gerai.

Yvonne norėjo išbėgti pro duris, betTomas ją atitraukė, {stum
damas 1 kampą.

— Jūs neišeisite iš čia, — pasakė jis užstodamas duris. — Va
kar, kai jūsų kvailiai perdavė visas pavardes, Abwehr painformavo 
Berlyną ir nutarta ši rytą pravesti valymą. Aš turėjau pasikalbėjimą 
su Abwehro viršininku Paryžiuje...

-- Kodėl? -- paklausė profesorius.
-- Tai mano reikalas, -- atsakė Tomas.
-- Aš nenorėjau jus {žeisti, -- pasakė profesroius.
Šis žmogus, pagalvojo Tomas, pradeda suprasti. Jei tik pavyk

tų viską gerai išdėstyti...
-- Aš pastebėjau pulkininkui, kad kariuomenės Įsikišimas duos 

aukų iš abiejų pusių. Kraujas liesis, žmonės kris, Gestapo kankins 
areštuotuosius ir tie išduos kitus.

— Niekad! — sušuko Ivonne.
— Nutilkit, -- sušuko Tomas.
— Yra baisių kankinimų, kuriųžmogus negali pakelti, — pasakė 

profesorius.
Staiga jis pakėlė l Lieveną akis, lyg koks pranašas iš Senojo 

Testamento.
— Be abejo, ponas Lievenai, jūs tai žinote. Aš pradedu supras

ti dalykus. Aš manau, kad mano nujautimas neklaidingas. Jūs atsi
menate? Aną dieną aš jus palaikiau doru žmogumi...

Tomas pasiliko tylus. Tuo tarpu Yvonne kvėpavo kaip Įniršusi 
tigrė.

—'Ką jūs dar pasakėte pulkininkui, ponas Lievenai? — paklau
sė profesorius.

— Aš jam padariau pasiūlymą. Tarp kitko, tas pasiūlymas yra 
aprobuotas admirolo Canaris.

— Kas tai per pasiūlymas?

— Jūs esate rezistencijos dvasinis vadas. Žmonės darys tai ką 
jūs pasakysite. Jūs sukviesite grupę 1 Gargilesse malūną ir pasaky
site tikrą padėtĮ. Vokiečiai jus paims nelaisvėn be vieno šūvio.

— O po to?
--Admirolas Canaris davė garbės žodĮ, kad niekas nebus atiduo

tas Gestapui, bet visi būsite internuoti kaip karo belaisviai.
-- Tai nėra linksma perspektyva.
-- Žiūrint 1 aplinkybes, tai geriausia kokia gali būti. Karas ne- 

sitęs amžinai.
Profesorius nieko neatsakė. Nuleidęs galvą mąstė. Paskui pa

klausė:
— Ir... Yvonne? Tai vienintelė moteris mūsų grupėje... Jūs 

žinote moteris...
Tomas liūdnai nusišypsojo.
—Kas liečia panelę Yvonne, aš asmeniškai paimu nelaisvėn... 

Leiskit man baigti... Prefektūroj ji pasiliks uždaryta kol baigsis ope
racija, Tam kad jos patriotiniai jausmai nesukeltų nelaimės. Po to 
aš ją gabensiu Į Paryžių, bet pakely ji nuo manęs pabėgs...

— Ką! -- sušuko Yvonne.
— Jūs pabėgsite, -- pasakė Tomas tyliai. -- Tai antra malonė, 

kurią gavau iš pulkininko VVerhte. Kitaip sakant, tai bus pabėgimas 
su Abwehr leidimu!

Sunkiai kvėpuodama Yvonne prisiartino prie Tomo.
Jei yra Dievas, -- pasakė ji, -- tai jis jus nubaus. Jūs žūsite 

palengva didelėse kančiose... Aš niekad nebėgsiu! Ir profesorius 
niekad nesutiks su jūsų pasiūlymu. Mes kovosim iki paskutinio, vi
si!

-- Aišku, -- pasakė Tomas nekreipdamas dėmesio. — O dabar 
atsisėskit ir nutilkit niekus tauškusi, Jean d’Arc!

**•
Rugpiūčio 9 telegrama Berlynui buvo pranešta,kad vokiečių ba- 

taljonas Clermont-Ferrande, vadovaujamas Sonderfuehrerlo Tomo 
Lieveno paėmė nelaisvėn Crozant rezistencijos grupę prie Gargilesse 
malūno. Prof. Debouche grupė neparodė jokio pasipriešinimo. Visi 
67 asmenys uždaryti pagal gautas instrukcijas belaisvių stovyklon.»»» '

Gi po karo, 1945 m. rugsėjo 27 d. prof. Debouche Paryžiuj ap
klausinėjamas komisijos pareiškė:

"Visi rezistencijos grupės nariai buvo žmoniškai traktuojami 
stalage 343. Visi jie pergyveno karą ir grižo namo. Aš turiu paste
bėti, kad už gyvybę ir žmogišką elgimąsi su mumis turime būti 
dėkingi vokiečiui, kuris mus pradžioj apgavo, prisistatęs anglų ka
pitonu, o vėliau pasirodė esąs Sonderfuehrer Tomas Lievenas..."

Tuoj po to komisija pradėjo ieškoti TSonderfuehrerio Lieveno" 
Bet jo nerado. Jo ieškojo ir kitos komisijos. Bet neskubėkime. Mes 
dar tebesame 1943 m. rugpiūčio mėnesy...

(Bus daugiau)
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JUBILIEJINE JUROS DIENA
... Trimito garsai nutraukia 

saldžius stovyklautojų sapnus 
ir didysis palapinių miestas at
gyja jaunatviSku klegėjimu, sau- 
lės spinduliams besiplėSiant per 
Šimtamečių ąžuolų šakas Rako 
stovyklavietėje Custer, Mich.

Jūrų skautų Algimanto laivo 
vyrai pirmieji šoko iš palapinių, 
nes šiandien stovykloje vyks
tanti Jubiliejinė Jūros Diena 
laukė su daugybe darbų. Algi
manto laivui ši diena buvo ypa
tingai svarbi laivo naujos vėlia
vos suteikimu. Vėliavos, kurią 
gauti gali tik ilgamečiai, tvir
ti, garbingi vienetai. Gi joks jū
rų skautų vienetas negalėjoam- 
žiumi ir istorija lygintis su L. 
K. Algimanto laivu, kuris bu
vo s. JuliausJurgelevičiaus įkur
tas Kaune, 1922 m.

Okupacijos, karo audros buvo 
išmetę Algimanto laivą ant "sek
lumos", tačiau prieš tris me
tus "Lituanicos" tuntininkui s.
K. Cijūnėliui padėjus pastangas, 
jis vėl iškėlė bures tiesiam kur
sui | skautybės idealus, | lie
tuvybės uostą. Algimanto laivo 
igula, išaugusi iki 30 vyrų, šiuo 
metu sėkmingai traukia pirmyn 
jūrinio skautavimo keliais, va
dovaujama patyrusio laivo vado
ps. Alfonso Alčiausko.

... J naują stovyklos bažnyčią 
po atviru dangumi susirinko 

1940 m. mes aptarnavome 293.341 mies
to gyventojus Clevelande — Šiaurės Ry
tų Ohio.

1966 m. mes aptarnavome 570.511 mies
to gyventojus.

Toks 94% pakilimas klljentais pareika

lavo daugelio milijonų dolerių investi
cijų į naujas jėgaines ir medžiagas. O 
vistik per tą laiką elektros vieneto kai
nos vidurkis sumažėjo 28%.

Nenuostabu, kad dabar kiekvienas gy
vena patogiau elektros dėka... arba gy
vens.

Z^ILLUMINATING^^
Cempaav •• tM

virš 400 stovyklautojų, daugybė 
aplankyti atvykusių tėvelių, sve
čių ir vadovų-vių, kurie nuola
tos stovyklauti negalėjo. Prieš 
pat altorių išsirikiavo L.K. Al
gimanto laivas. Jo priekyje išsi
skleidė kūmų ps. S Regienės ir 
j.s. Br. Juodelio laikoma L.K. 
Algimanto laivo vėliava, šven
tinama stovyklos kapeliono ps. 
kun. Algimanto Kezio. Baltame 
vėliavos šilke švietė Lietuvos 
trispalvė, jūrų skautų ženklas 
jūrinio kryžiaus centre, šūkis: 
"Dievui, Tėvynei ir Artimui" ir 
antroje pusėje: L.K. Algiman- 
x> Laivas.

— Brangūs jūrų skautai!Kaip 
necenatas aš galėjau suteikti 
iiai vėliavai formą, kapelionas 
jai suteikė šventinimus, tačiau 
tik jūs galite jai suteikti gar
bę, -- vėliavos mecenatas Al
gis Regis, senj., su linkėjimais 
gyventi ir dirbti šios vėliavos 
simboliams įteikė pašventintą 
vėliavą Algimanto laivo vadui.

— Būsime geri lietuviai amži
nai! — nuskambėjo vėliavą ga
vusių algimantėnų šūkis.

Miško aidas pakartojo tuos 
žodžius ir jei jie bus šauku
siųjų išlaikyti, -- mecenatų ir 
vadų pastangos liks prasmingos.

•••
Atlikus "Šarūno", "Gražinos" 

ir "Vaivos" stovyklų bendrą vė-

Jūros Diena liepos 9 Rako stovyklavietėje. Prieš naują laivo 
vėliavą |žod| duoda: V. Endriulaitis, L. Žeimys, R. Ramanaus
kas, Rob. Ramanauskas, S. Viščius ir R. Daržinskas.

Br. Juodelio nuotrauka

liavų pakėlimą prasidėjo Jubilie
jinė Jūros Diena. Su nauja vėlia
va prie ežero žygiavo Algiman
to laivas, Seserijos jūrų skau
čių "Nidos" laivas su jūrų skau
čių skyriaus vedėja s. Zita Dū- 
dėniene priešakyje, "Preziden
to Smetonos" įgulos jūrų budžiai, 
kiti skautai-tės, svečiai ir va

dovybė. Ežero pakrantėje laukė 
vyriausio stovyklos vandens 
užsiėmimų viršininko jūrų bu- 
džio v.v. R. Kunstmano išri
kiuotas laivynas.

-- Oriakai, sukit propele
rius! Trūksta vėjo būriavimui, 
— šaukė linksmų plaučių bro
lelis, žiūrėdamas | aukštastie

bės "Vėtros" burlaivi. Deja, 
propeleriai nepasirodė i r reikė
jo laukti vėjelio papučiant.

— Algimanto laivas ramiai. 
Vėliavą ežere krikštyk! — nu
skambėjo jūros dienos progra
mą vedančio ps. A. Alčiausko 
komanda. Vėliavnešis G. Vidžiū
nas nuo liepto panėrė naujos lai
vo vėliavos kampą l ežero van
deni, tuo simbolizuojant jūrinio 
skautavimo įpareigojimus.

Trumpą pagrindini šventės 
žod| tarė LSB Jūrų Skautų Sky
riaus vedėjas j.s. Br. Juodelis, 
pabrėždamas jūrinio skautavi
mo prasmę ir šios dienos svar
bą Algimanto laivui, čia paaiš
kėjo, kad Algimanto laivo vė
liavos kūmu buvo pakviestas 
prieš 45 metus š| laivą Kaune 
Įkūręs ir jam vadovavęs sktn. 
dr. Julius Jurgelevičius - Jur- 
gėla. Labai apgailestavo nega
lėjęs atvykti, Brolijos jūrųskau. 
tų steigėjas atsiuntėš|sveikini
mą:

"... Būkite tikri, kad tomis die
nomis dvasia būsiu su jumis, 
su broliais jūrų skautais, kurie 
net kitapus kelių oken ų tęsia 
kauniečių kukliai pradėtą jūrų 
skautybės darbą, kurio šiandie
ną Lietuvoje išlaikyti okupantas 
neleidžia. Vėl grjžta jaunystės 
dienų veiklos prisiminimai, ener
gija, iniciatyva, drąsa, lietuvy
bė. Tikėkime, kad jūsų taipveik- 
liai tęsiama tradicija dar galės 
sugrįžti Lietuvon ir gaivinti jū
ros meilę tautos gerovei. Budė
kite! Gero vėjo jums linki —

Pirmojo Vandens Skautų 
"Algimanto" laivo, 18-tos 
draugovės vadas Julius Jur- 
gėla".

Su šiuo sveikinimu buvo per
skaitytas ir Jubiliejinės Jūros 
Dienos metu gautas telefoninis 
sveikinimas iš Brolijos jūrų 
skautų eilių ugdytojo, jų ilga
mečio vado, jūrų kapt. sktn. P. 
Labanausko:

"Dėl spaudos draudimo Lie
tuvoje dr. V. Pietaris buvo At
lante, kai jo knyga "Algiman
tas" pasirodė Amerikoje. Algi
mantas būtų gal buvęs užmirš
tas, jei ne dr. V. Pietaris, čia 
atsiranda daug Pietariu šioje 
jūsų stovykloje, taip reikalin
gų prikelti tūkstantmetinę Lie
tuvos praeit} gražesnei tėvų že
mės ateičiai".

Buvęs algimantėnas Po
vilas Labanauskas

Algimantėnus nuoširdžiai 
sveikino ir LSB V.S. v.s. VI. 
Vijeikis, linkėdamas būti ne 
tik gerais jūrų skautais, bet ir 
gerais lietuviais.

Šeši broliai kandidatai | jūrų 
skautus: V. Endriulaitis, R. Ra
manauskas, Rob. Ramanauskas,
L. Žeimys, S. Viščius ir R. 
Daržinskas išsirikiavo ant liep
to. Jžodžiui prie brolių prisi
jungė ir viena jūrų skautė, pa
rodant darnų Seserijos ir Bro
lijos bendravimą. Pakilo rankos 
įžodžio saliutui, nuskambėjo 
skautiška priesaika, patvirtinti 
vėliavos pabučiavimu ir vy
riausi skautiško laivyno vado
vai s. Z. Dūdėnienė it jūrų 
sktn. Br. Juodelis užrišo nau
jus kaklaraiščius. Tėvynės maz
gelius užrišo LSB VS V. Vijei
kis, gerojo darbelio, -- tuntinin- 
kas ps. M. Jakaitis, laivo va
dui ps. A. Alčiauskui prisegant 
ženklelius. Jžod| davusius bro
lius jūrų skautės papuošė lau
kų gėlytėmis, o savąją sesę pa
siūbavę nuo liepto paleido | van
deni, pagal laivo tradicijas.

Laivų paradą vedė stovyklos 
burlaivis "Vėtra” vedamas v.v. 
R. Kunstmano. J| sekė neseniai 
pakrikštyta keturirklė "Naro" 
valtis, vedama valtininko Prano 
Skvirblio. Jūrų skautės prisi
jungė su savo trimis dvivietė
mis "Klepperio" baidarėmis. 
Paskutinis "kreiseris" buvo din- 
gė, energingai irkluojama nar
saus bebro A. Ramono.

Paradą priimti ant liepto susi
rinko Seserijos V.S. v.s. M, Jo
nikienė, V.S. V. Vijeikis, rajono 
vadas v.s. V. Tallat-Kelpša, s. 
K. Cijflnėlis, v.s. B. Gurėnas,
v.s. V. Sutkus, ps. M. Jakaitis, 
ir visa stovyklų vadovybė.

-- Žuvusius saliutu gerbk! 
Žuvusiems vainiką leisk! --nuo 
"Vėtros" atplaukė kapitono ko
manda ir sunkus ąžuolo lapų vai
nikas nuslinko t ežero gelmes 
Neptūno karalystėje likusių pa
gerbimui. Vadovybę irklais pa
gerbę laivai pasuko prieplaukos 
link.

— Algimanto laivas pasiruoši 

baidarių regatai! Baidarės jau 
prie starto ir per minutę algi- 
mantėnai lieka tik su maudymo
si kelnaitėmis. Trys poros bro
lių griebė irklus, o likusieji šo
ko | maudyklės bangas. Pirmą 
vietą regatoje laimėjo Ginta
ras Čepėnas ir Vytautas čeką- 
navičius.

45 metų Jubiliejinę Jūros Die
ną algimantėnai, jūrų budžiai 
ir vadovybė užbaigė iš stovyklos 
paslunčiant sveikinimus s. dr. 
Juliui Jurgėlai ir j.s. P. La
banauskui. Q

PAVERGTŲJŲ TAUTOJ 
SAVAITĖS PRADŽIA 

SYDNĖJUJE
Pavergtųjų tautų komi

tetas, liepos 17 d., šeštadie
nį, pradėjo šių metų pa
vergtųjų tautų savaitę, ku
ri yra trečia iš eilės, va
žiuotųjų demonstracija per 
Sydnėjaus priemiesčius: 
Buruood, Auburn ir Par- 
ramatta. šiam reikalui bu
vo specialiai dekoruoti sunk
vežimiai (3), kurie turėjo 
atkreipti gyventojų dėmesį 
j komunizmo pavojų. Tuose 
priemiesčiuose išdalinti la
peliai apie pavergtųjų tau
tų savaitę ir sovietines ver
gų stovyklas. Važiavimas 
pradėtas iš Bankstowno, to
dėl vietoje gyvenantieji lie
tuviai aktyviai rėmė šią 
demonstraciją.

Kitą dieną — sekmadienį 
po pietų ilga rikiuotė pa
vergtųjų tautų su savom 
vėliavom ir pasipuošę tau
tiniais drabužiais žygiavo 
per istorinį Sydnėjaus cen
trą į Town Hali, kur įvyko 
oficialus pavergtųjų savai
tės atidarymas. Prie neži
nomojo kareivis paminklo, 
kuris yra gatvės viduryje, 
eisena sustojo. Čia kunigas 
Gaidelis sukalbėjo maldą 
už pavergtas tautas ir Pa
vergtųjų Tautų Komitetas 
padėjo vainiką. Town Hali 
įvykusiose iškilmėse kalbė
jo K. Anderson — ministras 
muitų reikalams, Pram-Kim 
— Phuong — Vietnamo 
respublikos ambasadorius, 
V. Gair — senatorius, at
vykęs iš Brisbanės, A. W. 
A. Laing — buvusių karių 
(R. S. L.) organizacijos at
stovas ir O. Rozitis — lat
vių konsulas iš Melbourno.

Didelių ovacijų susilaukė 
Vietnamo ambasad orius. 
Latvių konsulas prisiminė 
Pabaltijo valstybių Angli
jos banke pasidėtą auksą ir 
neteisėtas Sovietų preten
zijas j jį.

Toje pačioje salėje, pa
kraščiuose buvo išdėstytos 
pavienių tautų tautodailės 
parodėlės Ra.

BOSTON

JAUNIMAS JUNGIASI l 
VISUOMENINĮ DARBĄ

L. B. Bostono apylinkės 
pirmininko A. Matjoškos su
kviesti jaunimo organizaci
jų atstovai išsirinko Bosto
no L. B-nės Jaunimo sekci
jos valdybą iš šių asmenų: 
A. Martišauskas — pirm, 
(vyčių), G. Čepas — vice
pirm. (jūrų skautų), G. Ka
rosaitė — sekret. (skautų 
akad.), B. Banaitis — ižd. 
(skautų).

Nariai: R. Girnius (atei
tininkų), A. Lapšys (Stu
dentų Sąjungos skyr.), K. 
žygas (Šviesa-Santara), G. 
Vaičaitis (Neo-Lithuania), 
A. Lingertaitis (studentų).

L i t uanistinės mokyklos 
paramai valdyba paskyrė 
$50.00 auką.

Tragiško birželio įvykių 
minėjimas dėl negausaus 
atsilankymo davė nuostolių 
$60.00.

Tautos šventės rugsėjo 
8-tosios minėjimas įvyks 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lėje rugsėjo 17 d. (sekma
dienį). Kalbės Vliko pirmi
ninkas dr. K. Valiūnas.

J. V. S.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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ATLANTO RAJONO SKAUTŲ 
SPORTO ŠVENTĖ

Š.m. birželio mėn. 24- 
25 d.d. Maironio Parke, 
Shrewsbury, Mass. prie 
pat Worcester, įvykusio
je rajono skautų sporto 
šventėje dalyvavo skau
tai ir vilkiukai iš Bosto
no, Brocktono, Providen- 
ce, Hartfordo, New Yor
ko ir Worcesterlo ir se
sių komandos iš Eliza- 
betho, N.J., New Yorko, 
Hartfordo ir Worceste- 
rio. Šventė sutraukė virš 
100 sportininkų ir daug 
svečių, kurie praleido 
savaitgalį kartu su skau
tišku jaunimu.

Šventę atidarant, pa
kėlus vėliavas, suvažia
vusius sveikino "Nevė
žio" tunto tuntininkas v. 
s. P. Molis, Skautų Tė
vų Kom. Pirm. J. Palu- 
beckas, Maironio Parko 
Viecpirm. J. Pipiras, 
Lietuvių Piliečių Klubo 
sekretorius — J. Skvik- 
la, Rajono Vadeivės at
stovė p s. R. Lora ir Ra
jono Vadeiva s. J. Sta- 
rėnas.

Daugiausia taškų su
rinko Bostono vienetas
— 63 ir jam atiteko ra
jono pereinamoji taurė. 
Antrą vietą laimėjo Wor- 
cesterio vienetas surin
kęs 58 taškus, trečią vie
tą — Hartfordo vienetas
— 50 taškų, ketvirtą vie
tą New Yorko vienetas
— 19 taškų ir penktą vie
tą Providence vienetas, 
surinkęs 11 taškų.

Sesių rungtynėse pir
mą vietą laimėjo Hart
fordo vienetas surinkęs 
21 tašką ir antrą vietą 
New Yorko vienetas su
rinkęs 15 taškų.

Pirmas vietas laimė
jusiems buvo įteiktos tau
rės su specialiu skautų 
sporto šventės įrašu, o 
taip pat specialus pažy
mėjimas. Laimėję ant
ras vietas gavo specia
lius sporto šventės pa
žymėjimus. Taures ir 
pažymėjimus laimėto
jams įteikė v.s. P. Mo
lis ir ps. R. Jakubaus
kas. Rajono pereinamąją 
taurę, kurią šiemet ant
rą kartą iš eilės laimė
jo Bostono "Žalgirio" tui 

Atlanto rajono skautų sporto šventės atidarymas. Stovi iš kai
rės: J. Starėnas, P. Molis, G. Aleksandravičienė, R. Lora, Jan
kauskienė ir B. Zdanienė.

to skautai, tunininkui s. 
Č. Kiliuliui įteikė Rajo
no Vadeiva s. J. Starė- 
nas.

Kai kurios taurės 
skautų sporto šventei bu
vo padovanotos atskirų 
organizacijų ir asmenų. 
Jiems priklauso nuošir
di padėka. L.S.B. Vyr. 
Skautininko v.s. V. Vijei- 
kio padovanota taurė ati
teko Worcesterio jaunių 
krepšinio komandai, Mai 
ronio Parko taurė — 
Bostono senjorų krepši
nio komandai, Lietuvių 
Piliečių Klubo — Bos
tono senjorų tinklinio ko
mandai, p. C. Tagman — 
New Yorko jaunių tink
linio komandai ir Wor- 
cesterio Akademikų 
Skautų Skyriaus — New 
Yorko sesių tinklinio ko
mandai.

A. Glodas neSa kamuolĮ rtmg- 
tynių metu.

Skautų sporto šventės 
rengėjai, Worcesterio 
"Nevėžio" tuntas vad. v. 
s. P. Molio, su pagalba 
tunto vadovų ir kai kurių 
kitų, ps. A. Glodo.ps. R. 
Jakubausko, ps. A. 
Pranckevičiaus, s. Č. Ki
liulio, s. J. Starėno, si.
A. Geminto, v. si. R. Mar
cinkevičiaus, si. E. 
Markevičiaus, si. V. Ba- 
ziliausko, si. D. Glodo, 
si. K. Gedminto ir pade
dant skautų tėveliams ir 
sesių "Neringos" tunto 
vadovėms, vad. tuntinin-

Worcesterio "Nevėžio" tunto skautai ilsisi po varžybų.

kės ps. D. Marcinkevi
čiūtės, nešė visą šventės 
organizavimo naštą. 
Daug talkininkavo Rajo
no Vadeivos; s. L. Milu- 
kienė ir s. J. Starėnas, 
o pačios šventės metu va
deivės atstovė p s R. Lo
ra, ps. B. Zdanienė ir 
ps. B. Aleksandravičie
nė.

Šeštadienio vakare 
Worcesterio brolių ir se
sių bendromis jėgomis 
buvo pravesta Joninių 
laužas su vaidinimu. Po 
to buvo šokiai.

Sporto šventė praėjo 
labai gražiai, nuotaika 
buvo tikrai skautiška ir 
jaunųjų tarpe matėsi di
delis noras kitais metais 
vėl skaitlingai į ją susi
rinkti. Šiemet sporto 
šventė pasižymėjo dide
liu skaičiumi ne tiktai 
brolių, bet dideliu skai- 
čimi sesių ir vilkiukų.

Šventė buvo užbaigta 
himnais. Užbaigimo, pro
ga nuoširdžiai padėkota 
Maironio Parko vadovy
bei už globą ir tėveliams 
už paramą. Po daugelio 
sveikinimų ir linkėjimų, 
sporto šventę uždarė 
"Nevėžio" tunto tuntinin
kas v.s. P. Molis padė
kodamas visiems ir at
sisveikindamas iki se
kančios skautų sporto 
šventės Maironio Parke.

P.

PABALTIEČIŲ 
ŽAIDYNĖS

Si savąitgalj, liepos 29-30 
d. t Chicagą suvažiuoja lietu
vių, latvių ir estų sportininkai, 
dalyvauti 1967 m, Š. Amerikos 
Pabaltiečių Lengvosios Atleti
kos, Plaukymo ir Lauko Teniso 
Pirmenybėse.

Pabaltiečių varžybų rėmuose 
bus pravestos ir 1967 m. S. A. 
Lietuvių Plaukymo (visų klasių) 
ir vyrų bei moterų lengvosios 
atletikos pirmenybės. Lauko te
nise ir jaunių (16-18 m.) leng
vojoje atletikoje vyks tik pabal
tiečių pirmenybės.

Pirmenybes vykdo latviai, ku
rie patys labai stropiai joms ruo
šiasi. Iš lietuvių pusės apart 
chicagiečių, gausiai rengiasi da
lyvauti Clevelando ir Toronto 
sportininkai.

VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS:

Lengvoji atletika vyks žino
mame Hanson Park stadione, 
North Centrai Avė. ir Fuller- 
ton kampas. Šeštadieni liepos 
29 d. nuo 1:00 vai. iki 5:00 vai. 
po piet. Sekmadieni -- nuo 10:00 
vai. ryto iki 1:00 vai. po piet.

Lauko tenisas vyks tame pa
čiame Hanson Parke. Šeštadie
ni nuo 10:00 ryto iki 7:00 va b 
vakaro; sekmadienj — nuo 10:00 
vai. ryto.

Plaukymas vyks tik šeštadie
ni, Eckhart Park baseine, 1340
W. Chicago Avė., nuo 1:30 iki 
6:00 vai.

LIETUVIŲ - UKRAINIEČIŲ 
VARŽYBOS

Birželio 24-25 d. Chicagoje 
Įvykusiose Il-se Lietuvių - Uk

rainiečių Lengvosios Atletikos 
ir Futbolo varžybose lietuviųvy- 
rai {veikė ukrainiečius lengvo
joje atletikoje 83:43 ir mūsiš
kės moterys 68 1/2 : 29 1/2.

Futbole, tradiciniai stiprūs uk
rainiečiai nugalėjo mūsų rinkti
nę 3:1. Mūsų rinktinę sudarėChi- 
cagos LFK Lituanicos komanda 
papildyta keliais žaidėjais iš 
New Yorko tleto. Mūsiškiai š{ 
kartą pasirodė stipriau negu per 
nai, kada buvo pralaimėta net 
6:0.

Papildomose draugiškose jau 
nių futbolo rungtynėse LFK Li
tuanicos jauniai tik po pratesi
mo buvo priversti nusileistiChi
cagos ukrainiečiams 2:1.

Pasitaikęs labai blogas oras 
gerokai sugadino visą varžybų 
eigą. Pirmą dieną buvo visiš
kai "išlytos" lengvosios atleti
kos varžybos ir prisiėjo visą 
programą sugrūsti j antrą die
ną, kur permirkusiame ir pur
viname stadione sunku buvo ką 
nors geresnio atsiekti.

Mūsų vyrų ir moterų leng- 
vatletų rinktinė susidėjo iš 10 
vyrų ir 10 merginų susirinkusių 
iš Chicagos, Clevelando ir To
ronto.

Dalia Jurgaitytė (Clevelando 
Žaibas) pasiekė iškiliausią pa
sekmę moterims, nusviedusi 
iet( 112'-4" (34.24 m.), kas yra 
naujas Š.A. Lietuvių rekordas, 
vienintelis šiose varžybose.

Vyrų klasėje iškiliausią pa
sekmę pasiekė ukrainietis P. 
Kurylas, 100 m. prabėgęs per
11.2 sek.

Nežiūrint blogų sąlygų, buvo 
pagerinti 5 varžybų rekordai.

Varžybose kiekvieną tauty
bę galėjo atstovauti nedaugiau 
kaip 4 dalyviai kiekvienoje rung
tyje, iš kurių po 2 geriausia 
pasirodę dalyviai iš kiekvienos 
tautybės buvo vertinami taškais, 
pagal tarptautinę lentelę: I vie
ta - 5; n - 3: n - 2; IV - L 
Vienok individualiniame verti
nime dalyviai buvo atžymėti pa
gal užimtą vietą.

Varžybas vykdė lietuviai, per 
specialiai sudarytą komitetą, va
dovaujamą Jono Bagdono. Fut
bolo rinktinės sudarymu rūpi
nosi R. Kožėnas, lengv. atleti
kos -- A. Bielskus.

Bendras taškų santykis vyrų 
klasėje: Lietuviai 83, ukrainie
čiai 43.

Iškiliausios pasekmės (pagal 
tarptautinę daugiakovų lentelę):

1) P. Kurylas (U) - 100 m bė
gimas 1L.2 sek. — 834 pt.; 2) E. 
Aleksejūnas (Aras) — 200 m. 
bėgimas 22.8 sek. -- 794 pt.
3) . A. Motiejūnas (Žaibas) -- 200 
m bėgimas 23.2 sek. -- 721 pt.;
4) E. Šilingas (Neo-Lithuania) -- 
šuolis l aukštj 5* * 9" *• 717
pt.; 5-6) E. Aleksejūnas ir A. 
Motiejūnas -- 100 m. bėgimas
11. 6 sek. - 707 pt.

Bendras taškų santykis mote
rų klasėje: Lietuvaitės 68 1/2, 
ukraintietės 29 1/2.

Iškiliausios pasekmės (pagal 
tarptautinę vertinimo tabelę):

L D. Jurgaitytė (Žaibas) — 
ieties metimas 112'-4" — 756 
pt.; 2) L šnekutytė (Neris) — 
šuolis | aukštj 4’-8” -- 745 pt.; 
3) M. Harhaj (U) — rutulio stū
mimas 32’-ll" -- 670 pt.;4)J. 
Klimaitė (Aušra) -- rutulio stū
mimas 31’-4" -- 635 pt.; 5) S, 
Tomaszewska (U) -- ieties meti 
mas 89*-9" — 624pt>; 6)K. Vai- 
vadaitė (Žaibas) -- 80 m kliūti
nis 14.3 sek. -- 617 pt.: 7) J. 
Klimaitė (Aušra) — ieties meti
mas 88*-0" — 614 pt.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

LIETUVIŲ KUNIGŲ 
SEIMAS IR LIETUVYBĖ

Šv. Tėvas ir Vatikano II 
susirinkimas skyrė daug 
dėmesio ir įvedė daug pa
keitimų liturgijoj gimtosios 
kalbos labui, šie pakeitimai 
visur sukėlė gilų entuziaz
mą. Deja, to entuziazmo 
nematyti Amerikos lietuvių 
parapijose, čia nutiko kaž
kas priešingo. Jei į lotynų 
kalba laikomas pamaldas 
lankėsi lietuviai ir nelietu
viai, tai iš lietuviškų pa
maldų ištirpo kitaip kal
bantieji ir bažnyčios gero
kai ištuštėjo. Kai kuriose 
lietuvių parapijose buvo 
įvestos ištisai angliškos šv. 
mišios, kai kur (pvz. Mont 
Carmel, Pa.) paskirtas jau 
kitatautis klebonas, nemo
kąs lietuviškai.

šiai lietuvybės nykimo 
problemai lukštenti bus 
skirta gana daug laiko Lie
tuvių Kunigų Vienybės Sei
me, kuris šaukiamas š. m. 
rugpiūčio 23-24 dienomis 
New Yorke. Kun. V. Pik
turna ir kun. V. Budreckas 
referuos liturginius pakei
timus lietuviškose pamal
dose, o mokytojas Vaclovas 
čižiūnas paaiškins lietu
viams kunigams, kodėl 
Amerikos lietuviai nemėg
sta savų parapijų ir pamal
dų sava kalba, o lankosi tik 
į kitataučių bažnyčias.

Kadaise lietuviai juoda
darbiai pūslėtomis ranko
mis krovė plytas savų mal
dos namų pamatams, gar
siai lietuviškai giedojo li
tanijas ir rožančius, o da
bar pasitenkina angliško
mis šv. mišiomis. Kai viena 
ar kita garbinga parapija 
mirė lietuvybei, retas iš lie
tuvių parapijiečių sudeja
vo, niekas nesikreipė į vys

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzi.juotą lietuvių įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2008 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. AVA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

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

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

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

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Jo.eph F. Grlbousltai 
Executive Secretary

5*
ON INVESTMENFS 
Unit, of $100 00 
Dividend Check. 
Mailed Ouarterly

>. 1447 So. 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 606
"^Thone (Area Code 312) 656-6330

60650

HOURS: Mon. 9-8; Tuei., Thw« , Fri. 9-5; Sat. 9-1; Wed. Clo.ed 
Šovinę. In By The lOth Ot The'Monfh Wllt tam F-o«- Th. )•(.

kupą, kad bažnyčioje vėl 
skambėtų lietuviškos gies
mės, lietuviškai būtų sako
mi pamokslai ar lietuviškai 
būtų laikomos pamaldos. 
Jokiu būdu negalima aiš
kinti, kad lietuviai nutolo 
nuo bažnyčios apskritai. 
Ne, jie nutolo tik nuo lietu
viškos bažnyčios, nuo savų 
parapijų, kurias kruvinu 
prakaitu įkūrė jie patys ar 
jų tėvai.

Ši problenja labiausiai rū
pi lietuviams kunigams ir 
klebonams ir tą problemą 
lietuvio pasauliečia padeda
mi jie studijuos savo šių 
metų seime. K. L. J.

Paryžiaus leidykla LA 
TABLE RONDE (40, rue 
Bac, Paris 7-e, France) iš
leido knygą EGLISES DU 
S1LENCE (Tyliosios Baž
nyčios). Tai protestantų 
teologo prof. Jean G. H. 
Hoffman veikalas, svarstąs 
religijos padėtį Albanijo
je, Bulgarijoje, čekoslova 
kijoje, Estijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje, Lenkijoje, Rytų 
Vokietijoje, R u m unijoje, 
Rusijoje,. Ukrainoje, Veng
rijoje. Iš 250 knygos pus
lapių 46 paskirti Baltijos 
kraštams. Kaina 14.50 fran
kų. (E.)

MALĖ

ASSISTANT FOREMAN 
EXPERIENCED IN TUBE BENDINC. 

STEADY WORK.

ULTRAMETL
WENSO RD. 

BEDFORD, OHIO 
(82-84)

MACHINISTS
MANY OPENINCS AT ALL LEVELS 
REQU1RED TO PRODUCE PRECI- 
SION MECHANISMS IN WESTBURY. 
L. L, N. Y. SMALL FIRM-TOP 
WACES. 516 — 997-7525.

T

v

ON BONUS SAVINGS
Uniti of $1.000.00

For 3 Yeart 
Oividendi Paid 

Ouarterly 
or Compounded
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

♦ PRANAS BASTYS, 
Dirvos redakcijos įga
liotinis Toronte, praeitą 
savaitgalį lankėsi Cle
velande ir buvo Vilties 
draugijos pirm. Al. Lai- 
kūno ir ponios svečiu. 
Ta proga jis buvo atsi
lankęs ir Dirvos redak
cijoje, kur buvo aptarti 
tolimesni bendradarbia
vimo Dirvoje ir kt. klau
simai.

♦ OHIO LIETUVIŲ GY
DYT OJŲ D- JOS valdyba 
liepos 21 d. posėdžiavo 
savo pirm. dr. H. Bra
zaičio namuose. Buvo 
svarstomi artėjančio gy
dytojų suvažiavimo Cle
velande reikalai. Posė- 
din buvo pakviesti ir lie
tuvių spaudos atstovai.

♦ ČLEVELANDO VA
SAROS ORKESTRAS, pa
tiekęs eilę lengvosios 
muzikos koncertų, savo 
liepos 26 d. koncertui 
parinko Čaikovskio ir 
Rachmaninovo kūrinius. 
Piano solo gros pianistė 
Eunice Podis.

Clevelandietė Leonora Šenbergaitė liepos 15 d. susituokė su Ri
mantu Gailium iš Toronto, šalia stovi pamergės L. Kasperavi- 
čiūtė ir N. Sabataitytė bei artimieji. V. Bacevičiaus nuotrauka

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBO 

GEGUŽINĖ
Amerikos Lietuvių Pilie

čių Klubo vadovybė, siek
dama savo narių bei svečių 
darnaus tarpusavio bendra
vimo, kiekvienais metais 
suruošia keletą savybinių 
parengimų, žymiausias Klu
bo parengimas — gegužinė 
rengiama vidurvasarį.

Lietuvių Klubo rengiama 
gegužinė įvyks rugpiūčio 
13 d., sekmadienį, St. Jo- 
seph Parko erdvioje aplin
koje. Pradžia 11 vai. Gegu
žinei šiais metais parinkta 
ypatingai patogi vieta, ne
toli nuo Člevelando centro, 
be klaidžiojimų pasiekiama 
važiuojant rytiniu greitke
liu (90), Euclid Avenue ar
ba Chardon Road iki Bi- 
shop Road, pasukus deši
nėn tuo keliu važiuoti iki 
White Road ir pasukus kai
rėn tuo keliu važiuoti iki 
gegužinės vietovės, St. Jo- 
seph parko.

Klubo vadovybė ruošia 
įdomią pramoginę progra
mą, vertingus laimikius, 
jaunimui ir vaikams, įvai
rias žaidynes su laimėji
mais. Veiks lietuviškų val
giu bufetas ir baras. Alus, 
visiems veltui. Svečių nuo
taikų praskaidrinimui visą 
laiką gros gera muzika.

Kadangi Lietuvių Klubo 
tradicinė gegužinė ruošia
ma tik savo nariams bei jų
jų šeimoms, įžanga gegu- 
žinėn tik su Klubo nario 
kortelėmis, kurias galima

Člevelando lietuviai su plakatais ir vėliavomis Pavergtųjų Tautų Savaitės minėjime Clevelande lie
pos 17 d.

įsigyti Lietuvių Klube dar
bo valandomis pas baro 
tarnautojus. Asmenys, no
rintieji dalyvauti geguži
nės parengimuose, bet ne
turį nario kortelių, prašo
mi jas įsigyti iki gegužinės 
išvakarių.

Gegužinė įvyks bet ko
kiam orui esant, nes ten 
randasi patogios ir erdvios 
dengtos patalpos. Erdvi vie
ta automobiliams pastaty
ti. (Sk.)

• VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIS, neseniai aplei
dusi ligoninę, skubiai ieško 
apsigyvenimui kambario. 
Laikinai reikalinga priežiū
ra. Skambinti 531-0284 po 
6 vai. vak. (80-83)

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
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.

Lietuviai skautai Pavergtųjų Tautų Savaitės minėjime Cleve
lande.

IR KIWANIS PAMINĖJO

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĘ
Greta kitų minėjimų, 

ir Kivvanis International 
organizacijos šiaurryti
nės Člevelando dalies 
klubas liepos 20 dieną sa
vo savaitiniame susirin
kime YMCA patalpose pa
minėjo Pavergtų Tautų 
Savaitę, pasikvietęs kal
bėtoju adv. Julių Smeto
ną.

Kivvanis klubai, veik 
pasaulinio masto orga
nizacijos, gyvuoja dides
niuose miestuose po ke
letą. Organizacija susi
deda iš įvairių profesio
nalų, pramonininkų, ban- 
kininkų, mokytojų ir ki
tų suinteresuotų savo 
apylinkėje vykdymo vie
šos gerovės. Klubas lai
ko savo susirinkimus kas 
savaitę, ketvirtadie
niais; jam priklauso tos 
plačios apylinkės kele
tas lietuvių. Klubo vado
vybė įkiekvieną susirin
kimą pasikviečia kokį 
nors žymesnį asmenį pa
daryti platesnį praneši
mą.

Juliaus Smetonos kal
ba buvo taikoma nu
šviesti amerikiečiams 
komunistų klastingas 
priemones žmones klai
dinti, esančias santvar
kas pasalingais būdais 
griauti ir tuo visuomet 
pasinaudoti. Taip labiau
sia yra suklaidinami 
amerikiečiai, kurie ro
do palinkimo santykiau
ti su sovietais, nors ko
munistų visi pasimoji- 
mai linkę suirutes suke
liant viską paversti jų 
paklausančių nelaimei.

Kalbėtojas supažindi
no dalyvius su knyga 
"War Against God in Li- 
thuania", kurios kelio
lika egzempliorių vė
liau dalyviai nusipirko.

Susirinkime dalyvavo 
ir pianistas Antanas Sme

tona, pastaromis savai
tėmis viešįs Clevelande 
pas tėvus.

Adv. Smetoną prista
tė Kiwanis narys Dr. 
A. Blaskevičius (Juozo 
Blaškevičiaus sūnus).

Įdomi tos organizaci
jos susirinkimų tvarka: 
pradedama sugiedant 
"My Country ’Tis", ir 
paskiau dar vieną-ki- 
tą dainą; vienas pakalba 
maldą. Organizacijos 
reikalai pravedami trum
pai; papietaujama ta pa
čia proga, neš vistiek 
reikia eiti kur nors pie
tauti. Paskiau pristato
ma dalyvaują kviesti sve
čiai ir seka paskaita ar-, 
ba šiaip pranešimas.

ksk

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas 
lietuviškų dainų rinkinys 
’ SU DA1NA”. iki šiol bu
vusios panašių rinkinių lai
dos išsibaigusios ar sunkiai 
berandamos. Naujas rinki
nys kišeninio formato, 351 
psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas su
rinko Gražina šimukonie- 
nė. Rinkinyje yra 392 po
puliarios lietuviškos dainos. 
Platus stovyklose dainuoja
mų dainų skyrius. Rinkinio 
kaina 2 dol. šį naują, pa
trauklų ir naudingą lietu
viškų dainų rinkinį galima 
įsigyti Dirvoje, 6907 Supe
rior Avė., Cleveland, Ohio 
41103.

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

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

• MARTYNO JANKAUS 
Maž. Lietuvos patriarcho, 
monografija jau pasirodė 
pas lietuviškų knygų pla
tintojus.

Veikalą spaudai paruošė 
Pr. Alšėnas, išleido J. J. 
Bachunas. Su daugeliu ilius
tracijų skoningai atspaus
dino Vilties spaustuvė.

Leidinį galite įsigyti ar 
užsisakyti paštu per Dirvą, 
6907 Superior Avė., Cleve
land, Ohio 44103.

Kaina — minkštais vir
šeliais — 3 dol. Kietais (su 
aplanku) — 4 dol.

Užsakant paštu, prašome 
pridėti 25 c. pašto išlaidom.

expo67
MONTREALYJE

15 min. nuo EXPO išnuo
mojami privačiai dideli pa
togūs kambariai su virtuve. 
$10.00 dienai už kambarį su 
dviguba lova.

Ir vasarnamiai Lauren- 
tian kalnuose, prie didelio 
gražaus smėlėto ežero. Pra
šom užsisakyti iš anksto. A. 
Gaurys, 7730 Broadvvay, La 
Šalie, Montreal 32, (įuebec, 
Canada. Tel. 366-8528.

EXPO 67 — KAMBARIAI
USA pusėj nuo Montrealio 

ARTI PARODOS 
nesiekiant miesto susigrū
dimo. Kambarys dienai 
$6.00 vienam ir po $2.00 

sekantiems šeimoje.
VIRTUVĖ-ŠALDYTUVAS
Užsisakykite:

Leonas
644 Laurie Cr. 
Greenfield Park 
P. Q., Canada 
Tel.: 671-8893.

”EXI’O 67” 
MONTREALYJE

15 min. nuo EXPO išnuo
mojami privačiai, dideli pa
togūs kambariai su virtu
ve, šeimoms ir pavieniams. 
$10.00 dienai už kambarį 
su dviguba lova.

Vasarnamiai Laurentian 
kalnuose, prie gražaus di
delio smėlėto ežero. Prašo
me užsisakyti iš anksto. A. 
Gaurys, 7730 Broadway, 
La Šalie, Montreal 32, Que., 
Canada. Tel. 366-8528.

JUDINA LIETUVOS 
REIKALUS

Tragiškųjų birželio įvy
kių minėjimo metu buvo 
priimta ir pasiųsta rezoliu
cija vyriausybės nariams, 
Indianos senatoriams ir dis- 
trikto kongresmanui R. J. 
Madenui. GARY POST 
TRIBŪNE š. m. birželio 17 
d. atsispaudė žinutę iš Wa- 
shingtono kad kongr. Ray 
Maden, D. — Gary, pasa
kė: "Rusija turi atsitraukti 
iš Lenkijos, Slovakijos, 
LIETUVOS, Rumunijos ir 
Vengrijos, jei nori, kad Iz
raelis grąžintų užimtas že
mes arabams. Maden yra 
pasiruošęs šią rezoliuciją 
įnešti į kongresą ir prašyti 
JAV iškelti šį žmonių lais
vės klausimą nepaprastoje 
UNO sesijoje” — pažymi 
laikraštis.

Kongresmanas Ray J. 
Madenas yra nuoširdus lie
tuvių draugas ir ne pirmą 
kartą judina Lietuvos rei
kalus. faj)

• Nuo liepos 1 d. Lietu
vių Informacijos Centre, 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60036, jau yra 
atidaras. Jame vasaros me
tu dirba žinoma jaunimo 
veikėja, Rūta Domarkaitė. 
LIC valandos yra: nuo ry
to 9 iki 5:30 po pietų. LIC 
telefonas yra: 436-6585.

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LB ll-sios RINKIMINĖS APYGARDOS 

TARYBOS NARIŲ PAREIŠKIMAS

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos rink
tieji nariai, gyveną Chicagoje ir apylinkėje, š.m. 
liepos 19 d. apsvarstė kai kurių Amerikos lietuvių 
sportininkų kelionės į okupuotą Lietuvą klausimą 
ir nutarė lietuvių visuomenei pranešti:

1. Tos kelionės organizatoriai ir dalyviai ne
silaiko Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos laisvi
nimo veiksnių nutarimų dėl santykių su pavergta 
tauta — neturėti jokių ryšių su Lietuvos okupantu 
ar jo pareigūnais — ir ardo lietuvių vieningą nu
sistatymą kovoje dėl Lietuvos laisvės.

2. Organizatoriai ir dalyviai šia organizuota 
kelione pasitarnaus Lietuvos okupantui, suteikda
mi jam pripažinimą, ir kartu giliai pažeis tuos tau
tiečius, kurie nešioja viltį susilaukti paramos iš 
svetur gyvenančių lietuvių, nes dabar pamatys, 
kad jau ir tremtinių vaikai bendrauja su okupan
tu.

Todėl LB Tarybos nariai šiai kelionei nepri
taria ir iš jos organizatorių bei dalyvių laukia 
nuo kelionės atsisakymo. Parodykite okupantui ir 
jo tarnams, kad jų tikslai siekiant šios kelionės 
yra permatyti, jų intencijos yra suprastos bei ati
dengtos, jų pastangos mus suskaldyti ir susilp
ninti yra nesėkmingos!...

Jei Tarybos narių balsas liktų neišklausytas, 
tai būtų aiškiai parodyta, kam tos kelionės orga
nizatoriai ir dalyviai patarnaus: nors jie ir turėtų 
gerų tikslų ir tikėtųsi užmegsti ryšius su tautie
čiais okupuotoje Lietuvoje, tačiau ji įsiveltų į oku
panto užmaskuotus kėslus.

Todėl lietuvių visuomenę prašome šios kelio
nės neremti, o asmenys, kurie galbūt dėl informa
cijos stokos ją parėmė, privalėtų savo paramą 
atšaukti.

Kazys Ambrozaitis, dr. Jurgis Anysas, 
dr. Steponas Biežis, Teodoras Blins- 
trubas, dr. Kazys Bobelis, kun. Jonas 
Borevičius, SJ, Jonas Jasaitis, Vytau
tas Kasniūnas, dr. Petras Kisielius, dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, Tomas Leonas, 
Bronius Nainys, dr. A. Razma, Dalia 
Tallat-Kelpšaitė, kun. Ansas Trakis.kun. 
Kęstutis Trimakas, SJ, Vladas Vijeikis, 
kun. Vaclovas Zakarauskas.

PAULINAI MIKUCKIENEI
mirus, jos vyrui JUOZUI MIKUCKIUI ir artimie

siems reiškiu gilią užuojautą

Augustas Ramanauskas

A. A.

JUOZUI VĖSAI
mirus, žmoną ONĄ ir sūnų VYTAUTĄ su šeima 

didžiam nuliūdime nuoširdžiai užjaučiame

A. L. Tautinės S-gos 
Rochesterio Skyr. Bičiuliai

A. A.

JUOZUI VĖSAI

mirus, žmonai Onai, sūnui Vytautui ir jo 
šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

M. L. ir J. Lendraičiai

Buv. Studentų Atsargos Karininkų Korp! Ra

movė pirmininkui

ats. kpt. JONUI VENCLOVAI
mirus, žmonai ir šeimai reiškiame gilią užuojautą.

Ramovėnų vardu buvęs Korporacijos pirm.

Dr. V. L. Ramanauskas

PASIRAŠYTA KANADOS 
IR SOV. S-GOS 
KONSULARINE 
SUTARTIS

Kanados spauda, gar
sindama liepos 14 d. 
Maskvoje abiejų valsty
bių atstovų pasirašką 
konsularinę sutartį, 
įvairiai ją interpretuoja. 
Tai liudija, kad nei vie
nas jų dar nėra susipa
žinęs su sutarties teks
tu ir todėl nežinia, ką 
toji sutartis reikš "is
toriniame žingsnyje Ka
nados ir Sov. S-gos san
tykių raidoje" (The Te- 
legram).

Tuo tarpu žinoma tik 
tiek, kad Kanada nori 
konsulato Ukrainoje, o 
Sov. S-ga Montrealyje.

Šalia tos sutarties, 
tarp abiejų valstybių at
stovų vedamos derybos 
II Pas. karo pasėkoje 
perskirtų šeimų apsi- 
jungimo reikalais. į šią 
kategoriją neįeina Bal
tijos valstybių gyvento
jai, kadangi Kanada de
rybose su Maskva Bal
tijos kraštų nejungia su 
Sov. S-gos teritorija.

* DR. STEPONAS BIE
ŽIS, didelis lietuviškos 
veiklos veteranas atsiun
tė $25.00 auką Lietuvių 
Informacijos Centrui 
kartu su sekančiu pasi
sakymu: "Mūsų apjung
tos ir didžiulės pas
tangoj išlaisvinti paverg
tą lietuvių tautą vargiai 
kada nors duos laukiamų 
sėkmių be stiprios pa
geltos iš laisvojo pasau
lio. Deja, tas laisvasis 
pasaulis per mažai žino 
apie lietuvių tautos pra
eitį, jos kultūrinius įna
šus ir pavergimo kan
čias. Tasai pats laisva
sis pasaulis, atrodo, dar 
mažiau dėmesio kreipia 
į Lietuvos išlaisvinimo 
idėją ir svarbą, nors ati
tinkamomis progomis ir 
pareiškia lyg užuojautos 
žodį, bet kol kas niekuo 
daugiau. O tai greičiau
sia pareina iš to,kad tas 
laisvasis pasaulis per 
mažai žino apie mūsų tau
tą bendrai paėmus. Tad 
visai nedvej ojančiai iš
plaukia svarba ir būti
nas reikalas mums turė
ti tikrai reikšmingą ir 
veiksmingą informaci
jos centrą, kuris tuos 
trūkumus užpildys. Visa 
lietuvių patriotinė išei
vija, kiek man žinoma, 
pilnai pasitiki Jūsų įkur
tu Lietuvių Informacijos 
Centru ir pasiruošus jį 
neatlaidžiai remti finan
siniai. Iš savo pusės aš 
garbingai pasižadu savo 
nors kukliu įnašu prisi
dėti."

• Worcestery įvykusios 
lietuvių skautų sporto šven
tės proga per p. P. Molį 
Dirvai prisiųstą 10 dol. au
ką priėmėme su dėkingu
mu.

• Henrikas žemelis, Mar
gučio vedėjas, staiga susir
go. Guli Svvedish Covenant 
ligoninėje, Chicagoje, kur 
buvo padaryta skubi vidu
rių operacija. Vėliau ligonį 
ištiko plaučių uždegimas. 
Turimomis žiniomis, ligo
nis pamažu sveiksta. Sėk
mės !

Šiuo metit Margučiui va
dovauja Petras Petrutis, 
talkininkaujant Matui Nau
jokui.

Dr. Antanas Razma iš 
Wilmington, III. ir Jonas 
Butkus iš Bridgeport, Con., 
’traukti į premijuotųjų 
Tautos Fondo (yiiko veik
los finansuotojo) įnašinin- 
kų sąrašą.

Ta proga T. F. valdyba 
dar kartą primena ir pa

aiškina, kad visi tautiečiai 
yra kviečiami prisidėti prie 
Vliko darbų aprūpinimo lė
šomis kasmet bent dešim
ties dolerių įnašu. O įne- 
šantiems bent $25.00, kaip 
ypatingo įvertinimo ir dė
kingumo ženklą, T. F. val
dyba užsako ištisiems me
tams lietuviškąjį Eltos In
formacijų biuletenių rinki
nį, siunčiamą (kas 10. die
nų po 10 psl.) aukotojui 
asmeniškai. Rinkinius gau
nantieji patvirtina, kad tie 
rinkiniai padeda daug aiš
kiau matyti Lietuvos ir jos 
bylos padėties vaizdą, ne
gu tos pačios informacijos 
i š s i s k laidžiusios laikraš
čiuose. T. F. valdyba kvie
čia tuo susidomėti. (ELTA)

LIETUVIŲ FONDO 
NARIAI

Š. m. birželio mėn. Lie
tuvių Fondas padidėjo šiais 
naujais nariais: $350.00 a. 
a. inž. Mingailo Milo atm. 
jnašas, $300.00 a. a. X. ak
mens atm. įnašas (viešai 
pavardės prašė neskelbti), 
$175.00 a. a. vysk. Prano 
Brazio atm. įnašas, kurį au
kojo ir atstovauja LK Mok
slo Akademijos Daytono, 
Ohio, židinys, $156.00 a. a. 
ats. kapt. Jono Venclovo 
atm. įnašas. Po $100.00 au
kojo: Petras ir Marija Ma- 
rūnai, Petronėlė Kaspara
vičiūtė, Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos Baltimorės 
Skyrius, Anelė ir Vincas 
Gelgūdai, a. a. Dovo Jago
masto atm. įnašas, Povilas 
ir Stasė Jančauskai, Leonas 
ir Magdalena Lendraičiai, 
Povilas ir Sofija žumba- 
kiai, Vincas ir Ona čepu- 
kaičiai, Stefa ir Vincas Vai
čiūnai, Peter ir Anna Davi- 
doniai, a. a. vysk. Kazimie
ro Paltaroko atm. įnašas, 
Juozas Ugianskis , Vincas 
Bagdonas, Lionginas ir Fe
licija Pliūrai, Juozas ir Ber- 
nice Grimskiai, Petras ir 
Emilija Kleinotai, a. a. Ste
pono Dambro atm. įnašas, 
Mary Wedeikes, Pranas 
Baluta, Antanas Krausas, 
kun. Jonas Ruokis, Donatas 
Buračas, Narcizas Gintalas, 
Izidorius Giedraitis, Stasys 
Slabokas,. Sophie ir Jonas 
Milai ir a. a. Juozo Bikne- 
vičiaus atm. įnašas.

Tuo pačiu laiku savo įna
šus pakėlė: Nežinomojo 
Lietuvos Partizano įnašas 
iki $1,060.16, Nežinomojo 
Lietuvos Kario įnašas iki 
$313.00, P. ir E. Totilų šei
ma iki $930.00, Chicagos 
Aukšt. Lituanistinė Mokyk
la iki $260.00, a. a. dr. Juo
zo Petronio atm. įnašas iki 
$140.00, J. Davalga iki 
$300.00, Stasė ir Kazys Ta
mošaičiai iki $200.00. (Sk.) 

KREPŠINIO IŠVYKA 
APLINK PASAULĮ

1966 m. lapkričio 19-20 
d.d. Detroite įvykusiame vi
suotiniame Sąjungos suva
žiavime buvo nutarta Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukakties
proga, 1968 m. orgąnizuoti 
III-ja Šiaurės Amerikos lie
tuvių krepšinio rinktinės 
išvyką ir pavestai centro 
valdybai sudaryti šios iš
vykos studijinį komitetą.

Komitetas išstudija v ę s 
visas sąlygas ir galimybes 
pasiūlė išvyką aplink pa
saulį, aplankant Australi
jos, Azijos ir Europos že
mynus. Centro valdyba ir 
k o n f e r e n cijos dalyviai 
(1967 m. birželio 3-4 d.d. 
Clevelande) šiam pasiūly
mui pritarė ir studijinio ko
miteto nariams V. Adam-i 
kavičiui, V. Grybauskui, V. 
Kleizai, P. Petručiui, Tėvui
G. Sabataičiui, SJ, J. šoliū-
nui, B. žemaičiui ir P. 
Žumbakiui, atlikusiems sėk
minga darbą, dėkoja.

Tolimesniam šios išvy
kos organizaciniam darbui 
yra sudaromas komitetas 
Chicagoje ir jo sąstatas bus 
paskelbtas netolimoje atei
tyje. Taip pat sudaromi iš
vykos garbės ir globos ko-

JOS 65-to VARDADIENIO 
PROGA

(1902 (+1965) 1967)

A. a. Ona Karpienė, pačiais darbingiausiais sa
vo gyvenimo metais, kada buvo Dirvos administra
torė, kada dirbo įvairius mūsų tautinius-visuomeni- 
nius darbus, darbavosi valdiškose tarnybose, ir va- 
žinėjo-lankėsi Lietuvoje. (Mirė rugp. 7 d. 1965 me
tais).

* * *

AŠ BIJAU PASAKYT . ..
ONUTE... tavo gėlės, apsodintos aplink namus 

pasigenda tavęs... Antras pavasaris praėjo, ir antra 
vasara užstojo — o jos nesulaukia tavęs...

Kaip tikra lietuvaitė, iš pat jaunystės mylėjus gė
les, ir savo namus apsodinai, papuošei — ir kartu su 
jomis džiaugeisi gyvenimu ir pasauliu ...

Magnolija kieme, su kuria, prašydama-ragindama 
anksti pražydėti, pasitikdavai pavasarius, ir šį pavasarį 
anksti pasipuošus dideliais žiedais, laukė tavęs ateinant 
pasidžiaugti... bet nesulaukė...

Liepsnojančios pavasarinės azalijos, tavo parsivež
tos iš šiltų kraštų, išplėtusios šimtus žiedų, lyg akytes 
ištempusios, tavęs dairėsi... ir nesulaukusios, nusimi
nusios nubarstė žiedus ... iki kito pavasario ...

Dešimtmečius tavo globotos, laistytos ir žiūrėtos 
rūtos, lietuvaitės šventenybė, dideli krūmai, tūkstan
čiais geltonų plačiai pramerktų akyčių žvalgosi, linguo
damos į šalis, lyg viena kitos klausdamos — kur ji?...

Rožės — raudonos, ružavos ir geltonos — iškėlu- 
sios žiedus-galvutes viena už kitą aukščiau, kitos net 
prie stiklų prilinkusios, bando pažiūrėti per langus ar 
nepamatys tavęs....

Bijūnai šalia tako, dideles galvas iškėlę, liūdnai lin
guoja nesuprasdami kodėl tu neišeini jų paglostyti, ar
ba sugrįžus iš kur, neprašnekini jų ...

įvairios kitos tavo sodintos gėlytės galvutes suklau- 
dusios, lyg viena kitos klausinėja, ir vėjo supamos žval
gosi .. . kur tu? . .. Jos bučiuodavo tavo rankas kai 
glostei jų žiedus, bet daugiau nesulaukia tavęs ...

Ankstyvesni žiedai nubirdami, paveda kitiems vė
liau pražystantiems tavęs laukti... o jau trečia vasara 
nesulaukia ...

Kai paskutinės savo vasaros antroje pusėje dar 
lankei jas, prieš apleisiant namus, jos nenujautė, kad 
tai jau paskutinis, paskutinis kartas ...

ONUTE ... aš bijau joms pasakyt.'.. bijau prasi- 
tart — kad tavęs jau nėra ... kad tu niekad jau nesu
grįš! ...

Tavo nuliūdęs KAZYS.

mitetai. Centro valdyba, 
oficialiai skelbdama išvy
kos vykdymą, prašo lietu
viškąją visuomenę šią iš
vyką moraliniai ir finansi
niai paremti.

Primenama Sąjungos na
rių ir visuomenės žiniai, 
kad su American Lithua
nian Sports & Cultural Ac- 

\ tivities Committee, Ine. or- 
. ganizuojama lietuvių krep- 
\ šininkų kelione į okupuotą 

Lietuvą šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjunga neturi 
nieko bendro ir šiai kelionei 
nepritaria.

\ Centro Valdyba

LOS ANGELES

• L.I).K. "Birutės” Drau
gija Los Angelėje išsirinko 
naują valdybą: pirmininkė 
— Gražina Raibienė, vice
pirmininkė — Ema Dovy
daitienė, sekretorė — Teo
filė Mickevičienė, kultūros 

reikalų vedėja — Alena De- 
yenienė, iždininkė — Mari
ja Gauronskienė, narė — 
Marcelė Vaičienė.

EAST CHICAGO

• LB East Chicagos apy
linkės vaidyba š. m. liepos 
mėn. 29 dieną (šeštadienį), 
lietuvių mėgiamoje vasar
vietėje Union Piere, Mich., 
Community salėje, ruošia 
linksmą gegužinę. Veiks 
baras ir bufetas, šokiams 
gros neolituanų orkestras.

Visi kviečiami atvykti ir 
drauge linksmai praleisti 
vakarą.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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