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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRASIDĖJO KARAS 
ART. RYTUOSE

Vaizdai iš ALT S-gos dešimtojo seimo Chicagoje

Baigiant ruošti spau
dai šią Dirvos laidą, pa
sipylė radijo praneši
mai apie prasidėjusias 
kovas tarp Izraelio ir 
Arabų kraštų. Dalis tų 
arabų kraštų oficialiai 
paskelbė karą Izraeliui, 
pareiškiant, kad bet ku
ri valstybė, teikianti Iz
raeliui paramą, bus lai
koma agresorium.

Izraelio kariuomenė 
įsiveržė į Egipto terito
riją, bombarduojami 
aerodromai ir naftos re 
zervuarai, tačiau, kaip 
tokiais atvejais įprasta, 
abiejų pusių žinios rei
kalingos atsargaus ir 
santūraus įvertinimo.

JTO Saugumo Taryba 
tuoj susirinko spec.po

AKABOS ĮLANKA
ARTIMŲJŲ RYTŲ KONFLIKTAS PRAEITĄ 
SAVAITŲ SUSIKRISTALIZAVO I KLAUSIMĄ. 
AR EGIPTAS TURI TEISŲ NEPRALEISTI IZ
RAELIO LAIVUS PER TIRANOS SĄSIAURĮ AR 
NE. — AMERIKIEČIŲ-SOVIETŲ SANTYKIAI 

TO KONFLIKTO ŠVIESOJE.

V Y T A l T A S M E ŠK A US K A S

(Šis mūsų bend
radarbio V. Meš
kausko straipsnis 
gautas karo Art. Ry
tuose išvakarėse. 
Red.)

Baigiantis praeitai sa
vaitei atrodė, kad po il
gesnės pertraukos dip
lomatijos pastangos da
vė kai kurių rezultatų. 
Tiesa, Jungtinių Tautų 
veikla Artimųjų Rytų kri
zėje nedavė jokių apčiuo

Naujasis ALT S—gos pirmininkas

TEODORAS BLINSTRUBAS, naujasis Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos valdybos pirmininkas, išrinktas Sąjungos seime 
Chicagoje birželio 4 d. į naująją sąjungos valdybą nariais išrink
ti: Br. Paplėnienė, inž. V. Mažeika, M. Valiukėnas ir K. Pocius.

V. Noreikos nuotrauka

sėdžiui, bandant išrei
kalauti paliaubų.

Visų valstybių sostinė
se pirmauja kilusio ka
ro reikalai.

* BOSTONE kelias dienas 
vyko negrų riaušės policijai 
užblokavus Grove Hali rajoną. 
Riaušių metu vyko susišaudymai 
ir 9 asmenys buvo sužeisti.

* AMERIKIEČIAI atitraukia
mi lėktuvais iš Nigerijos, ku
riai gręsia pilietinis karas.

* SOV. S-GOS politika Viet
namo ir Art. Rytų krizės at
žvilgiu verčia prez. Johnsoną 
apsigalvoti dėl jo "tiltų sta
tymo" politikos tikslingumo.

* JAV įsivėlus į Vietnamą 
ir Art. Rytus, proga naudoja
si. Kubos Castro, išvystęs smar 
kią partizaninę veiklą daugely 
je P. Amerikos valstybių.

piamų rezultatų, tačiau 
jų buvo sunku tikėtis iš 
pat pradžių. Jungtinių 
Tautų veikla gali būti tik 
tada vaisinga, jei abi di
džiosios super-valsty- 
bės: JAV ir Sovietų Są
junga, yra kuriuo reika
lu vieningos nuomonės. 
Jei tos nuomonės ski
riasi, JT yra pasmerk
tos nesekmei. Daugiau
sia ką JT Saugumo Ta
ryba gali padaryti šiuo 
atveju yra — patarti sa-

vo nariams nesikarš
čiuoti. Bet kaip nesikarš- 
čiuosi, jei... JAV karin
gi sluoksniai kišasi įki— 
tų valstybių reikalus, 
kaip sako Maskva ir jos 
pakalikai? O kiekvienas 
"tautinis išsivadavimo" 
karas, pagal Maskvos te< 
oriją, yra šventas.

Arabų ’išsivadavimo 
karas’ iš amerikiečių ir 
Izraelio jungo bent šiuo 
metu Maskvai nėra būti
nai reikalingas. Jis gali 
sukelti komplikacijų, ku
rių eigą būtų sunku su
kontroliuoti. Dėl viso to, 
atrodo, Maskva jo nefor
suoja ir tuo pačiu davė 
progos diplomatams iš
siaiškinti apie ką iš tik
ro sukasi reikalas. O su
kasi jis dėl laisvo per- 
plaukimo Tiranos sąsiau
riu, vedančiu į Aąabos 
įlanką, kurios šiaurinia
me gale yra Eilato uos
tas, reikalingas Izrae
liui, nes Nasseris nepra
leidžia jo laivų per Su- 
ezo kanalą.

Bet jeigu Nasseris ga~ 
Ii jų nepraleisti per Su- 
ezo kanalą dėl to, kad 
tas randasi jo teritori
joje, kodėl jis turi juos 
praleisti per Tiranos są
siaurį, jei tai irgi yra jo 
teritorijoje? Padėtis čia 
yra kitokia, nes Aąabos 
įlankos vandenys skalau
ja net keturių valstybių 
krantus: Egipto, Saudi 
Arabijos, Jordano ir Iz
raelio. Tuo atveju pa
prastai siekiama garan
tuoti laisvą susisiekimą. 
Dėl to Turkija yra pa

sižadėjusi praleisti So
vietų Sąjungos net karo 
laivus per Dardanelų są
siaurį. Šiuo atveju JAV 
ir Sovietų interesai su
tinka, nes iš principo abi 
didžiosios valstybės su
interesuotos laisvu susi- 
siekimu per tokius są
siaurius. Dėl viso to iš
eitis iš šio konflikto, jei 
neįvyks kokių netikėtu
mų, atrodo bus tokia, kad 
vadinamos jūros valsty
bės, t.y. tos kurios ver

ALT S-gos Garbės Narys Juozas J. Bachunas sveikina suvažiavusius į Sąjungos dešimtąjĮ seimą. Sa
lia sėdi buv. valdybos pirm. inž. J. Jurkūnas ir sekretorė D. Bartkuvienė. V.A. Račkausko nuotrauka

čiasi didesnio masto lai
vininkyste, paskelbs dek
laraciją, kuria jos pa
sisakys už laisvą ir 'ne
kaltą’ praplaukimą pro 
Tiranos sąsiaurį. Po 
kiek laiko tos deklaraci
jos pasėkos bus išbandy
tos praktiškai -- pir
miausiai būtų pasiųsti 
prekybiniai laivai, ir jei 
juos egiptiečiai sulaiky
tų, jiems bus suteikta ka
rinė apsauga. Ar tą dek- 

(Nukelta į 2 psl.)

VIRŠUJE: P. Vėbra atidaro 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos dešimtąjį seimą, kuris 
įvyko Chicagoje Sheraton vieš
butyje birželio 3-4 d.d. Prie 
stalo sėdi Sąjungos buvusios 
valdybos nariai: M. Šimkus, C. 
Modestavičius, pirm. J. Jur
kūnas, D. Bartkuvienė ir T. 
Blinstrubas. APAČIOJE: Da
lis seimo dalyvių tylos minute 
pagerbiant mirusius sąjungos 
narius. Pirmoj eilėj stovi: dr. 
S. Biežis, gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis, ALT pirm. inž. A. 
Rudis, LB Centro valdybos pirm, 
J. Jasaitis, ALT S-gos Rytų Apy
gardos pirm. A. Jonys ir Vilties 
draugijos vicepirmininkas K. 
Pocius.

V.A. Račkausko nuotrauka
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Kaip danguje, taip ir 
ant žemės...

Rūpesčiai dėl lietuvių kal
bos ugdymo ir tobulinimo, 
dėl jos kultūros kėlimo, net
gi dėl jos išsilaikymo šian
dieną iš tiesų .yra globali
niai. Specifinės sąlygos 
svetur visiems gerai suvo
kiamos, nes vietinių kalbų 
įtaka ilgainiui yra neišven
giama išeivių lietuvių kal
bai. Svetimų, nereikalingų 
žodžių brovimasis dar ma
žiausia bėda, nes Vokieti
jos lietuvių įvairias "kanes" 
ir ”štrasenbanus” arba kaž
kur tarp Detroito ir Brook- 
lyno pastaruoju metu išpo
puliarėjusi ”balonė”, kaip 
akivaizdžiai svetimą kūną, 
iš lietuvių kalbos ne taip 
jau sunku išrauti. Daug 
sunkiau kovoti su visuoti
nai įsiveisiančiomis sintak
sės, morfologijos, sakinių 
struktūros, net stilistinėmis 
klaidomis, o gyvoioje kal
boje ir su netaisyklinga tar
timi. Kone kiekviename iš- 
eiviškos spaudos puslapyje 
užtiksime kalbinių pabaisų, 
o kartais žodžių rezginiuo
se beveik nebeįmanoma su
vokti prasmę. Tuo tarpu 
"kalba — betarpiška min
ties tikrovė, ir sąvokos 
’tiksli mintis’ ir 'netiksli 
kalba’ nesuderinamos”, sa
ko doe. Juozas Pikčilingis.

Kaip giliai kalbinis, ne

Stroh’s naujas švarus-puikus šešių paketas

švariai geriamas iš kiekines
* greit atšąlantis
* lengvai sutalpinimas
* išgėrus išmetamas

The Stroh Brewery Cornpany, Detroit, Michigan 48226

drausmingumas, o tuo pa
čiu ir minties padrikumas 
yra įsibrovęs didelėje mūsų 
inteligentijos dalyje, ypa
čiai išryškėjo išeivijoje, 
kur blogi kalbiniai įgūdžiai 
tūlam, svetimas kalbas for
maliai gerai išmokusiam, 
akivaizdžiai trukdo bend
rauti su kitataučiais inteli
gentais. Nerūpestingas gim
tosios kalbos vartojimas 
dėsningai trukdo tobulai 
įsisavinti ir kitas kalbas! 
Neseniai vienas akademinio 
išsilavinimo anglas rašan
čiajam kalbėjo: ”'N., matyt, 
yra eruditas, jis ir anglų 
kalbą gerai moka, bet su 
juo labai sunku susikalbėti. 
Jis taip padrikai reiškia 
mintis, o savo sakinių nie
kad neužbaigia ..N. yra 
taip pat akademinio išsila
vinimo, puikus savo srities 
žinomas ir aplamai, turbūt, 
laikytinas plačios apimties 
eruditu, bet tipiškai lietu
viškai niekada neišmoko 
rūpestingai ir drausmingai 
vartoti svarbiausią žmonių 
susižinojimo priemonę — 
kalbą, tiek gimtąją, tiek ir 
svetimas.

Lietuvių kalbos kultūra 
vis didėjantį rūpestį pasta
ruoju laiku rodo ir dabarti
niai Lietuvos kalbininkai 
bei kiti lietuvišku savitumu 

susirūpinusieji. Net komu
nistinėje visuomenėje aukš
tai iškilę asmenys, kuriuos 
mes dažnai mėgstame nura
šyti į nuostolius arba bent 
apibūdinti išdavikais, lietu
vių kalbai rodo daug nuo
širdaus dėmesio ir susirū
pinimo. Antai, Kostas Kor
sakas rašo:

"Kalbėti lietuvių kalba, 
kad ir viena seniausių pa
saulyje, savaime dar joks 
nuopelnas. Branginti seno
sios lietuvių kalbos grynu
mą ir taisyklingumą, su
prasti jos reikšmę kalbos 
mokslui, suvokti tai, kad 
gimtoji kalba yra didžiulė 
lietuvių tautos vertybė, ne
retai veiksmingai tarnau
janti visos mūsų nacionali
nės kultūros reprezentacijai 
plačiajame pasaulyje, — tai 
pagrindinė kiekvieno sąmo
ningo lietuvio, juo labiau 
inteligento, pareiga”.

Kaip danguje, taip ir ant 
žemės; kas rūpestį kelia iš
eivijoje, tas, pasirodo, to
lygiai svarbu ir dabartinė
je Lietuvoje. Mokytojas J. 
Kvederaitis s k u n d žiasi: 
"Tik pasiklausykime, kaip 
kalba per radiją ar televi
ziją buvę kai kurių aukš
tųjų mokyklų auklėtiniai... 
Ir kirčiavimas, ir žodynas 
— apgailėtini. Ir šitaip kal
ba žmonės, prisisegę prie 
krūtinių aukštojo mokslo 
baigimo ženkliukus”.

Rusų kalbos įtaka šian
dieną Lietuvoje, be abejo, 
vis didėja. Daugelyje įstai
gų, įmonių ji dažnai nustel

bia lietuvių kalbą. Telefono 
centrinėse, aerodromuose, 
net geležinkelio stotyse lie
tuviškai dažnai nesusikal
bėsi. Pagaliau, studentai 
dažniausia mokosi iš rusiš
kų vadovėlių. Todėl ypačiai 
Lietuvos inteligentai pasi
darė dvikalbiais, nes tarny
bose, profesijose, viešaja
me gyvenime be rusų kal
bos neišsiversi. Ta prasme 
lietuvių kalbos kultūros ug
dymas krašte ir išeivijoje 
iš tiesų turi tam tikro pa
našumo.

Reikia pabrėžti, kad Lie
tuvos spaudos kalba yra 
palyginti, gryna ir taisyk
linga. Redakcijose, spaus
dinamoji medžiaga, matytu 
rūpestingai taisoma. Daž
nos išimtys čia tėra spaus
dinami vertimai iš rusų 
kalbos, kurie dažnai yra 
mechaniški, ne pagal pras
mę, bet pažodžiui versti, o 
todėl jie nelietuviškai ir 
nuskamba. Tas pats pasa
kytina ir apie įvairių įsakų, 
valdiškų parėdymų arba 
įstatymų kalbą, kurie, ma
tyt, taip pat pažodžiui ver
čiami iš rusų kalbos. Lietu
vos kalbininkai dėl to, beje, 
daro priekaištus teisinin
kam ir aplamai vis atkak
liau pradeda kovoti prieš 
į s i g a 1 ėjusią vadinamąją 
kanceliarinę kalbą. A. Kanc
leris (Mokslinės - techninės 
informacijos ir propagan
dos instituto skyriaus vir
šininkas) sako: "Turime 
visuomenei aiškinti kalbos 
kultūros svarbą, nes kalba

Akabos įlanka •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

laraciją pasirašys tik 
JAV ir D. Britanija, ar 
jas paseks dar kitos vals
tybės, šiuo tarpu dar ne 
visai aišku. Kiekvienu at-

— visuomenės narių bend
ravimo įrankis". Reikalai, 
matyt, iš tiesų Lietuvoje 
kelia susirūpinimą, jeigu 
komunistinis pareigūnas to
kį savaime suprantamą tei
ginį išreiškė Kultūros barų 
žurnalo sukviestame pokal
byje apie kalbos kultūrą.

Kitas to pokalbio dalyvis, 
Vilniaus universiteto vyr. 
dėstytojas J. Kabelka aiš
kina: "Bėdos, man atrodo, 
prasideda vidurinėje mo
kykloje, kuri, beje, neturi 
net tinkamo vadovėlio. Ko 
mes mokykloje mokome? 
Linksniuoti, asmenuoti... O, 
pavyzdžiui, latvių devintų- 
vienuoliktų (t. y. paskuti
niųjų gimnazijos) klasių 
vadovėlyje randame fraze
ologijos, stiliaus ir panašius 
dalykus". O Vilniaus XV 
vidurinės mokyklos moky
tojas K. Milašiūnas tvirti
na: "Iš tikrųjų, dalis mūsų 
abiturientų nemoka geros 
kalbos. Tačiau mokyklai la
bai sunku: juk 5-8 klasėse, 
kur kalbos dalykams skirta 
daugiau laiko, mokiniai mo
kosi teorijos, o vyresnėse 
klasėse, kur galima būtų 
daugiau laiko skirti kalbos 
praktikai, per savaitę turi
me po vieną valandą". Tai, 
turbūt, tik sovietinėje švie
timo sistemoje teužtinka
mas reiškinys, kai savo 
krašte gimtosios kalbos mo
kymui tepaskiriama viena 
savaitinė valanda . . . Savo 
išvedžiojimus K. Milašiūnas 
užbaigia mintimi, kuri ir 
išeivijos pedagogams įsidė
mėtina: "Reikėtų moki
niams atkakliau skiepyti ir 
kalbos patriotizmo jausmą: 
tegu mokiniai lietuvių kal
ba didžiuojasi, tegu pajun
ta jos vertę ir pamato jos 
vietą kultūringame pasau
lyje".

Daugiau padorų lietuvių 
kalbos mokymą trukdančių 
reiškinių iškelia kitas mo
kytojas J. Kvedaraitis: 
"Gadina mokinių (ir net 
mokytojų!) kalbą blogai 
parengti vadovėliai, ypač 
verstiniai. Vertimai jų daž
nai menki, pažodiniai  ̂daug 
kur randame tik lietuviškus 
žodžius, o išsireiškimai, sa
kinių konstrukcijos lieka 
kaip originale. Taip ir brau
nasi į mokinių kalbą sveti
mybės . .. Vis dar neturime 
gerų gimtosios kalbos gra
matikos vadovėlių. Dvide
šimt metų tenka naudotis 
vieno ir to paties autoriaus 
(Žiugždos?) 'Lietuvių kal
bos gramatika’. O juk ji ne 
per geriausia . .. Pagaliau 
būtina skubiai parašyti 
'Lietuvių Kalbos gramatiką’ 
9-11 klasėms, kirčiavimo 
vadovėlį vidurinei mokyk
lai ...”

Tai vis sunkumai, kurių, 
turbūt, tik dalis atsiranda 
dėl sovietinės švietimo sis
temos. Pats, lietuviams bū
dingas, kalbinis nerūpestin
gumas taip pat smarkiai 
plaktinas šiapus ir anapus, 
o todėl, matyt, galime pil
nai pritarti kalbininkui Ka
ziui Ulvydui, kai jis sako, 
kad "kalčiausias, turbūt, 
bus tas pats toks trūktinai 
kalbą mokantis asmuo. Jei
gu jis teisingai žiūrėtų į li
teratūrinę kalbą, ko neiš
moko vidurinėje mokykloje, 
išmoktų pačiame gyveni
me ... šiaip ar taip, iš in
teligentų lūpų skambanti 
nesunorminta kalba dabar 
vis ryškiau suvokiama kaip 
anachronizmas, kurį reikė
tų vis dėlto išgyvendinti, 
nes tai yra tikrai (mū
sų pabraukta) nepageidau
jama praeities liekana".

R. E. Maziliauskas

veju, čia lemiamas žodis 
priklauso JAV, nes tik 
jos vienos turi pakanka
mai galios įgyvendinti tą 
laisvo ir ’nekalto’ pra
plaukime teisę. (Amba
sadorius Goldbergas JT 
Saugumo Tarybos posė
dyje .davė labai aiškią 
’kalto’ praplaukimo tei
sę: sovietai plukdė savo 
raketas į Kubą tam, kad 
jas nutaikius į JAV. Tas 
jiems buvo sutrukdyta.) 

Diplomatijos uždavi
nys šiuo atveju yra išaiš
kinti iš anksto, kad JAV 
ištikro griebsis jėgos, 
jei to reikės. Egiptiečiai, 
galimas daiktas, tikisi, 
kad JAV to nedrįs pada
ryti, bijodami sovietų. 
Kaip tik čia ir aiškėja, 
kad galutiniam rezulta
te einama prie ameri
kinių - sovietų konfron
tacijos. Amerikoje jau 
pasigirdo balsų, kad no
rint tos konfrontacijos iš
vengti, reikia susitarti 
su sovietais, jiems pada
rant nuolaidų Vietname. 
Toks Drew Pearson de
magogiškai klausia, ką tu 
ri gelbėti JAVpreziden- 
tas: prancūzų interesus 
Vietname ar pačių ame
rikiečių investicijas Ar
timuosiuose Rytuose; 
palaikyti mažą Pietinio 
Vietnamo premjerą, ku
rio herojus esąs Hitle
ris, ar padėti tautai,ku
rią sudarą pabėgėliai 
nuo Hitlerio?

Žinia, tai tokia pigi 
demagogija, kad visai ne
verta ginčytis. Teisin
giau rašė New York Ti- 
mes Jame s Re ston, ku
ris samprotavo, kad jei 
JAV gina savo įsiparei
gojimus Vietname, jos tą 
patį turi daryti ir Iz
raelio atveju. Čia klau
simas yra tik praktiš
kas: ar JAV turėtų tam 
pakankamai jėgos? At
sakymą čia palengvina 
jėgų išsidėstymas. Iz
raelis pats gali šiuo me
tu sumušti savo priešus 
ir jam nereikalingi JAV 
kariai. Kitas reikalas, 
jei karo pradžia būtų nu
delsta ilgesnį laiką. Tuo 
atveju, Izraelis galėtų ne - 
išlaikyti ūkiškai. Bet tas 
pats tinka ir arabų vals - 
tybėm. Ir jos negali iš
laikyti didesnes armi
jas ilgesnį laiką.

Tokiu būdu taikos ar 
karo klausimas Artimuo
siuose Rytuose yra su
sijęs su JAV ryžtu vyk
dyti savo įsipareigoji
mus. Kartu tai prikišti- 
nai parodo, kas iš tikro 
yra JAV priešas. Jis sė
di ne Kaire arHanoi,bet 
Maskvoje.

HELP WANTED MALĖ

Automatic
Screw Machine Oper.

For multiple spindle work. Best rates 
and excellent ’ benefits. Can advance 
to jobsetter if qualified. Clean, com- 
fortable plant that accepts only first 
class work. Not a job shop. Apply 

L & L MFG.
33200 Freevvay Dr.. St. Clair Shores 
Mich. or call Personn’el Department 
294-1020. (65-67)

WANTED EXPERIENCED 
TOOLMAKERS 

For Die and Fixture work. Mušt be 
able to do work on there own. Small 
tool room, good hourly rates & ben- 
efils.

Call between 9-4 
PREM1ER MFG. CORP.

1985 W. 85th St., Cleveland, Ohio 
216 — 281-^260

(58*67)

WOODWORKING: General millwork 
and window fraine assembly. Millvvork 
company inereasing staff. Salary and 
benefits. Overtime available. Oppor- 
tunity for advancement. Ages over 
18 considered. Basic woodworking or 
carpentry experience desirable. Clean, 
steady work with outstanding com
pany. Contract Mr. Dye, Bilt-Rite 
Wood Products. 200 East Highland 
Drive or phone, (716) 473-2866 for
appoinj.ment. (65-71)



1967 mu birželio 7 d. DIRVA Nr. 65 — 3

TIE, KURIE NEPAVIRTO EMIGRANTAIS▲DIRVAr i The Lithuanian Newspaper
Established 1915

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

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
Published every Mon., Wed., and Fri. except in case of 
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n 

VILTIS, Ine. (Non-profit).
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents. 

-Editor-in-chief Jonas čiuberkis.
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, 
išskyrus šventes.

Redaguoja:
Jonas čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas

Tegu mus jungia 
principai,
o neskiria smulkmenos

Tai mintis iš V. Abraičio kalbos, pasakytos 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seime bir
želio 3 d. Toji mintis, gal kitais žodžiais, buvo 
kartojama ir kitų Seimo dalyvių, Sąjungos veikė
jų-

ALT S-gos Seimas ir Vilties draugijos su
važiavimas jau praeityje. Prie dvi dienas truku
sio darbo ir svarstymų eigos dar sugrįšime. Šia 
proga norime tik pasidžiaugti darnia to didelio 
suvažiavimo eiga, kūrybingais jo sprendimais.

Nuopoliai neleidžia rengti dažniau tokių su
sibūrimų. Tat tomis retesnėmis progomis plačiai 
savo darbais išsišakojusiai organizacijai pritin
ka ne tik svarstyti ateities planus, bet ir prisi
minti tuos, kurie tiems darbams davė pradžią 
ir tvirtą pagrindą. įspūdingas Sąjungos kūrėjų ir 
aktyviųjų veikėjų per ankstyvas išsiskyrimas 
buvo įspūdingai atžymėtas jau birželio 2 d. Sei
mo išvakarėse, Šv. Kazimiero kapinėse.

Seimo darbų apvainikavimas baigiasi parin
kimu naujos vadovybės į kurios rankas, su visų 
narių pasitikėjimu, patenka ir didieji uždaviniai. 
Šiuos uždavinius, kiek ALT S-gos, tiek Vilties 
draugijos nariai, atlikti ir vykdyti patikėjo vi- 
suomeniniame darbe jau pasižymėjusiems ir pri- 
tyrusiems asmenims.

Dirvai, turinčiai garbę atstovauti ALT S-gos 
veidui ir dvasiai, malonu pristatyti savo skaity
to j am s nau j ąs! a s^ vadovybe s.

ALT S-gos valdybos pirmininku išrinktas pla
čiai JAV lietuviuose žinomas visuomenininkas Te
odoras Blinstrubas. Valdybos nariais: Bronė Pap- 
lėnienė, inž. Vacys Mažeika, Mečys Valiukėnas 
ir Kazimieras Pocius.

į Vilties draugijos valdybą (dar pareigomis 
nepasiskirsčiusią) išrinkti: buv. pirmininkas 
Aleksas Laikūnas, K.S. Karpius, Vincas Juodval
kis, Edmundas Cibas, Antanas Senikas ir inž. J. 
Gaižutis.

Suvažiavusius į ALT S-gos seimą sveikina V. Olienė, pirmojo
ALT S-gos pirmininko Antano Olio našlė, seimui paaukojusi 150 
dolerių. Šalia sėdi buvęs Sąjungos pirmininkas inž. J. Jurkūnas 
ir sekretorė D. Bartkuvienė. V.A. Račkausko nuotrauka

Chicagoje gausu įvairių 
kultūrinių organizacijų, ku
rios daugeliui pažįstamos iš 
jų viešosios veiklos. Bet 
čia esama ir tokių draugi
jų, kurios viešąja veikla ne- 
sireiškia arba mažai tesi- 
reiškia, kurios savo buvimą 
grindžia kitokiais siekiais 
bei uždaviniais.

Viena iš tokių mažiau ži
nomų draugijų čia yra LIE
TUVIŲ TAUTINIS AKA
DEMINIS SAMBŪRIS, ku
rio vardas nedaug kam tė
ra ir girdėtas. Tam tikro
mis progomis ir mane patį 
ne vienas yra jau paklau
sęs: kas tas per akademi
nis sambūris? Tad ir jau
čiu pareigą ne tik privačiai, 
bet ir viešai šioje vietoje į 
tą klausimą nors ir suglaus
tai atsakyti. O kodėl šią 
pareigą jaučiu, paaiškės 
kiek vėliau.

Kiek man iš to Sambūrio 
kai kurių žmonių teko pa
tirti, tą Lietuvių Tautinį 
Akademinį Sambūrį dau
giausia sudaro nepriklauso
mos Lietuvos aukštosiose 
mokyklose veikusių tauti
nių korporacijų nariai, ku
rie ten yra baigę įvairių 
specialybių aukštąjį moks
lą. Iš tokių korporacijų, ku
rių nariai sudaro dabarti
nio Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio bran
duolį, yra šios: Neo-Lithu- 
ania, Jaunoji Lietuva, Fi- 
liae Lithuaniae, Herkus 
Montė, Lietuva, Geležinis 
Vilkas, Viltis.

Minėtų korporacijų na
riai, — vyrai ir moterys, — 
išeivijoje susispietę į Tau
tinį Akademinį Sambūrį, be 
kitų ideologinių uždavinių, 
savo dėmesį realiausiai yra 
atkreipę į lietuviškąjį švie
timą. Jie jau ne nuo šian
dien yra suvokę, kad be lie
tuviškojo švietimo jokia 
tautinė kultūra išeivijoje 
negalės ilgai egzistuoti, ko 
regis niekam i r įrodinėti 
nebereikėtų. O kad toji kul
tūra galėtų bent patenkina
mai gyvuoti, kad ji savo 
buvimu galėtų sudaryti bū
tiniausią atsparą pačiai lie
tuvybei reikštis, turi rea
liai egzistuoti pagrindinis 
viso to buvimo veiksnys — 
lietuviškoji mokykla, tei
kianti tautinio gyvastingu
mo sultis visoms kultūri
nėms apraiškoms.

Bes įdomėdami švietimo 
reikalais, to Akademinio 
Sambūrio žmonės jau ne 
nuo šiandien yra patyrę, 
kad išeivinės mokyklos pa- 
-dėtis yra problematiškai 
sunki. Be daugelio kitų, 
vienas iš tokių švietimo va
dovybes varginančių klau
simų yra mokytojų paruo
šimo problema, šį darbą 
prieš devynetą metų yra 
pradėjęs Pedagoginis Litu
anistikos Institutas, kuris 
veikia Chicagoje, lietuvių 
jėzuitų pastatytame Jauni
mo Centre. Tas darbas čia,

DOMAS VELIČKA

kaip žinome, vykdomas 
dviem būdais: akivaizdiniu 
ir neakivaizdiniu dėstymu. 
Akivaizdiniu dėstymu nau

— mokytojų ruošimo pro
blemą. Jis, tasai Akademi
nis Sambūris, ne tik geru 
žodžiu, kuris dažnai toly

Kazys Kasakaitis, Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio pir
mininkas, P.L. Instituto suruoštame knygos vakare papuošiamas 
ąžuolo lapų žymeniu už jo ir Sambūrio nuopelnus lietuviškajam 
švietimui. Simbolinius ąžuolo lapus, atliepiančius lietuvių tautos 
pasaulėjautos dvasiai, jam sega P.L. Instituto studentė Jūratė 
Bielskutė. Ąžuolo lapų žymeniu buvo atžymėti ir to Sambūrio 
iždininkas Stasys Vidmantas, buvęs Sambūrio pirm. Jonas Našiū- 
nas, buvęs pirm. dr. Petras Juodikis ir valdybos narys Ignas 
Andrašiūnas. V. Noreikos nuotrauka

dojasi vietoje gyvenantieji 
studentai, o neakivaizdiniu 
— gyvenantieji bet kame. 
Ir neperdedant tenka pasa
kyti, jog šioks to darbo vyk
dymas yra gana keblus ir 
sunkus. Kas tą darbą sun
kina ir kodėl to darbo re
zultatai dar nėra tokie, ko
kių mes visi lauktume, pro 
tas problemas, kurios iš es
mės yra daugiau psicholo
ginės, negu piniginės, tuo 
tarpu tenka praeiti paty
lom. Reikia manyti, jog tas 
problemas pajudins Kultū
ros Kongresas, kuris numa
tytas šį rudenį Chicagoje.

šiuo tarpu ne tik iš pa
reigos, bet ir iš gilaus as
meninio pasitenkinimo man 
tenka viso Instituto vardu 
viešai pasakyti, jog negau
siame pačių nuoširdžiausių 
Instituto rėmėjų būryje mi
nėtasis Lietuvių Tautinis 
Akademinis Sambūris yra 
nuolatinis Instituto mece
natas, padedąs spręsti vie
ną iš sunkiausių klausimų

gus pinigui, bet ir grynais 
pinigais padeda įveikti mo
kytojų ruošimo kelyje su
tinkamus sunkumus. Be 
smulkesnių atskirų narių 
įmokų, Sambūris, kaip or
ganizuotas vienetas, nuo 
1962 m. ligi šiol Institutui 
mokomosioms priemonėms 
įsigyti yra paskyręs $2350. 
Ir štai kam:

1. $250.00 — Pr. Pauliu- 
konio ”Tautos istorijos mo
kymui” (istorijos metodi
kai) išleisti,

2. $200.00 — L. Dambriū- 
no "Lietuvių kalbos sintak
sei” išleisti (drauge su Lie
tuvių Fondu),

3. $1400.00 — dr. Jono 
Balio "Lietuvių liaudies pa
saulėjautai” išleisti,

4. $500.00 paskyrė šiais 
metais mokomosios medžia
gos multiplikavimo apara
tui įsigyti (aparato kaina 
$1495.00).

Akademinis Sambūris be 
ypatingesnių aiškinimų su
prato, jog modernioje mo
kykloje, ypač su neakivaiz
diniu dėstymu, kokį vykdo 
P. L. .Institutas, be tokios 
priemonės jau nebegalima 
išsiversti.

Mūsų skurdokame mo
kykliniame gyvenime tokios 
mechaninės priemonės kar
tais kai kam atrodo neįpras
tos, o kartais pagalvojama, 
jog ir nereikalingos, kai 
tuo tarpu amerikinėje mo
kykloje, prie kurios meto
dų ir lietuviui mokytojui 
patarmėjama derintis, to
kios priemonės yra papras
čiausias mokyklinis reika
las, ir dėl jų reikšmės nie
kas ten nebediskutuoja. 
Mūsiškių pažiūrų atžvilgiu 
čia betektų pasakyti tik 
tiek, jog Institutui toks 
multiplikatorius turi tokią 
pat reikšmę, kaip ir siuvėr- 
jui adata. Dėl to Akademi
nis Sambūris ir padarė re
alų sprendimą, aparato už
pirkimui paskirdamas 500 
dolerių.

Keldami, kaip sako, to 
Sambūrio žmonės, lietuviš
kojo švietimo kultūrą, mes 
tuo pačiu įprasminame ir 
savo buvimą išeivijoje. 
Priešingai — mes būtume 
emigrantai,

Šio, pasakytume, patrio
tinio dėsnio laikydamiesi, 
Tautinio Akademinio Sam
būrio nariai ir tas sumas 
Institutui, kiek teko patirti, 
sudėjo ne iš kokių viešųjų 
parengimų pelnų, o dau
giausia iš savo privačių ki
šenių. Pavyzdžiui, dr. Jono 
Balio "Lietuvių liaudies pa
saulėjautai” išleisti po 5 ir 
10 dolerių įmokėjo 35 Sam
būrio nariai, po 15 — 4 na
riai, po 25 ir 30 — 10 na
rių, po 50 — 6 nariai, o Ig
nas Andrašiūnas — 100 do
lerių. Ar tai nereiškia tru
putį daugiau, negu kokio 
viešojo pelno paskirstymą?

Lengvindamas Institutui 
mokytojų prieauglio ruoši
mo darbą, Tautinis Akade
minis Sambūris panašiai 
yra elgęsis ir anksčiau. Mū- 
siškiame išeiviniame gyve
nime tokie žmonės jau lai
kytini ne kokiais Matuzalio 
kiečių tvoros tvėrėjais, ku
rie abejingai vis filosofuo
ja, jog rytoj mirsim — ir 
kam čia to viso bereikia, o 
kudirkiškojo tilto statyto
jais, kuriems tautos gyve
nimas nesibaigia su jų pa
čių asmeniniu likimu.

Lietuvių Tautiniam Aka
deminiam Sambūriui šiuo 
metu vadovauja: pirm. Ka
zys Kasakaitis, Ignas And
rašiūnas, dr. Antanas Kal
vaitis, Saulius Račkauskas 
ir Stasys Vidmantas.

Zl
DĖKOJU

ALT S-gos pirmininkui p. J. Jur
kūnui už pasakytą kalbą prie velionies 
mano vyro A. A. Antano Olio kapo, 
ALT S-gos Chicagos skyriui už iškilmių 
paruošimą, gėles ir puikią tvarką mi
rusiųjų paminėjimo metu.

Esu taip pat nuoširdžiai dėkinga 
ponams D. ir Eug. Bartkams, Dr. ir 
poniai Biežiams, ponui K .S. Karpiui 
ir visiems, visiems dalyvavusiems ka
pinėse.

Prof. dr. Jonas Balys, Pedagoginio Lituanistikos Instituto ne
akivaizdinio kurso lektorius, jo "Lietuvių liaudies pasaulėjautos" 
išleidimo proga suruoštame knygos vakare, skirtame pagerbti au
toriui, mecenatams — Lietuvių Tautiniam Akademiniam Sambū
riui -- ir kitiems knygos draugams, autografuoja savo knygą jau
niausiai skaitytojai Vilijai Eivaitei, tuo metu vienai iš daugiau
siai perskaičiusių lietuviškų knygų. Už tai ji, kaip ir pats autorius, 
viešai papuošta ąžuolo lapų žymeniu. V. Noreikos nuotrauka

V. Olienė

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONĖ
87 East Bay 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.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 18 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 15 D. ir jau DABAR' priimami užsakymai,

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST., 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288--5999, o po BIRŽELIO 
18 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.
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JAV išleido šiuos naujus paš
to ženklus: 1. Gegužės 25 d. — 
5 c. Kanados šimtmečio sukak
čiai paminėti. Piešinys -- stili
zuoti kalnai ir vanduo. 2. Gegu
žės 29 d. — 13 c. pašto ženklą ir 
aerogramą su buv. prezidento 
John F. Kennedy atvaizdu.

IZRAELIS išleido 3 p. ženklų 
seriją su senovės Palestinos 
uostų vaizdais. Čia dedame 40 
agorotų p. ženklą su Caesarea 
vaizdu.

tą 1101 m. užėmė Baldvinas I 
ir smarkiai jį įtvirtino, pasta
tydamas citadelę (pašto ženkle 
jos likučius ir matome). Tur
kų sultonas Baybaras I 1265 
m. miestą užėmė ir jį sugrio_ 
vė. Turkų valdžioje jis pasili
ko iki I Pas. karo pabaigos, 
kada atiteko anglų globotai Pa
lestinai, o po to naujai Izrae
lio valstybei.

KANADA. 1. Čia tęsiame nau
ją seriją, šį kartą parodydami 
15 c. pašto ženklą su dail. Law- 
ren Ha r ris paveikslo kopija 
"Bylot sala”. Piešiny matome 
ledynais ir sniegu padengtus 
kalnus, nusileidžiančius į jūrą. 
Ženklas tamsiai lelijinės spal
vos. — Bylot sala yra Šiaurės 
Ledinuotajame vandenyne, tuoj 
į šiaurę už didžiulės Baffino sa
los, į pietvakarius nuo Grenlan
dijos.

istorijoje buvo pardavinėjama 
ne New Yorke, Amerikoje, ir 
ne už amerikonišką, bet už ka- 
nadišką valiutą. Serija suside
da iš 5 p. ženklų, kurių 8 c. ženk
le parodytas UN pavilionas pa
rodoje, o kituose ženkluose ro
domi skulptūriniai skaptiniai, 
esą ant UN vyr. būstinės durų 
New Yorke: Taika, Teisingu
mas, Brolybė ir Teisybė. Čia 
dedame 10 c. pašto ženklą suBro* 
lybe.

Caesarea Palestinae, dabar 
vadinamas Qisarya kaimas, yra 
šiauriniame Izraelyje prie Vi
duržemio jūros, 22 mylios Į pie
tus nuo Haifos. Caesareą įkūrė 
Judėjos karalius Erodas Didy
sis 22 m. prieš Kirstų senovės 
finikiečių įtvirtintoje vietovėje, 
vadinamoje Turris Stratonis. Is 
torikas Juozapas rašo, kad mies 
tas turėjo pilį, šventovę, teatrą, 
hipodromą, vandentiekį ir kitus 
įrengimus. Uostas buvo sudary
tas išmūrijant molus į jūrą. Ca
esarea pirmais krikščionybės 
amžiais vaidino svarbią rolę, 
čia pamokslavo apaštalas Šv. 
Petras ir Šv. Pilypas evange
listas. Šv. Povilas čia buvo 
nuteistas ir sėdėjo du metus, o 
vėliau iš čia išplaukė į Romą. 
Čia žydai 66 m. pradėjo sukili
mą prieš romėnus. Vėlesniais 
amžiais Aleksandras Severus 
miestą prijungė prie Sirijos. 
638 m. miestą užėmė mahome - 
tonai. Kryžiaus karų metu mies

2. Gegužės 24 d. išleistas 5 
c. pašto ženklas paminėjimui 50 
metų sukakties, kai Kanados 
moterims buvo suteiktos lygios 
balsavimo teisės 1917 m. Pieši
nys -- urna ir stilizuotas mo
ters biustas. Ženklas spausdin
tas lelijine - juoda - pilka 
spalvomis.

JUNGTINĖS TAUTOS (UN) 
š.m. balandžio 28 d. EXPO 67 
Montrealyje, Kanadoje, paro
dos proga išleido 5 pašto ženk
lų seriją, kuri pirmą kartą UN

Jungtinės Tautos (United Na- 
tions) savo pirmuosius pašto 
Ženklus išleido 1951 m. NewYor 
ke ir iki šiol įvairiausiomis pro - 
gomis jau yra išleidusios neto
li 200 paprastų ir oro p. ženklų 
bei tris blokus. Jungtinių Tautų 
paštas eina į visus pasaulio 
kraštus ir juo gali pasinaudoti 
ir piliečiai, jei jie savo kores
pondenciją aplipins tais p. ženk
lais ir ją įmes UN pašto įstai
goje. Korespondencija, aplipinta 
EXPO 67 p. ženklais ir įmes, 
ta UN paviliono pašte Montre
alyje, taip pat eina’ į visus pa
saulio kraštus. UN Europos sky
rius Genevoje, Šveicarijoje, tu
ri savo atskirus p. ženklus, lei
džiamus Šveicarijos pašto.

RYTŲ VOKIETIJA išleido 
3 p. ženklų seriją Wartburgo 
pilies 900 metų įkūrimo sukak
čiai paminėti. Ženkluose --įvai
rūs pilies vaizdai.

Wartburgo pilis stovi ant 
aukštos, 565 pėdų kalvos, visai 
prie Eisenach miesto, Tiurin- 
gįjoj. Ši legendomis ir padavi
mais apipinta pilis buvo pradė
ta statyti 1070 metais ir iki 
1247 m. buvo Tiuringijos land-

grafų rezidencija. Ypatingo ži
bėjimo ji susilaukė Hermano 
I (1190-1217) valdymo laikais, 
kuris buvo didelis meno ir dai 
nos mylėtojas. To tat valdovo 
laikais -- 1207 m. pilies dainų 
salėje įvykęs garsusisminnesin 
gėrių karas, kurį laimėjęs Wal- 
ther von Vogelweide. Kitu kartu 
veržęsi pamaldusis Wolframas 
ir velnio padedamas Klingso- 
ras. Vokiečių kompozitorius 
'^Vagneris, remdamasis šia le
genda, sukūrė operą Tannhau- 
ser. Pilis 1847 m. architekto 
Ritzen buvo restauruota į jos 
pirmykštę išvaizdą. 1945 m. pi
lis buvo užimta rusų ir šiuo 
metu yra Rytų Vokietijos ribo
se.

HELP WANTED MALĖ

Wanted Experienced 
SHEAR OPERATORS

Work from Blue Prints and Tem- 
plates. 2nd shifl. Shift premium. 
Steady work. Eniployee benefils.

Apply in Person
EUCLID CRANE & UOIST CO.

1365 Chardon Rd., Cleveland, Ohio 
An Equal Opportunity Employer 

(65-71)

Journeymen
LATHE AND BRIDGEPORT 

M1LL PF.OPLE 
Esperienced. Openings for 3 engine 
lathe hands and 3 mill hands. Top 
pay, hospitalization, insurance, paid 
holidays and vacations. 25 miles east 
of Wickliffe on Freevvay.

AARCO OF OHIO
233 Lake St., Madison. O.. 428-134 1 

(65-67 j

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj

Kaip skambinti 
į tolimas 

vietas
9■

Lengvai suprantamos, 
kaip a-b-c, instrukcijos

YRA KNYGOJE

Your 
Telephone

BOOK

šalia jūsų telef < r o — 
nėra nieko iškaibingesnio

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869- 

1959) metų Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus dar
bus. 664 psl. Kietais viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Iš
leido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietu
vis, pirmos lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos 
draugijos, statybos bažnyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių vi
so buvo 121, 41 teatro draugija, 48 pasaulietiški chorai, 9 
bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografijos. Duoti do
kumentuoti katalikiškų, socialistinių; laisvamaniškų ir kitų 
organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, 
bankai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti., prašomi parašyti čekį arba 
Money Orderį
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 

vardu ir pasiųsti:
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.

ST. ANTHONY Ą
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

z* r k C CZ. riknittirmJoseph F. Gribauskat 
Executive Secretary

H D 4 UI MA1STO IR LIKERIU krautuvėje
[ A liti iii fl" 2534 WEST 69th STREET- Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. St. Remy Imp. 3 Str.
Napoleon Brandy ....................... l>th — $4.39

2. Sunny Brook 80 proof wiskey .... 5th — $3.39
3. Imported Scoth Wiskey ........... 5th — $3.98
4. Imported French Cordials ....... 5th — $2.98
5. Liebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

6. Imported French Brendy...........5th — $3.35
7. Ricadona Vermouth 30 oz,.......Bot.— $1.29

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

41*
ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000.00

For 3 Yeari 
Dividendi Pald 

ūuarterly 
or Compounded

60450

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

---------------- JOHANNES M. S1MMEJ, ------------------

(28)
— Iš kalėjimo išeiti, lygiai kaip į jį patekti nėra 

lengva, — pastebėjo Lazare. Bet tau yra būdas iš čia iš
eiti, tik reikia truputį darbo. Juk tu išmokai klastoti do
kumentus ?

— Ir dar kaip!
— Pirmame aukšte yra kalėjimo spaustuvė, kur 

spausdinami tribunolui įvairūs blankai. Antspaudą, kuri 
mums reikalinga, kaip nors rasime. Bet viskas priklauso 
nuo tavęs.

— Kodėl nuo manęs?
— Reikia, kad tu pasikeistum išvaizdą.
— Į ką aš turiu būti panašus? — paklausė Tomas.
— Į mane, — atsakė Lazare. — Tu turi sumažėti, 

šlubČioti. Tu turi turėti kuprą ir, aišku, kaip biliardo 
kamuolį skustą pakaušį. Ar aš tave gąsdinu?

— Visai ne, — sumelavo Tomas. — Aš bet ką pa
darysiu, kad iš čia išsigelbėjus.

— Gerai, — pasakė Lazare. — Dabar klausykis, ką 
aš tau papasakosiu.

Tomas atidžiai klausėsi, stengdamasis nepraleisti nė 
vieno žodžio.

— Tu džiaukis, kad sėdi Portugalijos kalėjime, o ne 
savo tėvynėj, kur viskas labai gerai organizuota.

— Jei aš supratau, tai Vokietijos kalėjimai geriausi 
pasaulyje?

— Aš ten sėdėjau du kartu ir žinau ką reiškia vo
kiška drausmė.

Kupriukas pasibeldė j duris ir pasirodžiusiam sargui 

Juliao liepė pašaukti virėją Francisko. Kai šis pasirodė, 
Lazare paklausė, ar jis pažįstąs ką nors iš kalinių, kurie 
dirba spaustuvėje ir galėtų parūpinti išrašymo iš kalėjimo 
blanką.

— Tas, kuris mums pagelbės gaus savaitę specialius 
pietus.

Už dviejų dienų virėjas grįžo ir pranešė suradęs tokį 
kalinį, bet tas norįs gauti viso mėnesio pietus.

— Negali būti ir kalbos. Daugiausiai galime duoti 
dvi savaites.

— Aš turiu jo atsiklausti, — pasakė virėjas ir dingo.
— Nebūk toks šykštuolis, — pasakė Tomas kupriu

kui. — Juk tai mano pinigai.
— Čia principo dalykas, — atsakė kupriukas. — Aš 

nenoriu, kad tu pakeltum kainą. Antras dalykas, aš su
pratau, kad tu moki suklastoti antspaudą?

— Dar nėra tokios antspaudos, kurios negalėčiau 
suklastoti, — atsakė Tomas. — Aš baigiau mokslą pas 
geriausį dokumentų klastotoją.

Kitą dieną virėjas pranešė, kad kalinys nusileidžias 
iki dviejų savaičių ir gausiąs iš spaustuvės išrašymo iš 
kalėjimo blanką. Už valandos Lievenas jau turėjo blanką 
savo rankose.

Kupriukas naudodamasis savo pažintimi su vyriau
siuoju kalėjimo sargu, jo raštinėje mašinėle rašydavo 
laiškus. Tad jam nesunku buvo blanke mašinėle parašyti 
savo pavardę, bylos numerį išleidimo iš kalėjimo datą 
lapkričio 15 d., nors dar buvo tik 8. Reikėjo laiko pasiruo
šimui ir kad teismo nutarimas paleisti iš kalėjimo Lazarą 
pereitų visas instancijas. Tad jeigu viskas gerai seksis, 
Tomas lapkričio 16 d. turėjo būti paleistas. Tą dieną sar
gas Juliao turėjo atostogas, o kitas sargas negalės at
pažinti Lieveno transformacijos, kai lapkričio 16 Alcoba 
bus iškviestas į raštinę, Tomas turėjo ten prisistatyti. 
Tad dabar jis kiekvieną dieną celėj pamėgdžiojo kupriu
ko judesius ir balsą.

Estroil paplūdimy, toli nuo žmonių susitiko du vyrai.
— Pagaliau, jūs atvykot. Aš maniau, kad niekad 

nematysiu.
— Kas per reikalas? Telefonu man sakėte, kad rei

kalas liečia gyvybę ar mirtį. Tad aš atvykau.
— Nieko nebijokit, majore Loos, — pasakė pirmasis 

vyras. — čia niekas neišgirs mūsų pasikalbėjimo. Pajūry 
nėra mikrofonų.

— Ko jūs norite iš manęs, Mr. Lovejoy.
— Aš noriu pasiūlymą, — pasakė atsidusdamas ang

lų slaptasis agentas. — Reikalas liečia Tomą Lieveną ...
— Aš taip ir pagalvojau, — linktelėjo galva Abweh- 

ro karininkas.
— Jis jus apstatė lygiai kaip ir mane. Aišku, mes 

esame priešai, mes priversti viens kito neapkęsti. Aš siū
lyčiau, majore, bent šiuo atveju tarpusavy kooperuoti.

— Kooperuoti,
— Majore, mes esame tos pačios profesijos žmonės, 

ir aš kreipiuos į jus iš profesinio solidarumo. Tas Lieve
nas, mėgėjas ir be prityrimo, išdrįso mus profesionalus 
su raityti į ragą kaip mokiniukus.

— Dėl jo mane žada pasiųsti į Rytų frontą, — nu
siskundė Loos.

— O aš? Mane žada pažeminti ir išsiųsti į provinciją, 
žinote ką tai reiškia, kai esi vedęs ir turi žmoną ir vaikus. 
Mes turime susitarti, kaip likviduoti tą tipą, kuris gali 
visai sugadinti mūsų karjerą.

— Bet Lievenas dingo.
— Ne visai, — atsakė anglas. — Jis yra kalėjime. 

Bet ten nepasiliks amžinai. Aš '"patepiau” kalėjimo ad
ministracijoj vieną tarnautoją, kad įspėtų kąi jis išeis. 
Tik jei mes vėl pradėsime komediją su chloroformu, po
vandeniniu laivu ir jachta, tai iš to nieko nebus, štai 
kodėl aš siūlau — bendradarbiaukime. Kaip tik jis išeis, 
įvyks akcidentas. Aš turiu vieną žmogų, kuris atliks šį 
biaurų darbą. Tokiu būdu Londone aš pasakysiu, kad jūs 
vokiečiai jį nudėjote, o jūs, majore, admirolui pasakysite, 
kad tai anglai padarė. Jums nereiks vykti į Rytų frontą, 
o manęs nebesiųs provincijon. Ką jūs galvojate?

— Man atrodo, kad tai geras sumanymas, — sutiko 
majoras Loos.

(Bus daugiau)
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IŠKILMINGA ASS 
SUEIGA

Birželio 11 d., sekmadie
nį, Akademinio Skautų Są
jūdžio Clevelando skyrius 
rengia iškilmingą pavasario 
sueigą, kuri įvyks Holliday 
Inn salėje, 27981 Euclid 
Avė., Euclid, Ohio.

Programoje yra numaty-

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

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
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

\VANTI D LXPI.RIENCE
GLAZIERS (20)

Mušt have experience in store front 
metais.

I.MPF.R1AL GLASS & DOOR CO. 
65 I 7 Bessemer St.

Cleveland, Ohio
216 - 271-2200

(63-69)

MALĖ & FEMALE

Clevelando jūrą skautai buriuoja. A. Andrašiūno nuotrauka

ta: Vakarienė (švediškas 
”smorgasbord’’) nuo 5 vai. 
p. p. iki 6 vai. p. p. ASS iš
kilminga sueiga 6 vai. p. p. 
Kandidačių pakėlimas į tik
rąsias nares ir apdovano
jimai. A. Augustinavičienės 
paskaita; "Istorinės proble
mos lietuvių literatūroj" ir 
Juozo Kralikausko „Min
daugo nužudymas’’. Links
moji dalis.

Kviečiami visi ASS bičiu
liai, draugai, prijaučiantie
ji ir ypatingai jaunimas.

JŪRŲ SKAUTŲ 
IŠPLAUKIMAS

L. J. S. Clevelando jūrų 
skautai šių metų buriavimo 
sezoną pradėjo smagiu iš
plaukimu. Gegužės 27 d., 
Mentor Harbor Yalhtclub, 
vienas iškiliausių buriuoto
jų klubų Clevelando apylin

INSURED SAVINGS

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS

S)NCI 1*0*

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

JAKUBS & SON
FUNEKAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

kėje, svečiais priėmė Cleve
lando jūrų skautus. Dienos 
programoje buvo numaty
tos dvi regatos: būrinių-mo- 
torinių ir Thistle klasės pa
statų. Tam tikslui klubas 
paskyrė specialų motorlai
vį, kuriuo išvežė jūrų skau
tus ežeran stebėti regatų.

Grįžus uoston, klubo, pa
reigūno ir vietinio kores
pondento palydimi, jūrų 
skautai buvo supažindinti 
su klubo įrengimais, keltais 
ir regatoms pasiruošimo 
būdais. Iš kelių šimtų klu
be laikomų pastatų išskir
tinai jūrų skautų dėmesys 
buvo atkreiptas į to klubo 
didžiausią motorlaivį, ku
riuo naudojasi pats komo
doras. Jachtklube yra ir 
garsiojo Atlanto nugalėto
jo Robert Manry naujasis 
burlaivis, kuriuo jis ruošia

si neužilgo atlikti kitą di
desnio mąsto kelionę.

Amerikoje ir Europoje 
pagarsėjusios ”Thistle” kla
sės pastatų konstruktorius, 
Ray McCloud, tuo momentu 
besiruošiąs išplaukti, buvo 
pristatytas jūrų skautams.

Jūrų skautai reprezenta- 
vosi baltose vasarinėse uni
formose, kurių rankoves 
puošia trispalvė. Klubo bu
riuotojai ir pareigūnai lie
tuvius jūrų skautus priėmė 
išimtinai nuoširdžiai ir pa
rodė didelį palankumą.

• Futbolas prigis. Gegu
žės 31 d. pirmą kartą Cle
velando stadione įvykusios 
futbolo rungtynės sutraukė 
10 tūkst. žiūrovų. Daugiau
sia, žinoma, įvairiausiomis 
kalbomis kalbą naujieji 
ateiviai.

Clevelando Stokers sulo
šė lygiomis (1-1) su Chica
gos Gagliardi. šį trečiadie
nį, birželio 7 d., 8 vai. vak. 
Stokers žaidžia su Los An
geles, kurį atstovauja taip 
iškili anglų komanda Wol- 
verhampton Wanderers.

Birželio 11 d., 2 vai. p. p. 
stadione bus žaidžiama su 
olandų ADO komanda, at
stovaujančia San Francis- 
co.

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
RAJONE

Euclid Barber Shop
559 East 185 Street 

lietuvis kirpėjas — Vincas 
Gelgotas.

Kirpykla atidara nuo 8 
vai. ryto ligi 6 vai. vak., iš
skyrus trečiad. šeštadie
niais ligi 5 vai. vak.

(61-66)

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

Skaityk ir platink
DIRVĄ

NORTH SHORE—EASTERN 
LONG ISLAND 

Business zoned lg walerfront tract 
with dockage. Bldg. ideal for Res- 
taurant Boatel or Marina šile. Exc. 
temis $400,000.00.

VAL STYPE. REALTOR
MAIN ROAD, 

MATT1TUCK. N. Y. 11901 
TEL.: 5 16 298-4554

(63-65)

Ožiuką pamėgdžiojant... Vyt. Maželio nuotrauka

(Mums tašo
PIRMOJI KREGŽDE

Prieš kelias savaites krei
piausi į JAV patriotinę ir tau
rią lietuvių visuomenę šiame 
laikraštyje, kad tie kurie iš
sigali sumestų keletą centų ir 
padėtų išsilaikyti vienintelei lie
tuviškai radijo valandėlei Bra
zilijoje. Šią valandėlę, kaip pra- 
ėjusį kartą minėjau, veda žino
mas lietuviams rašytojas ir 
buvęs "radijo dėdė" Petras Ba
bickas. Nežiūrėdamas į jokias 
kliūtis, jis stengiasi, kad šis 

laisvųjų lietuvių balsas portu
gališkai Brazilijoje būtų regu
liariai girdimas milijoninės 
klausytojų auditorijos.

To mano kreipimosi tikslas 
sukelti JAV visuomenėje bent 
ketvertą šimtų dolerių, kad ši 
valandėlė galėtų išsilaikyti li
gi 1968 m.

Susitikęs mane Petras Ba
bickas ir sako: "Štai skaityk, 
bičiuli, kokį puikų laišką ga
vau iš visiškai nepažįstamo 
asmens". Ir aš perskaitęs jį, 
noriu tikėti, kad Dirvos redak
cija nepagailės vietos priminti, 
kad ne be reikalo kreipiausi į 
visus lietuvius, nes tokių Kle
mensų Čepučių mūsų tarpe yra 
šimtai, tik mes apie juos per 
vėlai sužinome. Štai to laiško 
ištrauka:

"Malonus p. Babickai,
Tokia maža parama Jums te- 

reikalinga, ir to mes nesuge
bam įkūnyti. ... Tai ka Jūs pra
šote, tai tik centai! Nemanau,^ 
kad lietuvis būtų jau taip dva
siškai nusmukęs, kad Jūsų ne
atjaustų...

... Lietuvišką jaunimą ten rei
kia organizuoti, jis skęsta... 
Jam reikia veidą nušviesti Tė
vynės meile. Neseniai ten įvy
kęs Kongresas tai, tik lašelis jū
roje tų darbų, kuriuos ten ten
ka išvystyti. Linkiu daug sėk
mės!

P.S. Įdedu čekį 10 dol.
Jūsų K. Čeputis

Kai perskaičiau laišką, paju
tau nepaprastą džiaugsmą ir pa
sitenkinimą, kad man nepažįs
tamas ir niekada negirdėtas Kle
mensas Č. išgirdo balsą iš to
limos Brazilijos ir atsiliepė į 
Petro B. SOS signalą.

K. Čeputis,tai tik pirmoji pa
vasario kregždutė, o tokių Pet
ras laukia daugiau.

J. Šatorius

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

CHAMBERLAIN 
MFG. CORP.

NEEDS
25 women for light factory 
work assembling aluminum 

products
10 men for factory work

Good Starting salary. Ali year 
round work. Liberal fringe ben- 
efits. Pleasant working condi- 
tions. Grea.t Opportunities for 
advancement with new firm.

The Chamberlain Mfg. Corp. is a 
dynamię, rapidly expanding enter- 
prise operating 6 Ordnance & Con- 
sumer Met'al Products Mfg. in Iowa, 
Georgia, Pennsylvania and New Jer- 
sey. Firm produces aluminum storm 
doors’ and windows.

CALL IN PERSON
55 Devee Place 

Hackensack, N. J.
(65-71)

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už

2212 WEST
OFFICE 

Thursday 9 
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

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

CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL. 60608
HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

BOSTON
• Tragiškojo birželio įvy

kių minėjimas Įvyksta bir
želio 10 d. (šeštadienį), 8 
vai. vakare Lietuvių Pilie
čių Klubo salės III a.

Kalbės dr. A. Budreckis 
iš New Yorko. Meninę pro
gramą išpildys vyrų balsų 
sekstetas, vedamas komp.
J. Gaidelio.

Visi Bostono ir apylinkių 
lietuviai nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti į minėji
mą, pagerbti žuvusius mū
sų brolius partizanus ir Si
biro tremties kankinius. 
Minėjimą rengia LB Bos
tono apylinkės valdyba.

• Birželio 11 d., 1 vai. p. 
p. Bostone įvyksta lojalumo 
paradas. Gubernatorius J. 
.Volpe birželio 11 d. skelbia 
karių lojalumo diena, žygy
je, kuris prasidės iš Har- 
vard’o Sq. ir bus einama į 
Boston Common. Dalyvaus: 
Amerikos Legijonas su sa
vo padaliniais, Bostono mo
kyklinis jaunimas ir dau
gybė organizacijų.

expo67
MONTREALYJE

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

Vasarnamiai Laurentian 
kalnuose, prie didelio gra
žaus smėlėto ežero. Prašom 
užsisakyti iš anksto. A. 
Gaurys, 7730 Broadway, La 
Šalie. Montreal 32, Quebec. 
Tel. 366-8528.

Būrelis Washingtono lietuvių atsisveikina su Jadvyga Tū- 
belierie, persikėlusią gyventi į Floridą. Nuotraukoje Washing- 
tono Lietuvių Moterų Klubo pirm. Bronė Tautvilienė, Jadvyga 
Tūbelienė, Birutė Saldukienė, Danutė Jurgelienė ir šeštadieni
nės mokyklos vedėja Rūta Penkiūnienė.

Bostono lietuviai šiame 
lojalumo parade taip pat 
ruošiasi dalyvauti. Gegužės 
31 d. LB apyl. valdybos 
pirm. A. Matjoška Lietuvių 
Klube šiuo tikslu buvo su
šaukęs organizacijų atsto
vų pasitarimą.

Organizacinis komitetas 
prašo visą Bostono lietuvių 
visuomenę, viską atidėjus, 
kuo gausiausiai dalyvauti 
lojalumo parade birželio 11 
d. (sekmadienį), 1 vai. p. 
p. Harvard Sq.

J. V. Sūduvas

TORONTO

• Lietuvių Tautinės Są
jungos Toronto skyriaus iš
vyka yra numatoma birže
lio 11 d. Prie Simcoe ežero 
Kerwick’e. Išvykos, kaip 
praktika yra parodžiusi, 
turi nemažą pasisekimą, nes 
jose šalia pranešimų ir dis
kusijų esti dar pakankamai 
laiko pavasaroti bei papra
mogauti.

• Valentina ir Jonas R. 
Simanavičiai šių metų ge
gužės 27 d. Prisikėlimo pa
rapijos patalpose atšventė 
savo 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Dalyvavo 
virš 300 asmenų. Vaišių 
metu buvo pasakyta daug 
kalbų su geriausiais ir gra
žiausiais linkėjimais. J. Si
manavičius yra buvęs ilga
laikis LB Toronto apylin
kės pirmininkas, nuolatinis 
krašto tarybos narys, Baltų 
Federacijos pirmini n k a s, 
radijo valandėlės Tėvynės 
Prisiminimai vedėjas ir 
bendrai kur prireikė lietu
viškai veiklai talkos, nuo 
jos nesišalino. Ponia Valen
tina, atitrūkdama nuo savo 

šeimos, buvo ilgametė Var
po choro dalyvė, žodžiu, 
abiejų darbas lietuviškoj 
veikloj yra palikęs gražius 
ir prisimintinus pėdsakus.

• Lietuvių kapinių Port 
Cretidt’e aplankymui buvo 
skirtas gegužės mėnesio pa
starasis sekmadienis. Iš To
ronto, Hamiltono ir kitų 
vietovių žmonių privažiavo 
gana daug. Gegužinių pa
maldų metu giedojo solistas 
V. Verikaitis.

KONKURSAS LAISVĖS 
PMINKLUI

KLB Toronto apylinkės val
dyba skelbia konkursą žuvu- 
siems už Lietuvos laivę pa
minklo projektui paruošti ir ski
ria $500 premiją. Vasario 16 
penkiasdešimtąjai sukakčiai at
žymėti apylinkės valdyba, turė
dama visuomenės pritarimą ir 
apylinkės tarybos įgaliojimą, 
skelbia šį konkursą ir kviečia 
visus lietuvius architektus bei 
menininkus jame dalyvauti.

Paminklo pagrindinis tikslas 
-- išreikšti mūsų pagarbą ir 
meilę tiems, kurie paaukojo sa
vo gyvybę už Lietuvos laisvę 
kovose su tėvynės priešais nuo 
1918 iki šių laikų. Šiuo pamink
lu mes simboliškai išreikšime 
tą mistinį tautinį ryšį, kuris 
jungia mus su tautos didvy
riais ir tuo būdu stprinsime sa* 
vo tautinę sąmonę išeivijoje.

Paminklo vieta: Lietuvių Šv. 
Jono kapinės, Port Credit, Ont., 
centrinė aikštelė, kur dabar sto
vi didysis medinis kryžius. 
Sklypo dydis 100 x 75 pėdų. Sa- 
mata paminklui: $5,000 - $10, 
000. Paminklas turi būti iš pat
varios medžiagos ir suprojek
tuotas taip, kad jame būtų nu
matyta vieta pamaldoms ir ke
turiems paslėptiems nuolati
niams garsiakalbiams. Projek
to palanai turi būti detalizuoti ir 
tinkami statybai. Pageidauti
na, kad paminkle būtų išreikšti 
tautiniai motyvai ir numatytas 
dujinės ugnelės aukuras.

Projektai turi būti pateikti 
KLB Toronto apylinkės valdy
bai iki 1967 m. liepos 31 d. šiuo 
adresu: G. Balčiūnas, 280 Ron^ 
cesvalles Avė., Toronto 3, Ont.

Projektai turi būti pateikti sla- 
pyvarde, pridedant atskirame už 
darame voke tikrą pavardę.

Premijuotas projektas taps 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės nuosavybe ir bus panaudo
tas Toronto apylinkės valdybos 
nuožiūra, o kiti projektai bus 
grąžinti projektų autoriams.

Vertintojų komisija iš penkių 
asmenų bus paskelbta vėliau.

KLB Toronto apyl, valdyba

Aukos Dirvai
V. Kiaunė, Easton ........ 1.00
Dr. E. Lenkauskas,

Cleveland ............. 10.00
T. Janukėnas, Dorchester 5.00 
J. Krisčiukaitis, Avion ... 4.00
B. Vaičaitis, Winnipeg.... 0.96
O. Andrius, S. Monica......4.00
J. Paknis, Kearny..............4.00
C. Žilionis, Chicago........ 4.00
S. Petravičius, Marina dėl

Ray, Calif................... 4.00
V. Mieželis, Chicago.......4.00
J. Tamašauskas, Worcester 1.00
P. Sprindys, Detroit ..........1.00
A. Daunys, Syosset ...........2.00
A. Kasuba, Chicago ........ 4.00
L. Žitkevičius, Brooklyn.... 1.00
M. Ulėnas, Brooklyn....... 1.00
A.M. Mačys, Chicago 10.00
K. Bendoraitis, Germany .. 3.00

V. Kamantas, Willowick ... 5.00

ALT S-gos seimo banketo meninės programos išpildytojai: komp. D. Lapinskas, solistai Nerija
Linkevičiūtė ir Jonas Vaznelis. V.A. Račkausko nuotrauka

ALT S-gos seimo sekretoriatas: S. Virpša, Veselka, A. Juodvalkis ir Petrušaitis.

J. Sidagis, Detroit..............2.00
A. Šova, New Britain  4.00 
T.V. Bukaveckas, Chicago 4.00 
T. Vaitekūnas, Parma .... 1.00 
Dr. S. Biežis, Chicago ... 10.00
I. Jaunelis, Detroit .......... 1.00
I. Mašiotas, Cleveland ... 4.00 
E. Bliudnikas, Brockton ... 2.00 
Br. Užemis, Rochester..... 4.00
K. Barauskas, Glendale .... 5.00

PHILADELPHIA
1 MIRĖ M. MIKAS
Staigiai ir netikėtai mi

rė jaunas ir energingas lie
tuviškoje veikloje Philadel- 
phijos gyvenime pasireiš
kęs Mingaila Mikas. Paliko 
žmona, du mažamečius vai
kus, tėvą ir uošvius.

CHICAGO

• Raminta Rudaitytė. 
Lietuvių Informacijos Cen
tro narė, sutiko Įeiti į Lie
tuviai Televizijoj progra
mos bendradarbių štabą. 
Lietuviai Televizijoje pro
grama Chicagoje matoma 
kas penktadienį. 8:30 vai. 
vakaro. 26 kanalu.

V.A. Račkausko nuotrauka

Registruojant ALT S-gos seimo atstovus. Prie registracijos 
stalo sėdi K. Sidabras ir E. Kavaliūnaitė.

V.A. Račkausko nuotrauka

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

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E

MEŠKOJE
CAPE COD žaluma; ATLANTO vanduo šildo

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

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

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.
SEZONĄ pradedame BIRŽELIO mėn. 18 d.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251

V. šlogieris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS ........ $2.00

J. Audėnas — PASKUTINIS POSĖDIS ................... $4.00
VI. Ramojus — KRITUSIEJI Už LAISVĘ ..............$2.50
j. Balys — LIETUVIŲ LIAUDIES

PASAULĖJAUTA .......  $3.00
B. Zabiela — KLAIDA ............................................... $3.00
Gintarė Banaitvtė-Ivaškienė —

BALTASIS STUMBRAS ............................. $3.60
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ................... $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI ..... 1..........$3.75

A. t A.

DR. JUSTINUI PETKEVIČIUI

mirus, žmonai NIJOLEI, dukrai INAI, 

sūnui TADUI ir artimiesiems nuošir

džią užuojautą reiškia

Marija ir Kazimieras Žilinskai 
Ona ir Kazimieras Žilinskai
Irena ir Andrius Kuprevičiai

. r •

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms,

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

Be to, visa eilė kitų poezijos ir beletristikos knygų,
Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI —

Stereo — $5.00, Mofio — $4.50
A. Stempužienės — I). Lapinsko — DAINOS

Stereo — $7.00, Mono — $6.00
AURELIA — šokių muzika ....................................... $5.00
B. Tamošiūnienė — SVAJONIŲ SŪKURY ............... $6.00
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