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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LAIKAI IR ŽMONES
GUBERNATORIUS ROCKEFELLERIS PASIRY
ŽO AKTYVIAI KOVOTI Už RESPUBLIKONŲ 
NOMINACIJĄ, AIŠKINDAMAS, KAD LAIKAI 
IR ŽMONĖS PASIKEITĖ. — UŽTAT JŲ PRO
BLEMOS REIKALAUJA NAUJOVIŠKŲ SPREN

DIMŲ. — ARGUMENTAI Už IR PRIEŠ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Antradienį Į aktyvią 
priešrinkiminę kovą įsi
jungė ir New Yorko vals
tijos gubernatorius Nel- 
son Rockefeller. Kaip ži
nia, jis ir anksčiau yra 
bandęs gauti respubliko
nų nominaciją į prezi
dentus, tačiau tos pas
tangos ne tik neatnešė 
laimėjimo, bet ir smar
kiai prisidėjo prie par
tijos suskilimo į konser
vatorių ir liberalų frak
cijas. Už tat šiais me
tais jis iš pradžių aiški 
no, kad nesąs kandidatas, 
bet sutiksiąs tokiu būti, 
jei partija jo prašys. Lai
kui bėgant atrodė, kad ko 
gero partija jo gali ir ne 
prašyti, kad Nixonasper 
pirminius rinkimus gali 
surinkti pakankamą iš-

IŠ VISO PASAULIO

• MARINŲ GENEROLAS Ro- 
bert Cushman pareiškė, jog 
amerikiečių marinų ir P. Viet
namo daliniai, (siveršę I Ashau 
slėnj, nukirto pagrindini komu
nistų tiekimo ir infiltracijos ke
lią i pietus. Tame slėnyje su
telkta labai daug moderniškiau
sių ginklų, kurių suradimas ir 
sunaikinimas pareikalaus ašt
rių kovų ir aukų.
• CLEVELANDO BURMIST

RAS Carl Stokes paskelbė pla
ną, kuriuo bus sutelkta ],5 bil. 
dol. miestui atstatyti, bedar
biams įdarbinti, labdarai pra
plėsti ir t.t. Didžiausia dalis 
tų pinigų tikimasi gauti iš fe
deralinės valdžios, gi pradini 
kapitalą jau pasižadėjo sudėti 
didžiųjų Jmonių vadovybės. Be 
to, rinkliavos bus vykdomos 
renkant aukų iš visų prekybos 
įmonių ir gyventojų.
• JOSEPH RIZOR, 40 metų 

stalius, gavo kito žmogaus šir
dį ir po operacijos Stanfordo, 
Calif. ligoninėje paciento sto
vis gydytojų buvo paskelbtas 
"patenkinamu". Tai aštunta tos 
rūšies operacija. Vieną jų, ne
seniai įvykdyta Paryžiuje, pasi
baigė paciento mirtimi.

• HANOI vyriausybė atme
tė Indonezijos pasiūlymą tartis 
su JAV atstovais dėl paliaubų 
Vietname viename iš laivų at- 
plukdžius j| | Tonkino {lanką.

Derybos dėl derybų vietovės 
jau visas mėnuo neduoda jokių 
rezultatų, JAV vyriausybei at
sisakant priimti Varšuvą de
rybų vieta.

Atrodo, tuo klausimu prez. 
Johnsonas laikosi "palauksim 
- pamatysim" politikos ir ne
pasiduoda spaudimui sutikti su 
JAV nepalankia deryboms vie
tove.
• OLIMPINIAM KOMITETUI 

išbraukus P. Afrikos respubli
kos rinktinę iš Olimpinių žai
dynių, JAV spaudoje pagausėjo 
skaitytojų laiškai,kuriuose rei
kalaujama pirmoj eilėj atsisa
kyti Sov. Sąjungos dalyvavimo, 
kurioje mažumų persekiojimas 
vyksta dar žiauresniu būdu, ne
gu P. Afrikoje. Norint tokiu bū
du atitaisyti kam nors daromą 
skriaudą, Olimpinis Komitetas 
netoli tenueisiąs. Jei atkreip
tas dėmesys | vieną valstybę, 
visuomenės opinija privalanti 
paspausti ta linkme, kad kon
sekventiški žygiai paliestų ir 
tas valstybes, kurių elgesys su 
žmogaus teisėmis nesuderina
mas su olimpine dvasia.

rinkimui per pirmą bal
savimą atstovų skaičių, 
todėl jis pasiryžo anks
čiau 

klausė jis savo pirmo
je spaudos konferenci
joje pereitą antradie
nį — pastatė tuos pasta
tus, kuriuose šiandien 
gyvena negrai? Priva
tus kapitalas! Jis gali 
juos vėl atstatyti. Bet 
kadangi tai siejasi su di
dele rizika, privačiam 
kapitalui reikalinga vals - 
tybės garantija, lygiai 
kaip valstybė garantuoja 
ir indėlius taupymo bend
rovėse. Vi stiek, ar Roc- 
kefelleris bus išrinktas 
kandidatu ar ne, atrodo, 
kad respublikonų rinki
minėje programoje ar, 
kaip čia vadinama plat
formoje, bus pasisaky
ta už glaudesnį priva
taus ir valstybinio akio 
sektoriaus bendradar
biavimą šioje srityje, 
nes demokratų praktikuo - 
tas vien didesnis valsty
bės įsikišimas buvo ir 
nepakankamas ir per- 
brangus visos tautos 
ūkiui.

Kai šios eilutės buvo 
rašomos, Rockefelleris 
dar nebuvo pasisakęs 
Vietnamo reikalu. Šiuo 
klausimu plačiau jis no
rėjo išsitarti Philadel- 
phijoje, tačiau faktas, 
kad į savo patarėjus jis 
pasikvietė prof. H. Kls- 
singerį, kuris laikomas 
aktyvaus pasipriešinimo 
komunistinėm užma
čiom šalininku, duoda vil
ties, kad jis nebus už 
viešą ar slaptą kapitulia
ciją. Iš Rockefellerio pa
reiškimų paskutiniame 
Look' žurnalo numeryje 
galima suprasti, jog jo 
pagrindinė idėja yra, kad 
su komunistais reikia su
gyventi, tačiau ir komu
nistai turi susigyventi su 
mintimi, kad ir kapitaliz
mas toliau gyvens. Roc- 
kefelleriui, atrodo, patin
ka mintis, kad reikia ieš
koti kokio sąlyčio su Rau
donąja Kinija, nes Viet
name JAV kovoja prieš

(Nukelta į 2 psl.)

Įsijungti Į kovą. Iš

Gov. Rockefeller
partinio taško žiūrint, 
padėtis nebuvo sveika, 
nes laikraščių pirmuo
siuose puslapiuose būtų 
pranešinėjama tik apie 
demokrtų kandidatų ko
vą už nominaciją, o apie 
Nixono pareiškimus bū
tų pranešama tik laikraš
čių viduryje, kuriuo ma
žai kas domisi.

Tokiu būdu Nixono - 
Rockefellerio kova dėl 
nominacijos gali atnešti 
partijai ir patiems kan
didatams naudos, nors 
aplamai imant vėlybas 
kandidatų įsijungimas į 
priešrinkiminę kampa
niją prieštarauja ameri
kiečių rinkiminei siste
mai, kuri norėtų, kad pir
minių rinkimų proga tau
ta galėtų plačiau susi
pažinti su kandidatais. 
Senatorius McCarthy iš 
demokratų pusės irNixo- 
nas iš respublikonų pu
sės ir pradėjo eiti tokiu 
keliu, tačiau vėliau jie 
susilaukė konkurencijos 
iš "pašaliečių", kaip vi
ceprezidento Humphrey 
ir Rockefellerio, kurie 
lyg ir sako, kad mums tie 
pirminiai rinkimai visai 
nereikalingi, nes visi ži
no kas mes, kas, žinoma, 
didele dalimi atitinka 
tiesai. Bet jei taip, kam 
iš viso reikalingi pirmi
niai rinkimai, kurie tiek 
daug kaštuoja? O taip pat 
ir elektoriai prezidento 
rinkimuose? Visa tai bu
vo suprantama anais lai
kais, kada buvo rašoma 
JAV konstitucija ir ne
buvo nei lėktuvų, nei ra
dijo, nei televizijos, bet 
vargu ar reikalinga 
šiandien.

Žodžiu, laikai keičia
si, keičiasi ir žmonės. 
Didelė dalis žmonijos ne 
susipratimų ir glūdi ta
me, kad kartais nesuge
bama suprasti pasikei
tusios situacijos ir pa
sikeitusios galvosenos, 
kas priveda prie visai 
nereikalingų konfliktų. 
Kandidatas Rockefelle
ris aiškina, kad jis tai 
suprantąs ir žinąs rei
kalingus sprendimus. 
Taip vadinamo skurdo 
problemą jis nori iš
spręsti privataus kapi
talo bendradarbiavimu 
su vyriausybe. Kas —

IŠ PRAEITIES ARCHYVŲ... Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, kuris kartu buvo 
ir Lietuvos Skautų Sąjungos šefu, 1938 m. liepos 7 d. atidaro II-ją tautinę skautų stovyklą A. Panemu
nėje. Nuotraukoje iš kairės: pranešėjas pskt. V. Bražėnas, Lietuvos kariuomenės vadas gen. S. Rašti
kis, švietimo ministeris Tonkūnas, Skautų Tarybos pirm. dr. J. Alekna, prezidentas A. Smetona ir J. 
Tubelienė. Lietuvių skautų tautinės stovyklos rengiamos kas 10 metų. Pirmoji tautinė stovykla |vyko A. 
Panemunėje 1928 m. šiais metais rengiama penktoji tautinė ir jubiliejinė skautų ir skaučių stovykla 
|vyks nuo liepos 8 iki 20 d. Rako stovyklavietėje, Michigane. V.Kizlaičio nuotrauka

KAIP PRAGYVENTI IŠ 12 RUBLIU PENSIJOS?
Nors dar tik keletas 

metų, kaip Lietuvoj so
vietinė valdžia pradėjo 
platesniu mastu mokėti 
senatvės bei nedarbin
gumo pensijas, bet balan
džio 26 dieną TIESA Vil
niuje skelbė "tarybinio 
socialinio aprūpinimo" 
50 metų jubiliejų. Mat, 
visi rusų bolševikų jubi
liejai dabar minėtini ir 
Lietuvoj. Todėl tą die
ną buvo aiškinama, kaip 
dabar Lietuvoj atsiliepia 
1918 m. balandžio 26 d. 
pasirašytasis Lenino 
dekretas. Būtent: pen
sijas ar pašalpas Lie
tuvoje dabar gauną apie 
517 tūkstančių asmenų, 
kone kas šeštas gyven
tojas! Esą, "tai galima 
tik mūsų visuomenės 
sąlygomis"...

Yra pateiktas ir ki
tas, iš pirmo žvilgsnio 
beveik įspūdingas skai
čius: 1967 metais tų pen^ 
sijų ir pašalpų esą iš
mokėta 98 mil. 816 tūks
tančių rublių... Tačiau 

SENIAUSIA LIETUVE

Vilniuje Antavilių invalidų namuose gyvena senutė Zofija Minio
tienė, kuri esanti gimusi 1837 metais. Tai, turbūt, seniausia iš vi
sų lietuvių, nes jai suėjo J31 m. amžiaus.

tuos milijonus padalinus 
517-kai tūkstančių, pen
sijos ar pašalpos vidur
kis išeina tik apie 191 
rublį per metus, arba 
ne visiškai 16 rublių per 
mėnesį...

Tarp tų 517 tūkstančių 
pensininkų bei pašaipi
ninkų yra nemažas skai
čius visiškai ne Lietu
voj tas pensijas išsitar
navusių, arba, jei ir Lie
tuvoj, tai Lietuvos oku
pantų ar kolonistų funk
cijose. Jie, kaip ir eilė 
privilegijuotų vietinių 
"nusipelnėlių", gauna ne 
vidurkio dydžio pensi
jas, o keleriopai dides
nes. O už kiekvieną ap
dovanotą, sakysim, 60 
rublių per mėnesį pen
siją, vienuolikai mažiu
kų lieka tik po 12 rub
lių per mėnesį. Už kiek
vieną gaunantį 100 rub
lių pensiją, turi būti 21 
gaunąs tik po 12 rublių.

O juk 12, arba 16, ar 
net 20 rublių per mėne
sį — tai gi ne senatvės 
aprūpinimas. Tai tik ket
virtadalis, daugiausia — 
trečdalis pragyvenimo 
minimumo.

Tokio "senatvės ap
rūpinimo" neįmanoma 
pateisinti net ir pasiaiš
kinimu, kad "geriau ma
žai, negu nieko", kadan
gi Lietuvoj daugiau kaip 
trys ketvirtadaliai da
bartinių "aprūpintųjų" 
savo laiku turėjo šiokį 
ar tokį pagrindą savo 
senatvei, jei ir kukliai, 
tai vistiek patenkinamai 
aprūpinti ir be valdžios 
malonės. Valstybė, ku
ri dabar duoda lėšų pra
gyventi vienai savaitei 
per mėnesį, yra atėmu
si iš jų žemę ar kitokią 
nuosavybę, daugeliu at
vejų yra sunaikinusi ir 
šeimas, kuriose jų se
natvė galėjo būti aprū
pinta. Niekas kitas, kaip 
tas beveik pusmilijonis 
"vidutinių" pensininkų 
Lietuvoj nejunta skau
džiau, kad jie yra tapę 
apiplėšti, o dabar iš jų 
reikalaujama dėkingumo 
apiplėšusiems už grąži
nimą šiek tiek trupinių. 
Jiems nieko nesako 98 
milijonai per metus. 16

ar 12 rublių per mėnesį 
jiems yra "tarybinio so
cialinio aprūpinimo" ap
čiuopiamiausia realy
bė. (ELTA)

Beveik kiekvie- 
rajone, jei ne dau- 
tai bent vienas iš 
sekretorių yra ru-

Rusai visur...
Lietuvos teritorijoj 

suorganizuotos komunis
tų partijos sekcijos ne 
tik viršūnė Vilniuje, bet 
ir miestuose bei mieste
liuose rūpestingai nu
sagstyta rusais parei
gūnais. šių metų pra
džioj buvo atliekamas 
rajkomų (rajoninių par. 
tijos vadovybių) per
rinkimo formalumas. 
Laikraščiuose ta pro
ga buvo minimi, kur ko
ki dabar yra rajoniniai 
sekretoriai (valdybų na
riai).
name 
giau, 
trijų 
sas. Pavyzdžiui: Akme
nėj — N. Krasilnikov, 
Anykščiuose — D. Gra
bu sov, Eišiškėse — Afa- 
nasij G. Novikov (pir
masis sekr., šalia jo — 
Milaszewicz, S. Greviš- 
ki), Ignalinoj — P. Ko- 
lesnikov, Jonavoj — F. 
Žabin, Jonišky —A.Guš- 
Čin, Kaišiadoryse — V. 
Kiuršin, Kauno rajone — 
A. Smirnov, Kupiškio — 
A. Sagulin, Mažeikių — 
V. Šarapajev, Panevėžio 
raj. — J. Kalačiova, Ra
seinių — Lev Molotok, 
Rokiškio — S. Boldarev, 
Šilutės — N. Berdnikov, 
Širvintų — S. Korovin, 
Švenčionių — K. Fino- 
genov, Vilniaus (užmies
čio) — V. Petuch, N. 
Byčkov ir V. Gubin, Za
rasų — A. Tujezov, E. 
Petrovą...

Vilniaus miesto sudė
tingesniame komitete ir 
miesto dalių komitetuo
se: J. Bielousov, A. Sach' 
raj, G. Simonenko (orga
nizacinio skyriaus vedė
jas), A. Masiuk, R. Ja- 
devič, N. Uksov... Kauno 
mieste — L.K. M ak Si
mo v, N. Laškov, F. Butyl- 
kin, l.Golubov... Klaipė
doj — D. Rožnov, Pane
vėžy — V. Plaksin, Šiau
liuose — V. Avralev...

(ELTA)
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Maskvos ranka Paryžiuje m
1962 metų pavasarį 

prezidentas John F. Ken- 
nedy parašė asmenišką 
laišką Prancūzijos pre
zidentui de Gaulle, pa
siuntus jį specialiu kur
jeriu. Jame JAV prezi
dentas įspėjo savo Pran
cūzijos kolegą gavęs pa
tikimų žinių, jog Maskva 
turinti savo agentus ne 
tik žemesnių Prancūzi
jos pareigūnų tarpe, bet 
gal būt net pačiame mi- 
nisterių kabinete. Ken- 
nedy pasiūlė de Gaulle 
patikrinti jo informaci
jų šaltinį — vieną aukš
tą sovietų valstybinio

LAIKAI IR 
ŽMONĖS...

(Atkelta iš 1 p si.) 
šiaurinio Vietnamo, So
vietų Sąjungos ir Raud. 
Kinijos koaliciją, nors 
visi tie kraštai turi 
prieštaraujančių intere
sų ir tokiu būdu galima 
būtų rasti kokį nors bū
dą juos išskirti. Čia 
be abejo yra daug tie
sos, tačiau iš kitos pu
sės, tie visi kraštai tu
ri ir bendrą interesą, 
būtent sumažinti JAV ga
lybę. Už tat karas ir tę
siasi toliau.

Tas viskas leidžia pri
eiti išvados, kad nors lai
kai ir žmonės keičiasi, 
tie pasikeitimai nėra to
kie dideli, kad dėl to bū
tinai reiktų atsistoti ant 
galvos. Tiesa, Ameriko
je yra įprasta reikalau
ti kiekvienais metais nau
jovių, kiekvienų metų au
tomobilių modeliai turi 
atrodyti kitaip, nors ir 
ne visai logiškai. Už tat 
čia gal ir daugiau negu 
kitur galima laimėti rei
kalaujant naujų metodų, 
naujų sprendimų. Kiek
vienu atveju, atrodo,kad 
su Goldwaterio kandi
datūra pasibaigė ir lai
kas, kada politikai gal
vojo apie grįžimą į se
nesnius, gerus laikus.Da
bar žiūrima į ateitį, nors 
ligšiolinis patyrimas 
moko, kad ją praktiškai 
sunku įspėti ar numaty
ti.

Kitur, kaip D. Brita
nijoje ir Vokietijoje, re
formatoriais gerokai nu
sivilta, ten kyla konser
vatorių žvaigždė. Tai 
rodo visi papildomi rinki
mai D. Britanijoje ir sei
melio rinkimai Baden- 
Wuertenbergo valstybė
je, kur socialdemokratai 
ir ’naujoji kairė' smar
kiai pralaimėjo, o naujų 
balsų gavo ir daugiau 
konservatyvūs krikščio 
nys demokratai ir net 
'naujieji naciai', prie ko 
didele dalimi prisidėjo 
visai beprasmingi stu
dentų neramumai, kurie 
didele dalimi buvo spau 
dos išpūsti.

komiteto KGB pareigū
ną, pabėgusį į JAV-bes. 
To pabėgėlio tikroji pa- 
vardė iki šiol nėra ži
noma. Der Spiegei tei
gia, kad tai Anatolij Dol- 
nycin, į JAV pabėgęs 
1961 metais. Amerikie
čių šaltiniai — Time ir 
Life — tai nuneigia. Ga
limas daiktas, kad tas pa

Rašytojas Leon Uris, pagar
sėjęs su romanu iš žydų gyve
nimo "Exodus", parašė naują 
romaną "Topaz", kuris iškelia 
Maskvos šnipų veiklą Prancū
zijoje...

bėgėlis save kurį laiką 
vadino Dolnycinu, tačiau 
tai nebuvusi jo tikroji 
pavardė. Kiekvienu at
veju, kai de Gaulle į Ame
riką pasiuntė savo ge
riausių seklių komandą 
jam ištardyti, jie jį va
dino slapyvardžiu 'Mar- 
tel'.

Dabar po šešių metų 
visą tą bylą į viešumą 
išvilko buvęs Prancūzi
jos saugumo ryšininkas 
Washingtone Philippe 
Thyraud de Vosjoli savo 
rašiniais londoniškiame 
Sunday Times ir ameri
koniškam Life žurnale. 
Tą istorijąde Vosjoli jau 
anksčiau papasakojo sa
vo draugui amerikiečių 
rašytojui Leon Uris, ku
ris ją panaudojo roma
nui 'Topaz', tačiau jo 
prancūziškas vertimas 
iki šiol dar nepasirodė 
ir de Gaulle vyriausybė 
iki šiol atsisakė bet ką pa
reikšti apie tą romaną, 
duodama suprasti, kad 
jis yra rašytojo fantazi
jos vaisius.

Galimas daiktas, kad

Prancūzas George Paques, 
dirbęs prie NATO, už šnipi
nėjimą sovietams nuteistas iki 
gyvos yąlvos kalėti, vėliau bauj: 
rnė pakeista 20 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimu.

DIRVA

tokia reakcija į 'Topazą' 
dabar De Vosjoli paska
tino viešai atskleisti sa
vo kortas. De Vosjoli 
apie Kennedy laišką de 
Gaulle sužinojo tik atvy
kus prancūzų tardyto
jams į JAV. Tie iš pra 
džių žiūrėjo į visą afe
rą skeptiškai. Jiems net 
atrodė, kad Maskva ty
čia savo reveliacijomno' 
ri sugadinti amerikiečių 
- prancūzų santykius.

Čia reikia prisiminti, 
kad prancūzai turi dvi 
žvalgybos organizaci
jas: SDECE (Service de 
Documentation Exteri- 
eure et de Contre- 
espionage), kurios ati
tikmuo būtų amerikiečių 
ČIA, ir DST (Direction 
de la Securite du Terri- 
toire), atitinkanti ameri
kiečių FBI. Jos abi pa
siuntė savo agentus į 
JAV po to, kai genero
las de Rougemont, pa
ties de Gaulle patikė
tinis, pasikalbėjęs su 
'Marteliu' įsitikino, kad 
jis šneka tiesą.

Prancūzų agentai at
sivežė visą eilę slaptų

Jacques Foccart, artimas de 
Gaulle bendradarbis, pagal de 
Vosjoli turėtų būti tuo garsiuo
ju sovietų šnipu prancūzų vy
riausybėje, kuris minimas "To
paz" romane.

dokumentų. Dalis jų bu
vo tikrų, dalis specia
liai sufabrikuotų. Kai 
'Martel' pasisakė, kad 
jis turėjęs progos net 
savo akimis pamatyti vi
są eilę slaptų prancūzų 
dokumentų, jam buvo pa
tiekti tie dokumentai su 
klausimu, kuriuos jų, jis 
matęs. 'Martel is’ atrin
ko keletą iš tikrų doku
mentų tarpo.

Jis smulkiai buvo su
sipažinęs su SDECE veik
la nuo 1958 metų. Jis ne
žinojo visko, tačiau turė
jo nemažai informacijų, 
kurios galėjo prancū
zams atskleisti tikrą tie
są. Pavyzdžiui, kad tū
lo Pietų Prancūzijos 
miestelio miesto tary
bos narys iš tikro buvo 
sovietų pilietis, ar kad 
vienas prancūzų moksli 
ninkas, aziatų kilmės, 
buvo užverbuotas Lon
done tada ir tada duoti 
žinias KGB. Prancū
zams iš tų informacijų 
buvo lengva nustatyti tik
rą įtariamų asmenų ta
patybę.
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A. Bielskus su "Žaibo" klubo mergaičių tinklinio komanda, labai stipriai pasirodžiusia varžybose 
Detroite prieš kitas savo amžiaus komandas. Stovi iš kairės: A. Bielskus, J. Vaivadaitė, L. Leščins
kaitė, D. Bielinytė, D. Ralytė, L. Vasiliauskaitė, L. Garlaitė ir D. Sušinskaitė. J. Garlos nuotrauka

Tardymas užtruko la
bai ilgai ir iš jo paaiš
kėjo, kad sovietai turė
jo savo šnipų užsienio 
ir krašto apsaugos mi
nisterijose bei prancū
zų delegacijoje NATO 
organizacijoje, kad so
vietai turėjo savo žmo
gų de Gaulle, aplinko
je, kad sovietų šnipų liz
das 'Saphire' vardu vei
kė pačioje SDECE orga
nizacijoje ir kad prancū
zai SDECE ribose ruo
šia specialią organizaci
ją špionažui JAV-bėse, 
kad čia patyrus jiems 
ir Maskvai reikalingas 
paslaptis amerikiečių 
technologijoje.

Ta paskutinė infor
macija nustebino patįDe 
Vosjoli, nes jis apie to
kius kėslus nieko nežino
jo, o buvo Prancūzijos 
saugumo ryšininku Wa- 
shingtone!

’Martel'teigė, kad dar 
1959 metais generolas 
Zakarovskis, vadovavęs 
KGB užsienio operaci
jom, aiškino savo štabui, 
kad prancūzai rimtai gal
vojo organizuoti tos rū
šies špionažą Ameriko
je ir buvo labai patenkin
tas, kad sovietai už die
nos ar kitos sužinos tą 
patį, ką sužinojo prancū
zų SDECE,

De Vosjoli į tą teigi
mą iš pradžių žiūrėjo 
skeptiškai, tačiau po 
kiek laiko jis iš tikro 
gavo įsakymą prisidėti 
prie tokio šnipų tinklo 
JAV-bėse organizavi
mo. Tačiau daugiausiai 
jis patikėjo 'Martelio' 
teigimui po savo paties 
kartaus patyrimo Kubos 
aferoje.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

VARŽYBOS DETROITE

Detroite įvykusiose 
XVIII-ios Š. Amerikos 
lietuvių krepšinio pirme
nybėse dalyvavo 17 JAV 
ir Kanados komandų.

Vyrų klasėje nugalė
tojais liko praėjusių me
tų čempijonai Chicagos 
Neris, pusbaigmių pra
tęsime laimėjusi prieš 
gan stiprią Clevelando 
Žaibo komandą 108:107 
ir baigmėje nugalėjusi 
Ansonios Geležinį Vil
ką (buvusį Waterbūrio 
Gintarą) 86:77. III vie
tą išsikovojo pirmenybių 
favoritai Detroito Ko
vas, laimėjęs prieš Li
tuaniką 99:66, pralai
mėjęs Geležiniam Vil
kui ir nugalėjęs Žaibą 
113:107. Aušros vyrams 
pralaimėjusiems Žai
bui 82'62 ir nugalėju
siems Lituaniką 63:51, 
atiteko V vieta.

Jaunių A klasės meis

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

A. Merkelis — SMETONA — Monografija ............$12.00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR

VALSTYBININKAS ...................................... $2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA .......:... $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00 
V. Volertas — SĄMOKSLAS —

premijuotas romanas ................................ ;..$3.50
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ....................... $4.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
•J. Juodis — TAUTOS KELIU — paveikslų albumas $7.00 
Gr. šimukonienė — SU DAINA —

Lietuvišku dainų rinkinvs ............................ $2.00
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ $2.50
Pr. Aiženas — MARTYNAS JANKUS $4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ..... $7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ

REPRODUKCIJOS
(anglišku j vadu ir parašais) $6.00

A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI $2.50

J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA $4.00 
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tonms $6.00
Dambriūnas. Klimas. Schmalstieg —

INTRODUCTION TO MODERN 
LITIIUANIAN $7.00

P. Tarulis VILNIAUS RŪBAS
minkštais viršeliais <0 00
Kietais viršeliais 75

LITERATŪROS METRAŠTIS Trečio-i
. Pradalge ir Ket\utou l’rada’.ge

teriu liko irgi praėjusių 
metų nugalėtojai Cice
ro Ateitis, laimėjusi 
prieš Detroito Kovą 47: 
41 ir Chicagos Nerį 61: 
45. Aušros jauniai, pra
laimėję Lituanikai 39: 
57 ir nugalėję Toronto 
Vytį 40:37 liko V vie
toje.

Jaunių B klasėje nu
galėtojais liko Toronto 
Aušra. AuŠriečiai, be di
delio vargo nugalėję Li
tuaniką 72:40, vos ne
suklupo prieš praėjusių 
metų čempijonus Cice
ro Ateitį. Reguliarios 
rungtynės baigėsi lygio 
mis 48:48. Pratęsime, 
trenerių kovoje D. Lau
rinavičius išėjo laimė
toju. Rungtynės baigėsi 
55:53 Aušros naudai. 
Sekmadienio baigmėje 
aušriečiai 20 taškų skir
tumu nugalėjo Clevelan
do Žaibą 50:30.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUfiAITlS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Užsakant knygas, prie kainos prašome primngti 25 c. 
pašto išlaidoms.

kietais \ iršeliais 
minkštais viršeliais

S
S; ’ 00

L Gliaudą l'IIE SONATA OP Iv’AKI
(Ikaro Sonata angliškai'

S
< ' 00

.1. švaistas DANGUS DEBFS> SU
kodais viršeliais
minkštais viršeliais .' ’0

\ isa eile kitų poe uos. belet ris( tko; ir prisim u*. ima
kn\ gii.

leiraukites Dirvoje Jums reikalingu knv gu ir pl<i'kŠ
toliu reikalu.

Rašykite;
DIRVA.
6907 Superior Avenue.
Cleveland. Ohio 11103
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ANGOJE (10)

BALUTIS Į VERSALĮ

PRISIMINKIME SAVANORIUS 
IR KARO INVALIDUS

Kaip kiekvienais, taip ir šiais Jubiliejiniais 
Metais, prisiminėme Nepriklausomybės Akto sig
natarus. Jų jau nė vieno nėra gyvo. Garbė jiems 
už jų drąsą ir pasiryžimą.

Prisimindami vienus, neturėtumėme užmirš
ti ir tų, kurie nepriklausomybę iškovojo karo lau
ke. Juk buvo daug Lietuvos priešų — lenkai, bol
ševikai, bermontininkai, kuriems laisva Lietuva 
buvo nepageidautina. Lietuvos vyriausybei be ka- 
kariuomenei buvo neįmanoma pasipriešinti priešų 
kėslams. I vyriausybės kvietimą ginti tėvynės sie
nas atsiliepė daug rinktinių tautos vyrų — sava
norių. Jų dėka buvo atstatyta laisva Lietuva ir su
organizuota nuolatinė kariuomenė.

Daug tų pirmųjų laisvės kovų savanorių žuvo. 
Didelė dalis liko invalidais. Nepriklausomybės lai
kais jais rūpinosi vyriausybė. Jei bolševikams už
ėjus visi bijojome areštų, tai kaip gi jautėsi ko
votojai prieš bolševikus savanoriai ar karo invali
dai?

Visi bėgome nuo bolševizmo. Bėgo ir savano
riai ir karo invalidai. Dalis jų atsidūrė Amerikoje. 
Šiaip taip apsitvarkę ir pagal savo pajėgumą gavę 
darbus, susiorganizavo į Lietuvos Laisvės Kovų 
Karo Invalidų Draugiją. Dabartiniu metu D-jos pir
mininkas yra Br. Tvarkūnas (Philadelphijoje) sekr. 
J. Kiaunė (New Yorke), narys A. Leskevičius (Chi
cagoje).

Visi ka£o invalidai jau pensininkai. Kokias gi 
jie pensijas galėjo išsitarnauti būdami be sveika
tos? Dalis savo šeimos - vaikų dėka gyvena paken
čiamai. Bet daug kam iš jų reikalinga ir piniginė 
parama. Susinešiojus rankos protezui, ar susirgus* 
žinant čia medicininio patarnavimo kainas, be pa
ramos sunku išsiversti. Dar paskutinėmis žinio
mis yra gyvi trys karo invalidai pavergtoje Lietu-' 
voje. Jiems praėjusiais metais buvo siunčiami 
siuntiniai, o šiemet Draugija turi lėšų tik čia esan
tiems karo invalidams paremti. Draugijos paja
mos labai menkos. Per 1967 m. gauta iš Roches- 
terio — 30 dol. Waterburio — 70, Chicagos — 67, 
Omahos — 76, Los Angeles — 170 ir Clevelando 
— 176 doleriai.

Kur gi kitos kolonijos ir kariai ramovėnai,kad 
užmiršta savo ginklo draugus? Taigi, materialinė 
parama paskutiniu metu labai menka.

Reikia prisipažinti, kad mes užmiršome sava
norius ir karo invalidus ne tik materialiai, bet 
ir moraliai. Štai, šiemet per Vasario 16 d. iškil
mes savanoriai buvo prisiminti tik Clevelande ir, 
rodos, Worchesteryje. Juk Jubiliejiniai metai, tai 
nors geru žodžiu parodykime, kad mes lenkiame 
galvas už jų pasiaukojimą atstatant nepriklauso
mybę. Parodykime pagarbos ir meilės kol dar jie 
yra gyvi. Kaip juos pagerbti turėtų pagalvoti Bend
ruomenė ar Kariai Ramovėnai. Progų, manau, tu
rėtų susirasti. Juk bus dar visokių minėjimų: Tau
tos Šventė, Kariuomenės Šventė ir kt.

Štai, Bostono jūrų skautai pagerbė savanorį 
Vladą Balčių. Manyčiau, kad šiais metais Kariuo
menės Šventės minėjimus reikėtų pravesti karo in
validų ir savanorių prisiminimo ir pagerbimo ženk
le. (p.m.)
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NEMALONŪS 
NUOSTOLIAI IR 
- IŠ KUR JIE ?

Aldona Anyta savo Tre
čiadienio Pastabose 
(Naujienos, gegužės ld.) 
į klausimą "iš kur tos 
išlaidos”, rašo, jog šve
dų meninis vienetas Chi
cagoje, surengiąs į me
tus kelis operų pastaty
mus, paskutinį kartą iš 
Operos ’Lucia di Lam- 
mermoor’ sulaukė nuos
tolio 706 dol.

"Joks nuostolis nėra

The Lithuanian Newapaper
Eatablished 1915

nialonus”, rašo Aldona 
Anyta (jau beveik vi
siems žinant, kas po tuo 
vardu rašo), "tačiau... 
'Gražina* davė daugiau 
nuostolių, negu visa ’Lu- 
cia di Lammermoor’ 
apyskaita. O ’Maro’ de
ficitas irgi siekė 6.000 
dol".

"Veikėjai, kuriems 
tenka tų meninių paren
gimų išlaidas daryti, 
gal, galėtų aiškinti ir 
paaiškinti, kaip, iš tie
sų, atsiranda tos išlai
dos. Man žinoma, kad 
labai dažnai kai kurie 
asmenys su visuomenės 
pinigais nesiskaito. "Lie
tuvis geras, davė vakar, 
duos ir rytoj" — gal
voja jie. Dažnai muša- 
mės į "iškilmingumą", 
"padaryti, kaip reikia".

Versalio rūmai prie Paryžiaus, stebint iš lėktuvo 1919m. birželio 28 d., po pasirašymo taikos sutar
ties su Vokietija. Žmonių susidomėjimas konferencija buvo didelis. Baigus su Vokietija, konferencija 
toliau svarstė kitų tautų, ir Lietuvos, likimą. Šiuose rūmuose 1783 metais buvo pasirašyta Anglijos su
tartis su naujai įsisteigusiomis Jungtinėm Amerikos Valstybėm.

1919 METAI. Birže
lio 9-11 d.d. Chicago
je įvyko tautininkų su
manytas seimas. Buvo 
pavadintas Visuotinas 
Amerikos Lietuvių sei
mas, dalyvavo 339 dele
gatai nuo įvairių ir kata
likiškų draugijų,nors ka
talikų spauda ir socia
listų klika boikotavo.

Seimo priimtos politi
nės Lietuvos klausimu 
ir Taikos konferencijai 
rezoliucijos padarė Wa- 
shingtone gero įspūdžio. 
Išrinktos komisijos daug 
naudingo nudirbo.

Seimas nutarė prašyti 
Lietuvos prisiųsti Ame
rikai savo oficialų atsto
vą.

Patrioto veikėjo adv. 
Jono Bagdžiūno sumany
mu nutarė padirbdinti ir

Kartais norime patys 
save nustebinti. Ne- 
paslaptis, kad dar prieš 
‘Maro’ premjerą ren
gėjams buvo aišku, kad, 
jei ir visi bilietai būtų 
išparduoti, jei ir neatsi 
rastų jokių nenumatytų 
išlaidų, nuostolių vi stiek 
būtų buvę apie 3,000 dol. 
Tai kam ten šokti kaž
kur?

Neseniai Chicagoje tu
rėjome nemažai triukš^ 
mo sukėlusią muzikos kū 
rinio premjerą. Apys
kaitą rengėjai, gal, pa
skelbs? Žinoma, tik, kad 
vienas solistas "užgiedo 
jo" už 15 minučių padai- 
navimą 750 dolerių. Rei 
kia manyti, kad jis mūsų 
tarpe ateityje daugiau 
nedainuos. Vienas laik
raštis , kuris spausdino 
ir rengėjų neprašytus ra 
šinius, atsiuntė sąskai
tą už garsinimą virš 600 
dolerių sumoje. Kitas, 
ne toks gobšus provinci- 
jos laikraštis,tegavo 59 
dol. Didžiausias sumas 
suėda svetimi muzikan
tai, scenos darbininkai 
ir svetimos salės. Ar 
būtina mums į jas verž 
tis?... Pasitaiko, kad vie
nas kitas rengėjas suke
lia vaišes "iš pasiaukoji
mo dirbusiems" atsidė
koti. Čia taip "atsidėko
jamą", kad kitas ir dar
bo dieną po to praranda.

Deficitų reikia veng
ti, nes dėl jų kalta ne 
visuomenė, bet patys en
tuziazmo pagauti rengė
jai, kurie nori vis už ki
tus geriau, iškilmingiau 
ką suruošti ir neapsi
skaičiavę, sėda į balą".

K. S. KARPIUS

padovanoti Lietuvai Lais
vės Varpą. (Varpui ži
nomus žodžius, "Oi, 
skambink per amžius vai 
kams Lietuvos — " su
redagavo B. K. Balutis).

Išrinko Chicagos Lie
tuvos redaktorių B.K. Ba
lutį tautinės srovės at
stovu į Versalio taikos 
konferenciją tikint Lietu
vos klausimo sprendi
mo.

Birželio 10 d. paaiški, 
kad katalikų vadai buvo 
pradėję skelbti šauksią 
savo seimą paskirai, 
kaip padarė 1914 metais, 
bet nepaskelbę vietos nei 
dienos, Šiam seimui 
kenkė.

Tarp kitų, pav.,West- 
field, Mass., klebonas 
skelbė Chicagos seimas 
esąs "išgamų" ir "sa- 
mozvancų", o jame daly
vavę katalikai esą "šiau
diniai katalikai".

Birželio 25 d. Foreign 
Language Association pa
skelbė sąrašus ateivių 
tautų laikraščių, lietuvių 
rado 30 įvairių perio
dinių leidinių. Lietuvius 
tuo būdu apšvietoje pa
statė lygiomis su prancū
zais ir švedais.

Birž. 25 d. Vykd. Ko
mitetas iš Washingtono 
paskelbė, kad surinktų 
milijono parašų lakštus 
įrišo į viršelius — pasi
darė 138 tomai.

Birželio 28 d. lietuviai 
išsiuntė Lietuvos delega 
cijos pirmininkui prof. 
Voldemarui Versalio 
taikos konferencijoje 
tris gerai išlavintas ste 
nografes: Oną Drangely
tę, Marę Kižytę ir Ma
rę Radzevičiūtę.

Liepos 2 d. mūsų spau
doje pasirodė pasipikti
nimai, kad jau minėtas 
iš Europos grįžęs kata
likų atstovas adv. Mas- 
tauskas, naujai paskir
tas katalikų atstovu į 
Vykd. Komitetą VVashing- 
tone, amerikiečių spau
doje pasisakęs "aš sto
viu už stiprią Lenkiją" 
(Dėl tos minėtos adv. 
Mastausko ir adv. Čes- 
nulio kelionės ir jo san
tykių su Gabriu mūsų 
spaudoje ilgai tęsėsi ka
talikų srovei priekaiš
tai.)

Liepos 4 d. pasinau
dojant Amerikos nepri
klausomybės švente, lie 
tuvių suvažiavimo pro
ga Washingtone praves 
ta graži demonstracija

Lietuvos de jure pripaži' 
nimo reikalavimo šū
kiais.

Liepos 5 d. atvyko iš 
Lietuvos tūla Turčinavi- 
čienė, pradėjus šlietis 
prie lietuvių, bet jos tuoj 
atsikratyta paaiškėjus, 
kad jos misija buvo dirb 
ti lenkų naudai.

Liepos 9 d. išvyko į 
Versalio Taikos Konfe
renciją tautinės srovės 
atstovas Balutis. Jam 
Tautinė Taryba įteikė 
$5,000 čekį Lietuvos de
legacijos išlaikymo rei
kalams. Lietuvos dele
gacijoje greta pirminin
ko prof. Voldemaro ir 
vicepirmininko Martyno 
Yčo dalyvavo amerikie
čiai tautininkai B.K. Ba
lutis ir iš Londono atvy
kęs inž. Norus; katalikų 
kun. J. Žilius ir kun. J. 
Dobužis.

(1919 m. rūgs. 5-16 d. 
d., lietuvių konferenci
joje Lauzannoje, Švei
carijoje, Lietuvos Tary
bos pirmininkas Antanas 
Smetona pareiškė: Tai
kos derybose Amerikos 
lietuviai vaidins didelę 
rolę. Lietuvos nepriklau
somybė privalo būti tų 
derybų pagrinde". Ame
rikos lietuvių katalikų 
atstovas kun. Dobužispa 
sakė: "Amerika derybo
se vaidins pirmaeilę ro
lę — ir Amerikos lietu
viai yra tam pasiruošę" 
Dabar Amerikos lietu
viai taikos konferencijo
je jau dalyvavo.)

Rugp. 11 d. Vykd. Ko
mitetas Washingtone ga
vo Voldemaro, Balučio, 
Noraus, Yčo, Žiliaus ir 
Dobužio kablegramą pa
siųsti tuoj į Paryžių 
$40,000, nes iš TAV ka 
ro ginklų likvidavimo 
komisijos galima gauti 
milijono dolerių vertės 
gerų ginklų. Tautinin
kų ir katalikų fondai su
dėję pinigus tuoj pasiun
tė. Jauna Lietuvos ka
riuomenė susilaukė la
bai reikalingų, gerų gink
lų kovai prieš bermon
tininkus, bolševikus ir 
lenkus.

Rugp. 20 d. New Yorke 
įsteigta komisija ginti 
lietuvių reikalams spau
doje, lenkams vėl pra
dėjus šmeižti lietuvių 
tautą.

Rugp. 29 d. Senate Wa- 
shingtone buvo skirta 
Lietuvos pripažinimo ap 
klausinėjimo byla. Da
lyvavo daug lietuvių ir 
amerikiečių draugų, vei 

kėjų ir teisininkų. Lie
tuviai advokatai buvo ži
nomi veikėjai Lopato, Ko- 
dis, Bračiulis. Kaip Se
nate dažnai tokie klausi
nėjimai vykdomi, šiuo at
veju buvo gvildenama, ko - 
dėl reiktų Lietuvai su
teikti pripažinimas.

LAISVĖS VARPO 
IŠLEISTUVĖS

Birželio 9-11 dd. sei
mo nutarimu pagaminto 
Laisvės Varpo išleistu- 
vė į Lietuvą surengta 
Chicagoje rugp. 30 d., 
kas parodo kaip skubiai 
varpui pagaminti komi si 
ja dirbo. Po seimo, per 
trumpą laikotarpį, vi
suomenė, nuoširdžiai 
užgirdama Laisvės Var
po padovanojimą, susiun 
tė dar $6,000 aukų. Lais 
vės Varpas Kauną pasie
kė tik 1922 m. sausio 12 
d., kas liudijo nesutvar
kytą prekinių laivų ju
dėjimą karo pasekmėje .

Rūgs. 16 d. New Yorke 
įvyko naujos lietuvių, lat
vių, estų ir ukrainiečių 
organizacijų sušauktas 
kongresas. Priimta re
zoliucijos už tautų lais
vę ir protestai pasiųsti 
Washingtonui prieš len
kų puldinėjimą tų tautų.

Rūgs. 24 d. New Yor
ke sušauktas lietuvių šal
pos draugijų suvažiavi
mas subendrinimui šal
pos darbų. Katalikams 
sumanymui trukdant, su
važiavimas baigėsi tuš 
čiomis.

Rūgs. 27 d. Brbokly- 
ne įvyko lietuvių soci
alistų suvažiavimas. Nu
tarė jie vadintis "komu
nistais". Socialistų liko 
maža grupelė su vienu 
-kitu vadu. (Vėliau 
Kremliui įsakius komu
nistams susitarti "bend
ram frontui" kovai 
"prieš fašizmą", so
cialistai pagelbėjo ko
munistams Amerikos lie
tuvių gyvenime įvykdy
ti kensmingiausius dar
bus, kol 1930 metais tas 
jų "bendras frontas" su- 
iro, jiems savo tarpe su- 
siėdus.)

Spalio 1 d., Lietuvių 
įprašytas, New Yorko 
kongresmanas LaGuar- 
dia įnešė Kongrese re
zoliuciją reikalaujančią 
skirti $15,000 įsteigimui 
Lietuvos respublikoje 
pirmutinio Amerikos 
konsulato. (Spalio 15 d. 
išvyko į Lietuvą pirmu
tinis JAV valdiškas at
stovas John A. Gade.)

Spalio 4 d. Brookly- 
ne lietuviai ir ukrainie
čiai surengė milžinišką 
protesto demonstraciją 
prieš lenkų elgesį Lie
tuvoje ir Ukrainoje. Mū
sų socialistų spauda iš 
to pasityčiojo.

Spalio 15 d. tautininkų 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondas paskelbė 
"Lietuvos Laisvės Savai 
tę", surinkimui $100,000 
Lietuvos ginklų fondui.

Spalio 15 d., tapęs 
Vykd. Komiteto pirmi
ninku, M.J. Vinikas ne
trukus gavo teisę vizuo
ti pasus Amerikos pilie
čiams vykstantiems į 
Lietuvą. Rusai ir lenkai 
viliojo žmones vizų 
reikalu kreiptis į juos.

Spalio 19 d. atvyko Lie
tuvos karinė misija su 
amerikiečių pulkininku 
priėmusiu lietuvišką pa
vardę Juododžiu, pulk. 
Perry ir kitais. Pradėta 
organizuoti Amerikos 
lietuvių savanorių bri
gada vykti į Lieuvą, bet 
kaip su "Lietuvos Lais-

(Nukelta į 4 psl.)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (23)

MATERIALISTAI
Nors Markso materialistinę filosofiją daugelis 

su pagrindu atmeta ir nepripažįsta, bet visi galim 
matyti, kad ekonominiai motyvai labai reikšmingi 
žmogaus gyvenime, ir jie nekartą atitinkamai vei
kia jo ideologiją bei jausmus. Tačiau pavojinga ir 
klaidinga jų reikšmę pertempti, tuo labiau suabso
liutinti.

Ilgą laiką su liūdesiu seku, kaip tas ekonominis 
motyvas nekritiškai iš abiejų pusių naudojamas Lie
tuvos likimo problemai spręsti.

Iš šios pusės mes ieškom pro mikroskopą ir, 
be abejo, tuoj surandam neabejotinus įrodymus, kad 
okupuotos Lietuvos komunistinė ūkio santvarka yra 
niekam netikusi ir niekada nebus naši. Tai santvar
ka, kur sąmokslininkų grupė (komunistų partija) iš
naudoja tautas ir jų darbo liaudį, pajėgdama liau
džiai suteikti tik skurdą, ypač maisto, aprangos, gy
venamųjų butų, kasdienių gyvenimo reikmenų at
žvilgiais.

Tas vis taip pabrėžiama, jog kartais atrodo, 
kad svarbiausia dėl ekonominių sumetimų reikia 
"kovoti” už komunistinės santvarkos pašalinimą.

Gerovės ideologija
Iš kitos pusės - ta pati ”ekonomistų” giesmė, 

apkaišyta puošniausiom frazėm, tik griežtai prie
šingo turinio.

Komunizmas, girdi, darbo liaudžiai atnešė ir 
sukūrė (jei dar ne prabangiškai, tai jau netrukus, 
nes jis tuoj pavys ir pralenks kapitalistinįpasaulį), 
- sukūrė kokį rojų? Nagi, ekonominę gerovę, pa
vyzdingą socialinį ir sveikatos draudimą, bendrą 
praturtėjimą, lygybę, laimę, gyvenimo džiaugsmą. 
Lietuvoje žemės ūkis ir pramonė taip aukštai iš
vystyti, kaip niekados! Elektrifikacija, gazo dujos, 
televizijos aparatai, skalbiamosios mašinos, sti
lingi baldai, silkės, automobiliai! Na, jei dar ne 
kiekviena šeima per pietus valgo filet mignon 
kepsnį ir tortu užsikanda, tai netrukus taip balia- 
vos. ”Mes viską turim!” - kaip savo Amerikos įs
pūdžių knygoje sušuko ir draugas Baltušis.

Tad kuo laisva, nepriklausoma ir demokratinė 
tarybinė Lietuva - ne Amerika? Ar jūs ne puspro
čiai ir gal tikri bepročiai, kai vis dar demagogiškai 
paistot, kad ji okupuota?

Taip mes ir "išsprendžiam lietuvišką proble
mą”, - žodžiais, o jeigu panorim, tai dar ir statis
tikomis. Arba psichologiškai: - pernai reikėjo ilgo
je eilėje stovėti prie krautuvės durų, šiemet nebe
reikia, pernai nebuvo tų prekių, šiemet jau yra, 
aha, vadinasi, gyvenimas sparčiai gerėja. Arba ir 
globališkai: - mūsų kraštas mažas, didelės pramo
nės patys vieni neįstengtume sukurti ir išlaikyti, 
mums naudingiau turėti plačios imperijos rinką ir 
būti jos dalimi.

Tokią "ideologiją” sumaniai propagavo ir Ang
lijos, Prancūzijos, Belgijos ar Olandijos buvusios 
kolonijinės imperijos, kol jų negrai, arabai ir gelto
nieji pradėjo atkakliai maištauti prieš savo "gero
vę". Tokios pat ideologijos vykdymu persunkta ir 
paskutinė didžiausia kolonializmo baudžiavos impe
rija — Sovietų Rusija.

Šios ideologijos ir politikos talkininku ir jani- 
Čariniu vykdytoju yra vad. Lietuvos komunistų par
tija - faktinai Sovietų Rusijos kompartijos teritorinė 
sekcija Lietuvoje. Lietuvos išeivio ir politinio emi
granto intelektualinis racionalus dialogas ar na
šios diskusijos su šios politikos vykdytojais yra 
beveik neįmanomos ir labai nedaug prasmingos. 
Čia logika, tiesa ir teisingumas neturi jokios 
reikšmės ir poveikio jų vienintelio persveriančio 
argumento - jėgos ir smurto - akivaizdoje.

Kai kapitalistai už dyka švaistos
Lieka tik neapčiuopiama, bet ne mažiau sunki 

ir rizikinga sritis - tai dvasios ir jausmų, proto ir 
valios plotmė. Aktualėja reikalas vis naujo ir vis 
gilesnio įsisąmoninimo tiek užsienyje, tiek tėvynė
je, kad klausimas Čia ėjo ir eina ne dėl turto, ne 
dėl kiaulių gausybės tvarte, ne dėl duonos, žemės 
ūkio ir pramonės išvystymo lygmens, ne dėl elekt
rifikacijos ar šaldytuvo, ne dėl skurdo ar medžia
ginės laimės, - bet dėl lietuvių tautos gyvybės ir 
valstybinės nepriklausomybės.

Jeigu kiekvienam žmogui mieliausia tėvynė 
būtų tik ten, kur skanesnis penas, tai turtingas tau
pus ūkininkas Bačiflnas Amerikoje per dešimtme
čius nebūtų į visas puses švaistęs savo dolerėlių 
ar varginęsis vis kuo nors padėti lietuvių kultūrai 
ir lietuvybei, o šiandien nebūtų Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas. Jei žmogaus dvasios 
turinį ir jo sapnų "materializmą” apspręstų tik 
aukšto ekonominio standarto siekimas ir atsieki- 
mas, tai pirmąjį dolerių milijoną skaičiuodamas

BRONYS RAILA 

SAVANAUDŽIAI 
stambus pirklys Valiūnas negaišintų savo brangaus 
laiko Vliko pirmininkyste.

' Ir dešimtys kitų panašių.
Ir nors, deja, nėra nei dviejų, nei net vieno 

lietuvių milijono pasaulyje už Lietuvos ribų (kiek 
jų fiziškai pagal kilmę čia dabar turėtų būti), taip 
tebejaučia ir galvoja dar dešimtys tūkstančių. Jei
gu savo dvasią ir jausmą būtų užrakinę vien tik in
teresų gynimui to krašto, kur jie galėjo pasiekti 
aukšto ekonominio standarto ir patenkinančios as
meninės medžiaginės gerovės, tai gal tik retas iš 
jų tebūtų sielojęsis tolimosios tėvynės ir jos lais
vės reikalais tiek prieš pirmąjį pasaulinį karą, 
tiek ypač dabar. Amerika vis dar tebėra šalis, kur 
labiausiai apsimoka nutautėti, savo asmeninių inte
resų naudai sutirpstant jos katile.

Visperkamas ir parduodamas...
Pagaliau, šioje bestiališko materializmo plot

mėje, kad ir be būtino reikalo galėčiau įterpti ir 
savo inicialus.

Tik dėl to, kad jau prieškarinės ir vėlesnės 
bolševikinės spaudos puslapiuose ir dabar kai ku
rių okupanto janičarų memuaruose tiek ir tiek pri
siskaičiau savo paties charakteristikų. Kadangi gim
nazisto ir studento jaunystėje truputį susipažinęs 
su marksizmo ir socializmo teorijomis ir padrau
gavęs su keliais tokio pat amžiaus jų raštininkais, 
netrukus kategoriškai nesutikau pasukti toliau į 
bolševizmą ir vėliau niekuomet nesileidau mui
linamas jo "pažangių” ir "humanistinių” idėjų, 
kaip atsitikdavo ir tebeatsitinka daugeliui libera
lų, - tai kaip kitaip tokius nepakenčiamus mano 
"nusikaltimus”, "parsidavimus” ir "išdavystes” ga
lėjo išaiškinti enkavedistinis mentalitetas ir jo sti
liaus klasikai?

Aišku, - tik tuo ir dėl to, kad aš "irgi ma
terialistas", biaurus egoistas ir savanaudis, godus 
pinigų, gero gyvenimo, lėbavimų, todėl parsiduo- 
dąs bet kuriai žvalgybai, bet kuriam diktatoriui. 
Ne tik Smetonai ir Amerikos imperialistams, bet 
dar Hitleriui ir jo žmogėdroms, už kurių pinigėlius, 
kaip dabar papildomai paaiškėjo, aš linksmai tik 
traukęs sau šampaną...

Išeitų, kad visi mane paeiliui pirko ir perka, 
šampanu girdo ir gerus pinigėlius bruka, - tik vie
ni bolševikai neperka ir nė kapeikos neduoda. Ne 
košer Maskvai.

Nebuvau ir anksčiau labai turtingas, bet turbūt 
dėl juoko ir tuos menkniekius, ką Lietuvoje turėjau 
palikti, namų apyvoką ir tėviškės žemės dalį, ide
alistiški "tarybiniai" pareigonys irgi pagrobė "liau
dies gerovei". Tad tik aš jiems jau šį tą daviau, 
kolkas dar nė ačiū neišgirdęs. Pinigą gi oho kaip 
vertinu, ypač kai jį pačiam reikia savo pirštais 
užsidirbti, ir kol žinau, kaip tat nelengva. Mes, ne 
popieriniai, ne "ideologiniai", bet tikri darbinin
kai tai labai puikiai žinome.

Užsidirbti geresnį namelį, kaktusų darželį, gė
lyną už lango, išmūryti pakalnės terasas, įsigyti 
kokių tik reikia "buitinių reikmenų", dažniau pa
rašyti straipsnį ar knygutę atvangos nuotaikai - nei 
dabartinėje tarybinėje, nei net būsimoje laisvoje 
Lietuvoje aš turbūt jau nepajėgčiau. Ir laikas dėl 
artėjančios senatvės būtų per trumpas, ir tokių am 
bicijų ūpas gal išgęsęs, kuris, beje, ta kryptimi nie 
kad manyje dar neliepsnojo.

Tad ne dėl to tas visoks mūsų šurum burum.
Ir ne dėl ėdalo!

Jeigu mes kurie įtūžusiai geistume tik medžia
ginių vertybių, baisiai trokštume stebuklingai iš
vystyti Lietuvos žemės ūkio ir pramonės lobių, ku
rie kai kam gimdo didžiausią džiaugsmą ir atve
ria "istorinės laimės horizontus", tai čia nežaibuo
tų tokia neapykanta brolio prieš brolį, tiek nesi- 
griebtume melo, šmeižto ir įžūlumo ramentų. Kai 
dėl manęs, tai jūs galėtumėt tuos vis aukštyn ky
lančios savo gerovės tortus ne tik valgyti, bet ry
te ryti. Kaip liaudies termitai, kaip visi jos para
zitai.

Tada be abejo nebūtų ir tų visų pakvaišusių 
diskusijų, juodo raudono pagiežos tepalo ir, žino
ma, jokio dialogo. Eskime, gyvenkime, džiauki
mės kiekvienas prie savo smakro lovių, - ar Ka
lifornijoje, ar Maskvoje, Kazakstane, Vilniuje ar 
Kupiškyje, - argi ne vistiek?...

Bet, matyt, broliai tėvynėje ir atplaišos už
sienyje, - visi mes savo širdyse turime ir jaučia
me kai ką svarbesnio už ėdalą, kai ką vertingesnio 
už rusiškos okupacijos "laimę ir jos šviesią atei
tį”.

Ir jeigu kuomet mus nerimas graužia, tai kaip 
tik dėl tosios ateities.

O gal ji tamsi?...

Be žodžių...

BALUTIS Į VERSALĮ
(Atkelta iš 3 psl.) 

vės Sargais", taip ir šiuo 
atveju pasekmės buvo 
menkos. Juododis, pakel
tas generolu, išvyko Lie-

•••
tuvon lapkr. 24 d. Ame
rikon atvyko uniformuo
tas kun. Jonas Žilius, pa 
skirtas čia Lietuvos ka
riniu atstovu.

Neatgriso Amerikos

lietuviams aukojimai šel 
pimui ir veiklai, nei su
dėjimas šimtų tūkstan
čių į akcines bendroves 
— vis Lietuvos vardu. 
Lapkričio 4 d. New Yor
ke sušauktame lietuvių 
organizacijų atstovų su
važiavime nutarta įsteig

ti Lietuvos Laisvės Pa
skolos komitetas sukelti 
Lietuvos reikalams pa
skolą keletos milijonų 
dolerių. Lapkr. 5 d. Ta
rybų vadų suvažiavime 
Pittsburghe Laisvės Pas 
kolą nustatė 4 milijonų 
dolerių sumai.

Lapkr. 5 d. pasirodė 
Amerikos valdžios są
rašas kenksmingų kraš
tu laikraščių. Prie jų 
priskaityta ir lietuvių 
Laisvė, Naujienos, Dar
bas, Mūsų Tiesa.

Lapkr. 19 d. mūsų spau
doje perspausdinta Kau
no Garso pranešimas, 
kad nuo karo pradžios iš 
amerikiečių gauta aukų 
$193,000. Iš tų — tautinin
kai pasiuntę $98,000, o 
katalikai $95,000. Visuo
menėje kilo nusistebė
jimas, nes katalikų Tau
tos Fondas tuo metu gyrė
si surinkęs net $300,000.

Gruodžio 1 d. Vykd. Ko
mitetas Washingtonepra- 
deda išduoti Lietuvos pa
sus vykstantiems į Lie
tuvą žmonėms.

Gruodžio 3 d. New Yor - 
ke vėl suvažiavo didžiųjų 
organizacijų atstovai ir 
veikėjai, nutarė Lietu
vos Laisvės Paskolą pa
didinti iki penkių milijo
nų sumos, 15 metų termi
nui, iki 1935 metu, su 5%.

Gruodžio 10 d. pasiro
dė pranešimai, kad Hoo- 
verio komitetas nukentė - 
jusiu kraštų pagalbai 
teikti Lietuvai pašalpos 
davęs tik $300,000, o Len - 
kijai net $57 milijonus. 
Lietuvių komitetas pa
reiškė Hooverio komisi
jai stiprų nepasitenkini
mą.

Gruodžio 18 d. atvyko 
į Ameriką Lietuvos Fi
nansų Komisija: Jonas 
Vileišis ir maj. Povi
las Žadeikis. Trečias 
tai komisijai priskirtas 
anksčiau atvykęs kari
nės misijos atstovas 
kun. Jonas Žilius. Jie 
lankė kolonijas su pra
nešimais apie Lietuvą, 
sutraukdami minias klau 
sytojų.

Lietuvos Laisvės Pa
skolai pravesti sudary
tas abiejų srovių komite 
tas: M.J. Vinikas, J. Mi
lius, V.F. Jankauskas, 
kun. F. Kemėšis, Pijus 
Norkus, J.O. Sirvydas, 
kun. J. Kaulakis, adv. 
B. Mastauskas, adv. K. 
Čėsnulis, kun. J. Jakai 
tis, P.J. Purvis, V.K. 
Račkauskas, P.S, Vili— 
montas, kun. M. Penkus, 
P, Molis, A.B. Strimai
tis, P. Jurgeliūtė, K, 
Krušinskas, R. Karuža, 
J. Kripas, J. Vasiliaus
kas ir kun. A. Milukas.

Paskolai kelti koloni
jose buvo įsteigtos sto
tys ir prasidėjo įtemp
tas darbas.

Lietuvos Finansinė Mi
sija darbavosi čia apie 13 
mėnesių, iki 1921 metų 
sausio 15 d. Tada, baigus 
vajų, New Yorke buvo 
sušaukta Laisvės Pasko
los stočių vedėjų suva
žiavimas. Dalyvavo 36 iš 
didesnių kolonijų.

Finansinė Misija patie
kė savo veiklos davinius. 
Pasekmės, greta pasko
los, buvo nuostabiai ge
ros:

Pačios paskolos, 13 
mėnesių bėgyje, pavyko 
sukelti tik $1,610,000.

Tačiau visuomenė gau 
šiai prisidėjo kitomis au 
komis:

Lietuvos šauliams — 
$8,000.

Lietuvos Gynimo Ko
mitetui — $55,000,

Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui — $13,975.

Lietuvoje našlaičiams 
šelpti — $901.

Bendrai visokių aukų 
per Misiją pasiųsta 
$159,207.

Per Misiją amerikie
čiai persiuntė savo gi
minėms Lietuvoje $501, 
127.

Misijos pirmininkas 
Jonas Vileišis buvo pa
skirtas generaliniu Lie
tuvos atstovu ir pasiliko 
čia. Kiti du nariai, pulk. 
P. Žadeikis ir kun. J. 
Žilius grįžo į Lietuvą.

Jonas Vileišis, darba
vęsis iki birželio m. 1921 
metų (viso pusantrų me
tų), Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų išpardavė 
iki $1,789,050, taigi dar 
už $179,050 kaip genera
linis atstovas.

(A. Stulginskį išrinkus 
Lietuvos prezidentu, Jo
nas Vileišis buvo at
šauktas, atstovu atsiųs 
tas V. Čarneckis. Prie 
jo, nuo birž. m. 1921 iki 
rūgs. 20 d. 1923 m. bo
nų parduota dar už 
$53,340.)

Finansinei Misijai pra
dėjus veikti, tuoj iškilo 
srovinės priekabės. Ka
talikų spauda pradėjo 
skelbti būk ji "neturinti 
aiškių įgaliojimų". Drau 
gas paskelbė, kad katali
kai su Finansine Misija 
nesiskaitysią — su Lie
tuvos valdžia užvesią tie
sioginius ryšius savo 
Tautos Fondo valdybos 
vardu.

HELI’ TVANTEI) MALĖ
ARC WELDERS

and
SPRAY PA1NTERS

EXPERIENCF.D ONLY.
Innnediate opening*. Good waęe» & 
penoton plan.

REMKE, INC.
28100 Groeabeck Hwy. 

Roaeville, (Detroit), Mich. 48066 
(45-54)

HELP VVANTED FEMALE
STAFF NLRSES Modern 138 bed 
lio.pital, expanding to 175 beda, loc- 
tited in friendlv amai) lown. Twenty 
mile, from Flint with it, educational, 
recrea t tonai, and cultural opportuni- 
tiea. Fifty ntilea from Detroit. Start
inę aalary range *6600 to *7260 per 
year depending on experience and 
ahift*. Pertodic aalary adjuatments to 
meet prevailing rate, in area. Ex- 
cellent frtnge benefits. Every olher 
weekend off. Quality nureing care 
emphaaized. Eatabliahed intenaive 
care unit. Coronary care unit to open 
in near future. Apply Director of 
Nuratng, Lape e r County General Ho- 
apital, Lapeer, Mich. 48446. (49-51)
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KŪRYBA IR MOKSLAS;
Lietuvos valstybės kilmės beieškant (2)

GINTARO KELIO SENOVE

IR SVARBA ČESLOVAS GEDGAUDAS

Atstačius anų laikų 
Gintaro kelio užnugarį 
ir aplinką, sustokim ties 
jojo reikšme senovėje.

Kiekvienam lietuviui 
paviršutiniai žinomi 
mūsų prekybos santykiai 
su Vduržemio jūros ir 
Rytų pasauliu, bet giliau 
įsižiūrėjus, tiesiog ne- 
patikėtina, koks didžiu
lis prekių bei monetų 
kiekis yra perplaukęs 
Gintaro keliu. Kailiai, 
vaškas, vergai, viena 
kryptim, druska, gink
lai, pinigai kita sudarė 
nuolatines galingas sro
ves. Štai A. Voldema
ras (La Lithuanie et sės 
problemes) nurodo, jog 
Švedijoj rasta iš viso 
24.000 sveikų ir 14.000 
kapotų gabalų Kufos (Ab- 
bassidų sostines prie 
Eufrato) monetų datuo
tų tarp 700-1.000 metų 
laikotarpio, o taip pat 
apie 6.000 ankstesnių 
romiečių pinigų.

Graikų šaltiniai įsak
miai patvirtina to preky
bos kelio klestėjimą jų 
laikais: Herodotas pra
neša jog ”Šiauriečiai” 
reguliariai Siunčia gin
taro dovanų Deloso šven 
tykiai, o Dioscurias atžy
mi to kelio pietiniame ga
le didelių mugių buvimą, 

. kur reikėjo vertėjų 7kal
boms. Timosthenas, 
Egipto laivyno admiro
las Ptolemejų laikais, 
pažymi jog Kolchidoje- 
Kryme, buvo mugi avie
tė, kurioje susitikdavo 
300 tautų. Plinijus, tą 
kartodamas, priduria, 
jog dar Romos laikais 
ten dirbo 130 vertėjų. Tie 
senovės pasauliniai pre
kybos centrai, 
Dniepro žiotyse, 
ro kelio gale, - 
capeum, graikų 
vos prekybos"
Kerčeje, maždaug pana
šiomis teisėmis bei vaid
meniu, kaip nūdieniai 
Tangiers, Macao ar 
Hong-Kongas, bei Kur- 
tuva (Kartuba - senasis 
Odesos vardas) įrodo to 
mūsų "Suezo Kanalo" 
milžinišką ekonominę 
bei strateginę svarbą am - 
žiu bėgyje, o tokie radi
niai, kaip Hittitų dievo 
stovylėlės Šernuose prie 
Klaipėdos, nustato jo di
delę senovę, nes Hittitų 
Imperija žlugo jau 12 
amž. prieš Kr. Kitame 
Gintaro kelio gale, Vi
duržemių jūros basei
ne, "žuvusio vaško" bū
du atliedintos auksaka
lių stovylėlės ir papuo
šalai, ir labai skaitlin
gi gintaro radiniai My- 
kėnų, Assyrų bei Egip
to iškasenose patvir
tina tą verdančią nuo 
žiliausios senovės pre
kybą. Pabrėžtina, jog gin - 
taras randamas Egipte 
nuo pirmos dinastijos lai
kų, o tai nukelia mus 
3.000 metų prieš Kris
tų!

Cheminė to gintaro 
analizė neabejotinai nu
statė, jog jis Baltijos 
kilmės, — "succinic" 
rūgšties aukštas pro

Olbia, 
Ginta- 
Panti- 
"lais- 
uostas

centas išskiria jį iš visų 
kitų. Pagaliau, jei dar 
būtų neaiškumų mūsų 
tos prekybos ir susisie 
kimo arterijos vaidme
niui nustatyti, M. Gim
butienės skyrius apie 
Aukso Amžių Pabalty 
(The Balts 109) geriau
siai nušvies padėtį. Ten 
daugybės archeologinių 
radinių pačiame Impe
rijos centre pagalba įro 
doma verdančios preky
bos klestėjimą tarp šiau 
rėš ir pietų Europos, o 
romiečių, bizantijos bei 
arabų piniginiai lobiai 
suslapstyti Gintaro ke
lio pakrantėse, nusako 
to ekonominio bendradar
biavimo nepaprastą ap
imtį.

DVIEJŲ VALSČIŲ 
VALSTYBYTE.

Sveiko proto minimu
mas verčia mus pripa
žinti, jog to mūsų "Su- 
ezo Kanalo” strateginė 
bei ekonominė svarba 
lėmė ir valstybės, jį lai
kiusios, raidą. Savaime 
aišku, juo svarbesnis 
kelias, juo didesnės jė
gos ir veiksniai jame už- 
interesuoti, ir juo smar
kesnės tautos reikia, kad 
jį išlaikyti.

Iš čia seka dvi išva
dos. Pirma, bandymas 
pavaizduoti mūsų protė
vius, kaipo toli nuo civi* 
lizacijos pelkėse gyve
nančių bakužių samanotų 
artojėlius yra deja, tik 
romantiška idilija neiš
laikanti faktų teismo. Jei 
jie būtų taip pabandę gy
venti prie vieno svarbiau
sių pasaulinių vieškelių, 
jie kaip žirniai bematant 
būtų buvę nuraškyti, ir 
šiandien netektų apie tai 
lietuviškai rašyti.

Antra, galingos Vy- 
tautinės Lietuvos pra
džia ir kilmė šitokioj 
šviesoj nustoja būti er
zinančia paslaptim, o 
sklandžiai įsijungia 
3.000 metų Imperijostęs- 
tinuman.

Matėme jog Varumonių 
Rikio Valstybės ribas 
paliudijo keletos įvairių 
nepriklausomų mokslo 
šakų daviniai. Pagaliau, 
duokime pasisakyti pa
tiems mūsų senuoliams; 
jie įsakmiai nurodo sa
vo sienų ribas: Žf mgalių 
vardas pažymi šiaurės 
rubežių, Maskvos Galin
dų, rytinį, Vyslos Galin
dų vakarinį, GalyČiaus 
pietvakarinį, Vytauto lai* 
kais. Gelonių (Gelnos) 
prie Juodųjų jūrų, pieti- 
nį, o Donas - Undonis, 
bei Dunojus - Undenojus 
užbaigia lietuviškai įrė
minti tą ligi Vytauto lai
kų išlaikytą plotą.

Kai kam gal net atro
dytų, jog čia mano lau- 
žiamasi į atviras duris, 
pateikiant tiek vienas ki
tą patvirtinančių įrody
mų. Deja, Pan Lowmians- 
ki yra kitos nuomonės: 
Lietuva, anot jo, tai bu
vo dviejų valsčių, keleto 
kaimelių ”valstybytė”pa^ 
naši į Monaco. Tam įro
dyti, jisai pateikia net 

žemėlapiuką. Tačiau tas 
jojo kūrinys turi dvi di
deles skyles:

Primo, jisai sąmonin
gai išleidžia iš akių mū
sų tautos didžiajame plo
te įvykusį feodalinį susi
skaldymą. Tokssmulkė- 
jimo procesas vyko tuo
met visoje Europoje, ir 
būtų juokinga paėmus 13 
šimt. Florencijos ar Šie - 
nos žemėlapiuką išve
džioti tai neva iš ten 
Italiją kilus.

Ingaurlo žygio Sakmės 
dainius vienu šiurpiu sa
kiniu tą Varumonių Rikio 
valstybės skaldymo pra
džią nušviečia: ”Buvo 
Trajano šimtmečiai,pra
ėjo Jaroslavo metlaikis, 
buvo Olego suirutė, Ole
go sūnaus Sviatoslavo”.

Mintis čia pravedama 
tokia: Trajanas, diev- 
žmogis, sukūrė idealiai 
pastovią Imperiją, kles
tėjusią amžiais; (Romos

DAIL. V. ANDRIUŠIO KURINIŲ
PARODA BOSTONE

Balandžio 20 d., mi
nint dail. V. Andriušio 
mirties metines, Bosto
no Kultūrinių subatvaka
rių Komisija Tautinės fi
gos namuose surengė jo - 
pirmąją meno kūrinių pa
rodą. Visobuvoišstatj^a 
61 paveikslas: įvairūs 
scenos dekoracijų eski
zai ir tapybos darbai, 
Tautinės S-gos namai bu 
vo per maži, kad sutal
pintų visus paveikslus, 
kurie buvo pasiskolinti 
iš privačių asmenų ir p. 
Andriušienės, todėl daug 
jų buvo grąžinta savinin
kams neparodžius visuo
menei. Kaip teko patirti 
daug dail. V. Andriušio 
kūrinių turi jo žmona, 
kurie dar nėra įrėminti 
bet sukurti Bostone. 
Daug jo paveikslų liko 
Kaune ir jų likimas ne
žinomas.

V. Andriušis buvo ne 
paprastai kuklus, todėl 
niekad save nelaikė dai
lininku ir niekad nesu
tiko dar gyvas būdamas, 
kad jo kūryba būtų pa
rodyta visuomenei. Jo 
draugai tiek Kaune, tiek 
Bostone bandė jį perkal
bėti, bet atsakymas vi
sada buvo neigiamas.

Plačioji visuomenė, jo 
neatsiklaususi, dail. V. 
Andriušio kūrybą galėjo 
matyti Kaune — vals
tybės teatre — jo nuta
pytas scenos dekora
cijas ir kostiumus. Bos
tone jo žymus kultūrinis 
palikimas — Tautinės fi
gos namų vidaus dekora
cija. Šių savo kūrinių jis 
negalėjo paslėpti nuo vi
suomenės. Bostono T.S 
-gos namai yra visų lie
tuvių mėgiami, įėjęs į 
vidų pasijunti lyg maža
me lietuviškame muzie
juje: vidus išpuoštas lie
tuvių liaudies mano or
namentais, tautiniais 
šūkiais, lietuvių tautai 
nusipelniusių asmenų 
portretais ir biustais. 
Tiesa, portretai ir bius-

ANASTAZIJA TAMOŠAITIEN?

1

"Sekmadienio pasivaikščiojimas" (audinys).

imperatorius Trajanas 
nukariavo Dakų-Getųval
dovą Didžiabalį (Dece- 
balus) ir ”sutvarkė” jo 
sąjungininkus Kijevo Rap
sus (Roxolani) bei Sar- 
mantus, — Ukrainos ste- 

(Nukelta į 6 psl.)

tai nebuvo jo kūryba,bet 
jis juos suderino su visu 
vidaus įrengimo vaizdu. 
Jis tą padarė, kad šiais 
namais naudotųsi ne tik 
L.T.S-gos nariai, bet vi
si lietuviai, o ypač jau
nimas, kad jie čia susi
rinkę pajustų tikrą lietu • 
višką dvasią.

Šios parodos proga 
Kultūrinių Subatvakarių 
Komisija įsigijo dail. V. 
Andriušio portretą, kurį 
nupiešė dail. A. Rūkšte
lė, ir pakabino kartu 
tarp kitų mūsų visuome
nės veikėjų portretų. 
Tokiu būdu jam pareikš
ta pagarba ir padėka už 
jo nuopelnus Tautinei 
Sąjungai ir visai lietuvių 
visuomenei.

I parodos atidarymą 
atsilankė gražus Bosto
no ir apylinkės lietuvių 
būrys. Parodą atidarė 
inž. Cibas — Subatva
karių K-jos pirm., o T. 
S. Bostono skyriaus gar
bės pirm. J. Kasmaus- 
kas ir pirm. J. Rente- 
lis atidengė dail. V. 
Andriušio portretą. 
Dail. Č. Janušas, atvy
kęs iš New Yorko, la
bai gerai pažinęs velio
nį dar iš mokyklos lai
kų, papasakojo daug įvai
rių dail. V. Andriušio gy
venimo epizodų. Tai bu
vo žmogus, kuris dirbo 
kitiems, bet ne sau. Dar 
mokyklos suole būdamas 
pasižymėjo tapyboje, bai
gęs Kauno Meno mokyk
lą, dirbo Valstybės Te
atre Kaune, kūrė paveiks- 
lūs ir atliko įvairius ko ■ 
mercinius užsakymus. 
Per savo kuklumą nesi
veržė į viešumą ir labai 
dažnai jo darbais pasi
naudojo kiti, bet ne pats 
autorius. Tokis jis pasi
liko visą gyvenimą.

Paroda pavyko pui
kiai, paveikslai buvo 
tvarkingai išdėstyti ir 
suderinti, kas sudarė 
žiūrovams malonų visos 
parodos vaizdą, (p.m.)

SENOJO LIAUDIES MENO ĮKVĖPTA
Su tokia antgalve pra

deda Eloise Wilkinson, 
Windsor Star dienraš
ty, balandžio 17 d. A. 
Tamošaitienės parodos 
aprašymą, kuri buvusi 
Windsoro universitete-

Pirmuoju savo repor
tažo sakiniu žurnalistė 
pabrėžia Anastazijos Ta
mošaitienės meno, ne
žiūrint, ar tai būtų jos 
audiniai, paveikslai, ar 
kilimai, spalvų derinio 
turtingumą, kuriam tu
rinį sudaro gamta ir žmo
nių figūros.

Straipsnis gana iš
samiai aprašo, užakcen
tuodamas jos lietuvišką 
kilmę, jos biografiją ir 
nuopelnus senovės tau
tiniam liaudies menui, 
jos surengtų svarbesnių 
tautinių parodų vietas, 
kaip Paryžius 1937 me
tais, Berlynas 1938 me
tais, New Yorkas 1939 
metais; ir vėlesniais 
daugiau vietinio pobū-

TamoSaitis skaito 
paskaitą Mindsoro lietuviams 
apie tautinių rūbų kilmę.

J. Gaižučio nuotrauka

Agr. A. Bliudžius su žmona prie įsigyto dail. A. Tamošaitienės 
paveikslo. Kairėje dail. A. Tamošaitienė. J. Gaižučio nuotrauka
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džio parodas, kaip Mont- 
realis, Kingstonas, Ot- 
tawa, Detroitas, Wind- 
soras ir t.t.

Pažymi jos gautus auk
so medalius už audinius 
1937 metais Paryžiuje 
ir 1939 metais New Yor
ke, ir gautas pirmas vie
tas Paryžiuje 1937 me
tais ir 1939 m. New Yor
ke ir Berlyne.

Baigusi biografinius 
bruožus, straipsnio au
torė vėl grįžta prie me
nininkės kūrybinių nuo
taikų ir jos kūrinių smul
kesnio apibūdinimo.

Jos nuomone, meni
ninkės kūriniai ir audi
niai sukuria netik savo
tišką sentimentalią nuo
taiką, bet taip pat duoda 
kūrybai muzikalinę savi 
jautą, ritmą bei harmo
niją, kuri labai aiškiai 
iškyla jos kompozici
jose.

Daugumoje jos kūrinių 
randi išbaigtą lydinį, ku
riame atsispindi senojo 
pasaulio tautinės inspi
racijos, apsukraus meni 
ninko - amatininko po
etiškai išreikštos iki ga
lutinai išbaigto abstrak
tinio meno.

Be parodos, kuri vė-
• liau iš universiteto bu
vo perkelta į Windsoro 
lietuvių parapijos patal
pas, prieš išvažiuoda
mas dailininkas Antanas 
Tamošaitis skaitė Wind- 
soriečiams gana turinin 
gą, tautinių drabužių at 
siradimo istorijos pa
skaitą. Paskaita buvo pa 
įvairinta tautinių drabu
žių, juostų ir audinių 
spalvotais paveikslais. 
Publikos susidomėjimas 
paskaita buvo didelis.

J. Gaižutis
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ARGENTINA išleido 20 pe- 
zų pašto ženklą su šv. Barbo
ros, artilerijos globėjos, atvaiz
du. Ženklas rflžavos spalvos.

Antanas

Sventoji Barbora, gyvenusi 3- 
čio šimtmečio pabaigoje Niko- 
demijoje, Maž. Azijoje, tuo me
tu, kai krikščionybė dar tik pli
to, savo tėvo pagonio buvo už-

Bernotas

Dail. Jurgio Juodžio pirmoji paroda Chicagoje įvyks gegužės 10-14 d. "69" meno galerijoje, 2612 W. 
69 St. Parodos garbės komitetą sudaro gen. konsulas dr. P. Daužvardis, prof. gen. S. Dirmantas ir prof. 
A. Varnas. Atidarymas įvyks gegužės 10d. 8vai. vak. Bus išstatyta apie 50 kūrinių. Nuotraukoje vienas 
J. Juodžio kūrinių — Saulėlydis (tempera).

GINTARO KELIO SENOVE...
(Atkelta iš 5 psl.) 

pių raitelius, juos visus 
suvienydamas 105 me
tais kaipo Romos "sąjun
gininkus” Gintaro Kelio 
Didžiosio Kijevo Karū
nos vadovybėje. Ta jo 
santvarka liko klestėti 
amžiams. — Jaroslavo 
Išmintingojo laikai dar 
galima laikyti visai pa
tenkinamais, tęsia toliau 
dainius. Nagi pojojomir' 
ties (1055) tas nelemtas 
Olegas viską sugriovė. 
Tuo būdu jį supliekęs au
torius dar prideda: 
"nesgi tasai Olegas kar
du kivirčius kalė, ir nu- 
sėjo žemę strėlėmis”. 
Tokį vertinimą patvirti
na ir metraščiai, — nuo 
jo prasideda didžiulės 
valstybės skilimai ir vai
dai, ypač suaštrėjęprieš 
pastačius Pietus ir Šiau
rę: naujai krikštytus Ki
jevo Rasus, pakliuvu
sius slavų Kunigaikščių 
valdžion, kurių senus lie
tuviškus dievus Kūrėją, 
Perkūną, Sotvarą beiMo- 
košių ir jau minėtą diev- 
žmogį Trajaną Vladi
miras išvartė Kijevo 
Šventvietėje, o jie maiš
tą pakėlę vėl atstatė 
(Trajana, Chorsa, Pe- 
run, Mokoš, Sotvar na 
bogy obratyša, - chož- 
denie Bogorodici po Mu- 
kam) iš vienos pusės, ir 
likusia "pagoniška” Šiau
re iš kitos pusės. Tuos 
kryžiaus karus atsimin
damas, Slovo dainius ap
gailestauja: "Nemingos 
(Nemuno) kruvini kran
tai ne javais nusėti, — 
nusėti Rasos sūnų kau
lais".
PAN LOWMIANSKI ŽE- 
MELAPUKAS VOLUI
NĖS TAIKOS SUTAR
TIES ŠVIESOJE

Grįžkime prie to že
mėlapiuko antrosios sky

lės. Pan Lowmianski ar- 
bitraliai apkarpęs Lie
tuvos žemes, beparodo 
jų vos menkutę dalį. Lai
mei, jam sukontroliuoti 
turime labai patogų is
torinį įvykį, — Voluinės 
taikos sudarymą 1220 me
tais, taigi jo paties nu
rodomam 13 šimtmety.

Savo įkarštyje be įro
dinėjant Lietuvos men
kystą, jis toli prašauna 
taikinį ir visai nepaste
bi skelbiąs nesąmonę: jo 
nurodoma pietine Lietu
vos žemių riba ir Volui
nės Kunigaikštija ne tik 
nesirubežiuoja, bet yra 
nutolusios 500 km. ir per
skirtos dviejų didžiulių 
kunigaikštijų: Jotvingių 
(vėlesnė Wielkopolska) 
bei Baltgudijos. Tai 
kamgi tie Lietuvos dele
gacijos 21 Kunigaikščiai 
vargsta, bekeliaudami 
sudaryti taikos sutarties 
su valstybe, kuri visai 
jiems negrąso?

Pridėkim, jog vien

tarp 1200-1263 metų, tai 
gi vis tame pačiame 13 
amžiuje, buvo net 75 su
skaičiuoti lietuvių žygiai 
į Voluinę ir Kijevo Rasą. 
Išeitų, jog dviejų vals
čių lietuviai turėjo pir
ma
500 km. ploto valstybes, 
kad pradėti kariauti su 
Voluine! Ar tai ne juo
kinga? ,

Užpildant pirmąją sky
lę, randame jo parodytų 
"valstybyčių” atstovus, 
dideliu būriu žygiuojan
čius pasirašyti sutar
ties vienos tautos var
du. Jųjų tarpe buvimas 
net penkių "didžiųjų Ku
nigaikščių” — preten
dentų į Dviejų Marių Ka
rūną, parodo, kaip bevil
tiškai nuo Olego laikų bu 
vo susipynę slavų ir lie - 
tuvių dinastinių paliki
mų klausimai, "pago
nims" automatiškai ta
pus nušalintiems nuo di
džiojo sosto.

Užpildant gi antrą sky
lę, tos delegacijos sudė
tyje randame dvi Kunigų 
dinastijas, atstovaujan-

75 kart nukariauti

Čias tom dviem Pan Low- 
mianski nutylėtom vals
tybėm: Ruškevičiaus,
Baltgudijai, — juos vė
liau užtinkame Mindau
go laikais ginant tą sa
vo kraštą nuo priešų, 
kaip jo įpareigotus kar
vedžius; gi Bulevičius, 
— Jotvingiams, — jų 
valdomų žemių scribane
paminėjo politiniais su
metimais, mat dalis jų 
buvo karšto ginčo su Vo- 
luine objektu.

Šitaip padėtį atstačius 
_ nebelieka jokios nesąmo

nės: Lietuva įgauna bend
rą, netgi ginčytiną su 
Voluine rubežių, taikos 
sutartis darosi- būtina, 
ir Lietuvos teritorija pa
didėja dešimteriopai, gi 
BuleviČiai bei Ruškevi- 
čiai čia pirmon eilėn 
suinteresuoti ir remia
mi Žemaičių, Prūsų, 
Kuršių bei Aukštaičių 
sąjungos. Taip Gintaro 
kelio Šiaurė ir Pietai 
susėda prie bendro de
rybų stalo. Kokia gi tad 
buvo iš tiesų to laiko
tarpio Varumonių Ri
kio Imperijos padėtis?

Atsakysime vienu žo
džiu: — baisi.

(Bus daugiau)

dą ryta bokšte, kad nepasidary
tų krikščione, ir ten laikoma ir 
auklėjama. Nežiūrint ir tokios 
apsaugos, kaip legenda pasakoja 
Barbora vistiek tapo krikščione 
ir tėvas, nežinodamas ką dary
ti, perdavė ją krašto guberna
toriui Martianui, kad būtų nu
bausta pagal esamus įstatymus. 
Ir gubernatoriaus akivaizdoje 
ji atsisakė mesti krikščionybę. 
Tada tėvas pasiūlė nukirsti jai 
gąlvą, kas 306 m. po Kr. ir 
buvo padaryta. Bet, vos tik bu
delis nukirto jai galvą, kai žai
bas trenkė ir užmušė tėvą. Nuo 
to laiko prie šventosios Barbo
ros meldžiamasi perkūnijų me
tu. Amžių bėgyje ji tapo viso
kių ugnių - žaibų, artilerijos, 
bokštų ir tvirtovių patrone. 
Prancūzijoje karo laivų šaud
menų sandėliai ir dabar tebeva
dinami Sainte Barbe, atseit, 
šventoji Barbė. Jos šventė yra 
gruodžio 4 d.

♦**

ČEKOSLOVAKIJA penkto 
sportinio ir kultūrinio suvažia
vimo proga išleido 30 halerių 
pašto ženklą su Karlovy Vary 
vaizdu. Spalvos: tamsiai viole
tinė - auksinė.

KANADA balandžio 10 d. iš
leido 5 centų p. ženklą su ban
ginių rūšies gyvūnu, vadinamu 
NarwhaL Pašto ženklas spalvo. 
tas.

Narwhal, ankstesnių tyrinėto
jų vadintas ir vienragiu, yra ti
pingas Kanados tolimosios šiau
rės vandenų gyvulys (ne žuvis). 
Jis dažniausia aptinkamas van
denyse apie Baffino salą ir šiau
rinėse Hudsono įlankos pakran
tėse. Jis užauga iki 16 pėdų il
gio ir turi ant viršutinės žiau
nos išaugusią iltį iki 4 colių 
storio 
jaunas 
vėliau 
tomis dėmėmis ir dryžiais, o 
papilvė paprastai būna visai 
balta. Narwhal (lotyniškai: Mo- 
nodon monoceros) kaip ir kiti 
banginių veislės gyvūnai, neiš- 
sirita iš kiaušių, bet būna pa- 
gimdomi patelės.

♦♦♦

V. VOKIETIJA išleido 30 
pfenigių pašto ženklą Carl Zeis- 
sui ir Ernst Abeei pagerbti. Pie
šinys: stilizuotas optinis prie
taisas.

Carl Zeiss (1816-1888), gar-

ir iki 7 pėdų ilgio. Kol 
-- būna pilkai mėlynas, 
jo oda išsimargina bal-

Detroito tautinių šokių grupė "Šilainė” išpildant Kepurinę Clevelande surengtame vakare.
J. Garlos nuotrauka

Karlovy Vary (vokiškai: 
Karlsbad) yra pasaulinio gar
so Čekoslovakijos kurortas ir 
randasi Sudetų krašte, šiaurės 
vakarų Čekoslovakijoje, prie 
Teplio ir Egerio upių santakos. 
Kurortas garsus karštomis ra- 
diokatyvaus glauberio druskos 
vandens voniomis. Sakoma, kad 
versmes aptiko imperatorius Ka
rolis IV 1347 m., kuris čia pa
statė pilį ir Vary miesteli apdo
vanojo privilegijomis. Vėliau 
miestelis imperatoriaus garbei 
buvo pavadintas Karlsbadu. Į 
gydyklas suvažiuoja netik ligo
niai iš visų kraštų, bet vanduo 
dar ir eksportuojamas. Mieste
lis anksčiau priklausė Austro- 
Vengrijai, bet po I Pas. karo, 
atsikūrus Čekoslovakijai, buvo 
priskirtas jai. 1938 m. Hitleris 
miestą su visu Sudetų kraštu 
atplėšė nuo Čekoslovakijos 
ir prijungė prie Reicho, tačiau 
jis jai vėl grįžo 1945 m. Po II 
Pas. karo rusai čia buvo radę 
uranijaus rūdos. Mieste gyvena 
apie 32,000 gyventojų.

sus vokiečių pramonininkas, gi
mė V/eimare. 1846 m. Jenoje jis 
Įsteigė dirbtuves gaminti opti
nius ir precizinius instrumen
tus. Vėliau prie biznio prisidė
jo jo sūnus ir Ernst Abbe, ku-

rių Įmonės pasidarė garsiosvi- 
same pasaulyje savo išdirbi
niais ir daugelyje kraštų turi sa
vo skyrius, tarp kitų ir Ameri
koje. Dabar Jenos miestas ran
dasi Ryty'Vokietijoje.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

Mokamas už vienu metu taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LoaN Ass<)( IAT1ON OF CllICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL 60608 • TELEPHONE 847-7747 

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

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS. President

Tik per Angliją. .. Pigiau, greičiau, geriau, ga
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems 
Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
voti kokį dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo 
giminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus, 
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
VASARINIS 1968. 1.

Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 
dėl 4 suknelių, 31 -j jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3*2 jardo, vilnonės 
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno 
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 
kojinių.
$75.00.
VASARINIS 1968. 2.

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė 
medžiaga, 3*2 jardo vilnonės angliškos puikios eilu
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
ga dėl dviejų suknelių. 1 šilkinė skarelė. 1 vyriški 
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai, 
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
kas nailoninis lietpaltis.
$75.00.

Taip pat, į betkurj siuntinį galima pridėti že
minus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau
dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00, 
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba 
moteriški megstukai $12.00. nailoniniai marškiniai 
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.Z
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos 

pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako 
kas jam patinka. Taip pat. persiunčiame ir jūsų pa
čių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax suma
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.



1968 m. gegužės 6 d. DIRVA Nr. 52 — 7

A n

JMmMH i

♦JFK CLEVELANDO 
skyrius išsiuntinėjo laiš
kus Ohio valstijoje gyve
nantiems lietuviams, 
prašydamas aukų Lietu
vos išlaisvinimo ir lie
tuvybės išlaikymo akci
jai paremti. Skyriaus 
surinktos aukos bus per
siųstos JFK Centrui 
New Yorke. Pastarasis 
finansuoja sukaktuvinių 
metų VLIK ir Lietuvių 
Bendruomenės veiklą, 
kurios projektai spau
doje buvo plačiai apra
šyti.

JFK Clevelando sky
rius dėkoja visiems už 
jau prisiųstas aukas ir 
maloniai prašo visus tau- 
tiečius, kurie dar nesu
spėjo savo aukos pri
siųsti, tai artimiausiu 
laiku padaryti. Labai 
prašome aukos ir iš tų 
Ohio gyvenančių lietu
vių, kurie dėl adresų pa
keitimo, ar to adreso 
mums nežinojimo asme
niško kvietimo aukoti nė
ra gavę.

Ohio lietuviams yra 
numatyta nemaža parei
ga — šiais metais mi
nėtiems tikslams sutelk
ti $6000. Tai padarysi
me tik visų bendrom pa
jėgom. Tegul nelieka nei 
vieno iš mūsų savo auka’ 
neprisidėjusio prie su
kaktuvinių Laisvės Ko
vos Metų darbų. Paverg
ta Tėvynė laukia mūsų 
pagalbos. Realiausia ir 
prieinamiausią tos pa
galbos forma mums šian 
dien piniginė auka.

Aukas prašome siųsti 
laiške pridėtuose vokuo
se skyriaus pirmininko 
adresu, arba jas įteikti 
skyriaus iždininkams: S. 
Knistautienei, 1169 E. 71 
St., Cleveland, Ohio 
44103, arba F. Eidim- 
tui, 6517 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103.

Pas komiteto iždinin
kus arba spaudos kioske 
Šv. Jurgio parapijos sa
lėje po pamaldų galima 
įsigyti JFK platinamų 
ženklų bei laimėjimų bi
lietų. Kviečiame Cleve
lando lietuviškas orga
nizacijas į tų ženklų ir 
bilietų platinimo talką. 
Tegu nelieka nė viena 
lietuvio mašina nepasi
puošusi propagandiniu 
už Lietuvą ženklu ir visi 
lietuvių siunčiami laiš
kai tegul pasipuošia su
kaktuviniais ženkleliais.

Clevelando Skyrius

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

"Žaibo" klubo motery tinklinio komanda laimėjusi pirmąją vietą Amerikos lietuvių tinklinio pirme
nybėse Detroite, balandžio 27-28 d. Stovi iš kairės: A. Karaliūtė, D. Čiurlionytė, V. Mockutė, D, Jur
gaitytė, A. Barzdukaiė ir J. Ralytė. J. Garlos nuotrauka

E

VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI
IX Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų 

Sąjungos suvažiavimo

BANKETE
s. m. birželio 1 d., šeštadienį, 7:30 v. v

Sheraton-Cleveland viešbutyje.

r

a
IĮ

Programoje: solistė Nerija Linkevičiūtė.
Šokiams gros geras orkestras.

Informacijas ir banketui rezervacijas galima gauti pas inž. A. Gedrį, 355 
Royal Oak Blvd., Richmond Hts., Ohio 44143, tel. (216) 481-8205. Bilietai į 
banketą — 10 dol. asmeniui. Rezervacijos priimamos stalais (10 asmenų), ar
ba pavieniui. Studentams nuolaida.

• DaiL Antanas .J. Vaikš- 
noras savo akvarelės kūri
niais pateko į Amerikos 
rinktinių tos srities daili
ninkų parodą, ruošiamą 
Springfield Art Museum, 
Springfield, Missouri. Pa
rodai buvo patiekti 1300 
kūriniai iš 48 JAV valstijų. 
169 atrinktų geriausių kū
rinių tarpe buvo ir mūsų 
dailininko Ant. Vaikšnoros 
paveikslas.

Tai jau kelintas kartas, 
kai dail. Ant. Vaikšnoras 
laimi rinktinių JAV daili
ninkų tarpe užtarnautą pa
garbą ir pripažinimą.

♦ DAIL. ANTANAS 
RŪKŠTELE, iš Chicagos 
gegužės 2 d. atvykęs į 
Clevelandą, kur Čiurlio
nio namuose vyksta jo 
dailės darbų paroda, ap 
sistojo Noros ir Vytau
to Braziulių namuose. 
Tą dieną A. Rūkštelė 
atvyko į Dirvos redakci
ją ir turėjo progos pla
čiau pasikalbėti su red. 
J. Čiuberkiu ir Tėvynės 
Garsų radijo vedėju Juo
zu Stempužiu.

Dail. A. Rūkštelės kū
rinių paroda uždaroma 
gegužės 12 d. (sekmadie
nį) 9 vai. vak.

Parodos lankymo va
landos nuo 6-9v.v.,šeš- 
tad ir sekmad. nuo 12-9

LB CLEVELANDO II-OS 
APYL. VEIKLOS 

APŽVALGA

Vienas svarbiųjų šioj 
apylinkėj atliktų darbų ten
ka laikyti pravesti rinki
mai 3-čioj rinkiminėj apy
gardoj, kurios metu buvo 
išrinkti atstovai į JAV 
B-nės V Tarybą. Už šį dar
bą padėka tenka buv. vald. 
pirm. p. P. Mikšiui už suor
ganizavimą rinkiminės ko
misijos. Komisija darbą at
liko labai rūpestingai. Nuo
širdi padėka tenka III-os 
rink, apygardos pirm. pulk. 
VI. Braziuliui, Clevelando 
Apyl. rink, komisijos pirm. 
A. Jonaičiui, sekr. L. Balie
nei, R. širvaitytei, J. Kak- 
lauskui ir Ig. Stankevičiui.

Clevelando LB II-os apyl. 
valdyba nuoširdžiai bend
radarbiavo su I-os apyl. 
valdyba. Abiejų apylinkių 
valdybos kartu rengė Tau
tos šventę, Lietuvių Dieną 
ir N. Metų sutikimą.

Pagal finansinius ištek
lius buvo paremta šv. Ka
zimiero lituanistinė mokyk
la — $300.00, BALFas — 
$25.00, ALT Vasario 16 d. 
leidinys — $15.00, šv. Ka
zimiero Kolegija Romoje — 
$20.00, muzikės R. Brazai- 
tienės 25 m. jubiliejus mu
zikos srityje — $25.00, Cen
tro Valdybai pasiųsta — 
$100.00. LB rinkimams į 
V-tą Tarybą išleista — 
$198.02, kurių pusę paden
gė Clevelando LB I-a apy
linkė. Viso pajamų iš pa
rengimų, narių mokesčių ir 
aukų gauta — $1,752.20, iš
laidų — $713.52, ižde lieka 
— $1,038.68. Pernai ižde 
buvo rasta — $868.52.

Š. m. balandžio £1 d. su
šauktame LB II-os apyl. vi
suotiname susirinkime iš
rinkta nauja valdyba, susi
dedanti iš P. Balčiūno, O. 
Jokūbaitienės, A. Jonaičio, 
V. čyvo, V. Miškinio; D. 
Staniškio, K. žiedonio ir J. 
žilionio. į kontrolės komisi
ją išrinkti: M. Aukštuolis, 
M. Balys ir J. Kašuba. Su-
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sirinkimui pirmininkavo P, 
Mikšys, sekretoriavo O. Jo- 
kūbaitienė,

Taip pat susirinkime iš
rinkta 13 atstovų į steigia
mos Ohio Apygardos suva
žiavimą, įvyksiantį Cleve
lande gegužės 26 d.

M. Balys,
Buvęs II-os Apyl. pirm.

• L. K. Demokratų Cleve
lando skyriaus metinis na
rių susirinkimas įvyko ba
landžio 28 d. šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Susirinkime 
dalyvavo apie 20 narių ir 
keli svečiai. Valdybos var
du pranešimus padarė pirm. 
P. Tamulionis ir ižd. P. 
Skardis.

Apsvarsčius skyriaus vi
suomenės veiklos klausi
mus, nariai buvo paraginti 
skaityti ir remti ne tik sa
vąją, bet visą lietuvišką 
spaudą bei glaudžiai ben
dradarbiauti su visomis gru
pėmis ir organizacijomis, 
siekiant glaudesnio susipra
timo ir jėgų telkimo lietu
viško gyvenimo išlaikyme 
ir kovoje už Lietuvos lais
vę.

Sekančiai kadencijai į 
valdybą išrinkti Petras Ta
mulionis — pirm., P. Mik
šys ir L. Leknickas — na
riai.

Susirinkimui pirmininka
vo inž. Alg. Pautienius.

• šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj balandžio 28 d. 
LKR šalpai surinkta 327 
dol. Savo aukos dar neati-

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

Regina Grigaitytė ir Šarūnas Mingėla vasario 17 d. susituokė 
Detroite §v. Antano parapijos bažnyčioje. Šarūnas šiuo metu stu
dijuoja Wayne universitete, o Regina yra baigusi Oakland universi
tetą, su teise dėstyti ispanų kalbą aukštesnėse mokyklose. Abu jau
nieji nuo vaikystės priklausė skautų organizacijai ir yra veiklūs 
jaunimo tarpe. St. Mačiulaičio-Matthews nuotrauka

davusieji, prašomi tai atlik
ti iki vasaros atostogų. Po 
atostogų nesantieji aukoto
jų sąrašuose tautiečiai bus 
bandomi pasiekti pasiekti 
laiškais. (ag)

♦ AUKURO ANSAMB
LIO įdainuota plokštelė 
neužilgo pasirodys RCA 
Victor leidyklos gamy
bos. Ansambliui vado
vauja muz. A. Mikulskis 
kanklių orkestro vadovė 
— Ona Mikulskienė.

Menišką ir prasmingą 
plokštelės aplanką pa
ruošė jauna Clevelando 
lietuvių dailininkė Danu
tė Penkauskaitė. Lietu
viškus tekstus surinko 
Vilties spaustuvė.

Įdomi mūsų jaunimo 
įdainuota plokštelė, be 
abejo, ras gilų atgarsį 
mūsų visuomenėje. Ji 
pasirodys rinkoje apie 
gegužės 18-20 d.

Apie plokštelės įsigi
jimo sąlygas visuomenė 
bus neužilgo informuota.

• Julė Rastenienė, adv. 
Nado Rastenio žmona, veik
li Baltomorės lietuvių orga
nizacijose, šiomis dienomis 
viešėjo Clevelande, atvykus 
į giminaitės vestuves ir ap - 
lankyti savo motiną Oną 
Baltrukonienę ir seseris. 
Čia gimus, I Pas. karo metu 
ji buvo viena darbščiausių 
tautinėje srovėje aukų rin
kime ir Lietuvai Laisvės 
Paskolos bonų platinime.

• Jūros Gailiušytės, PLB 
Jaunimo sekcijos vicepirmi
ninkės, nuotrauka pasirodė 
naujai išėjusio Lietuvių 
Dienų žurnalo (kovo mėn. 
laidos) viršelyje. Be to, 
žurnale telpa ir ilgesnis po
kalbis su veiklia Clevelando 
jaunuosios kartos veikėja.

Lietuvių Dienų kovo mėn. 
laida gaunama Dirvoje. 
Kaina — 85 c.

• Išnuomojami šeimoms 
be* vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone, 
virš Superior Saving banko 
patalpų. Teirautis telefonu: 
431-2497.

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

• Prieš atnaujindami su
narnu ar automobilių 

draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 94 1-6835.
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SCREW MACHINE OPERATORS 
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DIRVOS 
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DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke A. Si
mutis balandžio 29 dieną 
dalyvavo Japonijos impera
toriaus gimimo dienos pro
ga priėmime, kurį suruošė 
Japonijos ambas a d o r i u s 
prie Jungtinių Tautų Tsu- 
roka ir generalinis konsu
las Nara Waldorf Astoria 
viešbutyje, New Yorke.

• Lietuvių Tautinės Są
jungos New Yorko I-jo sky
riaus ruošiamas a. a. Anta
no Olio minėjimas, turėjęs 

Tauriam lietuviui, visuomeninin

kui, Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjun

gos atstovui Vyriausiame Lietuvos Iš

laisvinimo Komitete,

ANTANUI SODAIČIUI
mirus, jo žmonai ČESLOVAI, sūnums: 

TOMUI ir MINDAUGUI, dukrai — 

BIRUTEI ir kitiems artimiesiams užuo

jautą reiškia

Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos Vadovybė

Brangiam mūsų Kolegai Filisteriui

ANTANUI SODAIČIUI

mirus, širdingą užuojautą reiškiame ve

lionio žmonai ČESEI, dukrai BIRUTEI, 

sūnums TOMUI, GEDIMINUI bei vi

siems giminėms, šioj sunkioj visų gyve

nimo valandoj

Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
Sąjunga New Yorke

Mūsų narę

NORĄ MITALIENĘ
sąvo brangios motinos netekus, giliai užjaučiame 

ir kartu liūdime

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
Philadelphijos Klubas

A t A

Majorui JONUI ŠIMKUI
mirus, jo žmonai MARIJAI, dukrai BEATRIČEI, 
sūnums JONUI ir ARNOLDUI giliausią užuojau
tą reiškia

Jonas švarplaitis ir šeima

Mūsų mielus bičiulius

MIKĄ ir VACLOVĄ VINCLOVUS

su šeimomis, jų mylimai motinai Lietuvoje mirus,

giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Bronė ir Jonas Veselkai

įvykti š. m. gegužės 18 d., 
dėl įvairių kliūčių yra ati
dėtas iki rudenio. Tiksli 
nauja data bus netrukus 
paskelbta. Ačiū už susido
mėjimą.

ALTS I Skyriaus 
Valdyba

• Atostogos Floridoje pas 
lietuvius p.p. Jakusovus, 
Plaza Motei, 4506 Gulf 
Blvd., St. Petersburg, ant 
Meksikos įlankos kranto. 
Telef. 362-1431. (51-53)

LB NEW JERSEY 
APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS

Inž. V. Dilis, LB New Jersey 
apygardos garbės pirmininkas.

Suvažiavimas įvyko Eli- 
zabethe, Lietuvių Laisvės 
salėje. Dalyvavo 6 apylin
kės, atstovai ir suintere
suoti LB darbais lietuviai. 
Suvažiavimą atidarė apy
gardos pirm. V. Dilis ir pa
kvietė pirmininkauti LB 
Tarybos vicepirm i n i n k ą 
kun. V. Dabužį, inž. L. Šim
kų ir į sekretoriatą inž. A. 
Pocių ir Kazį Bartį.

Išklausyti apygardos val
dybos, kontrolės komisijos 
ir apylinkių pranešimai. 
Diskusijose apie dviejų me
tų veikla buvo nusiskundi
mų dėl neveikios ir dar 
prieš suvažiavimą buvo pa
sirūpinta rasti kandidatus į 
nauja apygardos valdyba. 
Pirm. kun. V. Dabužis pa
siūlė buvusį apyg. pirm. V. 
Dilį pakelti į garbės pirmi
ninkus ir naujai valdybai 
numatyti 9 kandidatus dar 
prieš suvažiavimą, iš kurių 
7 bus valdyba ir du kandi
datai (vietomis pasiskirs
tys vėliau), Susirinkimas 
pasiūlymą priėmė. Į Kont
rolės komisiją pasiūlyti ir 
išrinkti Eugenija Klupšie- 
nė, Antanas Vitkus ir A. 
S. Trečiokas.

Pasitarta dėl bendruome
nės darbų ir paskubomis 
suvažiavimas baigtas, nes 
čia pat buvo vietinės apy
linkės surengtas buvusios 
Lietuvos valstybinės operos 
solistės J. Augaitytės dai
navimo studijos mokinių 
koncertas, į kurį visi suva
žiavimo dalyviai buvo pa
kviesti dalyvauti. Be to dar 
čia buvo išstatyti labai įdo
mūs dailės kūriniai Pary
žiuje gyvenančių mūsų me
nininkų Antano Mončio, ži- 
bunto Mikšio ir Prano Gai
liaus.
• Kompozitoriui J. Stankū
nui akomponuojant operos 
solistės J. Augaitytės mo
kinės Ona šalčiūnienė, Ona 
L. Pliuškonienė ir Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr labai gra
žiai padainavo.

Rengėjai, LB Elizabetho 
apylinkė, programos daly
vius ir svečius maloniai pri
ėmė ir pavaišino.

A. S. Trečiokas

• Ateitininkų Federaci
jos naująją valdybą suda
ro: prof. dr. Justinas Pi- 
kūnas — Federacijos vadas, 
prof. kun. Stasys Yla — 
dvasios vadas, dr. Romual
das Kriaučiūnas — genera
linis sekretorius, dr. Leonas 
Bajorūnas — reikalų vedė
jas, dr. Kęstutis Keblys — 
referentas sendraug i a m s 
ate itininkams, Vaidevutis 
Valaitis — referentas stu
dentams ateitininkams, Ri
mas Laniauskas — referen
tas moksleiviams ateitinin
kams.

Ate itininkų Federacijos 
valdybos būstinė yra reika
lų vedėjo dr. L. Bajorūno 
adresu: 17689 Goldvvin,
Southfield,: Mich. 48075.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

• Stanislavos Jakševičiu- 
tės-Vendąuskienės kapo pa
minklo šventinimo iškilmės 
įvyko gegužės 5 d. Water- 
bury, Conn., pradėjus 11:30 
vai. pamaldomis šv. Juoza
po bažnyčioje.

Po iškilmių lietuvių ka
pinėse, velionės duktė Da- 
nuta Venclauskaitė dalyvius 
pakvietė užkandžiams.

• Vilius Bražėnas pasiun
tė laišką į "Connecticut Sun 
day Herald”, kuris tilpo ko
vo 24 d. laidoje. To pat tu
rinio laiškus įsidėjo Torn- 
ington, Waterburio, Bridge- 
porto, Hartfordo laikraš
čiai. Laiško autorius gina 
Amerikos politiką Vietna
me, kartu iškeldamas ko
munizmo pavojus pasauliui.

CHICAGO

• Naują radijo valandėlę 
Chicagoje įkūrė buv. ALT 
pirm. inž. A. Rudis. Iš sto
ties FM-WXRT (banga 
93.1) valandėlė bus trans
liuojama kas šeštadienį, 10 
vai. vak. Valandėlė žada bū
ti "naujoviška”, pasikalbė
jimo telefonu forumo for
moje, kada klausytojai ga
lės patys pasisakyti įvai
riais klausimais.

Programos vedėju yra A. 
Siutas.

PRANEŠIMAS
METMENŲ VAKARAS 

įvyksta gegužės 25 d., šeš
tadienį, 8 vai. vakaro, Mar- 
ąuette Hali, 6908 So. West- 
ern Avenue, Chicago, Illi- 
nois.

Programoje: JONAS ME
KAS — pogrindžio filmos, 
poezija. Mirga Pakalnišky
te — poezija. Rimas Vėžys 
— poezija.

Po programos šokiai, 
veiks baras.

Maloniai kviečiame visus 
atsilankyti ir savo dalyva
vimu paremti Metmenų 
žurnalą.

Santara-Šviesa 
(sk)

• Jonas Pakel-Pakalnis, 
Chicago Savings & Loan 
Association p r e z i dentas, 
priėmęs III Tautinių šokių 
šventės komiteto narius, pa
skyrė 1,000 dol. dviejų jau
nuolių atvežimui iš Pietų 
Amerikos. Tiek kainuoja 
kelionės išlaidos.

• Lietuvos ginkluotų pa
jėgą 50 metų platus minėji
mas įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 23-24 d.d. Chicagoje, 
Jaunimo Centro patalpose. 
Chicagos lietuvių organiza
cijų prašoma tomis dieno
mis jokių parengimų neda
ryti, o gausiai dalyvauti 
šiame minėjime.

BOSTON
BALTŲ BANKETAS 

BOSTONE
Naujosios Anglijos įkiltą 

Draugijos metinis banketas 
Bostone rengiamų koncertų 
parėmimui įvyks šeštadie
nį, gegužės 11 d., 6 vai. va
kare, So. Bostono Piliečių 
Draugijos trečio aukšto sa
lėje. Kaip visada bus įdomi 
programa, veiks bufetas ir 
vyks šokiai prie žinomos 
Ansbergo kapelos muzikos.

Baltų Draugija tikisi, 
kad šis banketas pasidarys 
baltų solidarumo demons
tracija šiais iškilmingaisiais 
metais. (Sk.)

VENEZUELA

• Jurgis Bieliūnas, pre
kybos namų ”CASA EU
ROPA” savininkas, preky
biniais reikalais išskrido į 
Japoniją.

• Velykų atostogoms bu
vo sugrįžęs iš Europos pre
kybininkų L. H. Gavorskių 
sūnus Jurgis-Gediminas. Jis 
sėkmingai studijuoja aero
nautiką Muencheno univer
sitete Vokietijoje.

DEVINTOJO ALIAS VISUOTINO SUVAŽIAVIMO 
ĮVYKSTANČIO 1968 M. GEGUŽĖS 30, 31 IR 
BIRŽELIO 1 DIENOMIS, CLEVELAND, OHIO 

SHERATON-CLEVELAND VIEŠBUTYJE

DARBOTVARKĖ
Ketvirtadienis, gegužės 30 dieną:
11:00 vai. Pamaldos Šv. Jurgio lietuvių pa

rapijos bažnyčioje, 6527 Superior 
Avė., už žuvusius ir mirusius lie
tuvius inžinierius, architektus ir 
griežtųjų mokslų darbuotojus.

12:00-14:00 vai. Dalyvių registracija.
14:00-15:30 vai. IŠKILMINGAS POSĖDIS.

1. Suvažiav*mo atidarymas,
2. Garbės ir darbo prezidiumų 

sudarymas,
3. Invokacija,
4. JAV ir Lietuvos himnai,
5. Sąjungos žuvusių ir mirusių 

narių pagerbimas,
6. ALIAS Centro Valdybos pir

mininko žodis,
7. Sveikinimai žodžiu ir raštu,
8. Iškilmingo posėdžio uždarymas.

15:30-16:30 vai. Mokslo ir profesinių darbų paro
dos atidarymas.

16:30-17:00 vai. Kavos pertrauka.
17:00-19:00 vai. Paskaita: "Planetų tyrinėjimų sis

temų projektavimas”, dr. V. Kle
mas, Space and Missiles Div., 
General Electric Co., Philadel
phia, Pa.
Simpoziumas: "Gerbūvio siekimas 
organizuotai”, referentas dr. S. 
Juzėnas, Detroito ALIAS sky
riaus pirmininkas, Detroit, Mich. 
Koreferentas, dipl. inž. B. V. Ga
linis, ALIAS Centro Valdybos 
narys, Boston, Mass.

19:00 vai. Vakarienė ir pasikalbėjimai.

Penktadienis, gegužės 31 dieną: 
9:30-12:00 vai. DARBO POSĖDIS.

1. Suvažiavimo komisijų sudary
mas (mandatų, nominacijų, re
zoliucijų ii- kt.),

2. ALIAS centrinių organų pra
nešimai:
a. ALIAS centro valdybos pir

mininko,
b. iždininko,
c. revizijos komisijos,
d. garbės teismo,

3. Diskusijos dėl pranešimų ir 
įstatų,

4. Naujųjų ALIAS įstatų ir tai
syklių priėmimas.

12:00-14:00 vai. Pietūs.
14:00-17:00 vai. 5. Skyrių pranešimai.

6. Ūkinių Studijų Centro prane
šimas,

7. Technikos Žodžio pranešimas,
8. Diskusijos dėl pranešimų,
9. Kava ir pasikalbėjimai. 

17:30-19:00 vai. Vakarienė.
19:00 vai. MOKSLINIS POSĖDIS.

Paskaita: "Kybernetika — dabar
ties atsiekimai ir ateities perspek
tyvos”, prof. dr. A. Avižienis, 
University of California, Los An
geles, Calif.
Paskaita: "Žemės drebėjimų fizi
ka ir chemija”, prof. dr. R. Vaiš- 
nys, Yale University, New Haven, 
Conn.

12:00 vai. Suvažiavimo ponių speciali pro
grama.
Pietūs Kon-Tiki Room, Sheraton 
-Cleveland viešbutyje. Po to prof. 
A. Augustinavičienės paskaita.

šeštadienis, birželio 1 dieną:
8:00-12:00 vai. Suvažiavimo golfo žaidynės. 
9:00-11:30 vai. Specialių komisijų posėdžiai. 

11:30-13:00 vai. Pietūs.
13:00-14:30 vai. MOKSLINIS POSĖDIS.

Paskaita: "Futuristinė architek
tūra”, arch. K. P. Žygas. Gradu- 
ate School of Design, Harvard 
University, Cambridge. Mass.

Paskaita: "Makromolekulių mik
ropasaulis", dr. A. Darnusis, Wy- 
andotte Chemical Corp., Detroit. 
Mich.

14:30-15:00 vai. Kavos pertrauka.

15:00-17:15 vai. DARBO POSĖDIS.
a. Mandatų Komisijos praneši

mas,
b. Nominacijų Komisijos praneši

mas,
c. Centro Valdybos, Revizijos 

Komisijos ir Garbės Teismo 
rinkimai,

d. Rezoliucijų Komisijos praneši
mai,

e. Pasiūlymai ir sumanymai,
f. Sekančio suvažiavimo vietos 

parinkimas,
g. Suvažiavimo uždarymas.

19:30 vai. BANKETAS.
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