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AR TIESA, kad Washing- 
tone Slaptoji Tarnyba su
darinėja kartotetas tų as
menų, kurie dalyvauja de
monstracijose prieš karą, 
prieš vyriausybę, ir tų as
menų, kurie pareiškia gar
bę plėšiančias pastabas apie 
Prezidentą ?

Taip.
Po pasikėsinimo prieš 

prezidentą Kennedy, Slap
toji Tarnyba išplėtė savo 
stebėjimus visų galimybių, 
kurios gali nustatyti pasi
kėsinimą prieš asmenis, ku
rių saugumų Saugumo Ta
ryba įpareigota rūpintis.

Renkami kartotekon fa
natikų ir nesivaldančių as
menų vardai, kurie yra ar 
gali būti eventualūs pasi
kėsinto j ai prieš kitą prezi
dentą. Daugiau kaip 50,000 
tokių vardų su kompiuterių 
pagalba palaikoma rinkiny, 
šie vardai neišduodami ki
toms agentūroms. Saugumo 
Taryba neturi intencijos 
grasinti arba kenkti kam 
nors. Viskas, kas tuo sie
kiama yra skirta apsaugai 
gyvybės tų, kuriais pavesta 
rūpintis Saugumo Tarybai.

Taip rašo plačiai skaito
mas amerikiečių magazinas 
Parade.

Prezidento arba vyriau
sybės narių kelionėse visuo
met pasitikrinama, kur ir 
kaip laikosi kartotekon pa
tekę asmenis.

Jau anksčiau buvo žino
ma, kad organizacijos bei jų 
nariai gali būti traktuoja
mi kaip šubversyvūs susi
būrimai. Tas pat liečia ir 
spaudinius. Yra žinių, kad 
keli lietuviški spaudiniai bei 
organizacijos, laikomi sub- 
versyviais ir priešiškais 
JAV konstitucijai.

Ypatingos svarbos šis 
klausimas įgyja Universite
tuose, kur po įvairiais, la
bai neutraliais vardais, vei
kia daug įvairių klubų, ju
dėjimų, sambūrių. Lietuviai 
studentai irgi įviliojami lyg 
į spąstus į tokius junginius. 
Vėliau, paaiškėjus tų jun
ginių prieškonstitu c i n e i 
veiklai, studentas gali ban
dyti pasitraukti, bet jo var
das visam laikui liks figū
ruoti kartotekoje, kas di
džiai gali kenkti jaunuolio 
karjerai per visą gyvenimą.

Todėl, peržengdamas uni
versiteto slenkstį, lietuvis 
studentas privalo būti labai 
atsargus įsirašydamas į 
studentines organizacijas.

Lietuvių patarlė sako: 
kas pats saugojasi, tą Die
vas saugo.

Užpuolimai 
Vilniuje

Vilniuje ir Kaune vis 
gausiau užpuolimų gat
vėse. Tai matyti iš vis 
dažnesnių aprašymų ne 
tik "Komjaunimo Tie
soje", bet ir pačioje 
"Tiesoje". Pateikiamos 
užpuolikų pavardės ir 
jos, labai dažnu atveju, 
rusiškos ar bent slaviš
kos.

Čia dar vienas tokių, 
khip okup. Lietuvoje mė
giama pabrėžti, "chuli
ganiškų išpuolių". Sukar
tą, kaip matyti iš "Komj.

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PAKTO ATGARSIAI
MASKVOS-BONNOS SUTARIMAS SUMAIŠĖ

PROPAGANDOS KORTAS
Kai prieš du metu so

vietų kariuomenė okupa
vo Čekoslovakiją, Rytų 
Vokietijos valdžia 1968 
m. rugpiūčio 21 d. pa
skelbė, kad tuo žygiu sie
kiama "sunaikinti agre
syvius imperializmo 
sluoksnius, kurie su pa
galba vadinama nauja 
OSTPOLITIK (Bonnos vy
riausybės), nori ekspor
tuoti ko ntr a-r evoliuciją 
į socialistines valsty
bes". Suprask — Mask
va turėjusi pažalinti Dub- 
čeką ir Co. nes jie pa 
teko į vokiečių imperi
alizmo pinkles ir tapo jų 
talkininkais. Vienas iš ta
riamų tokio teigimo įro
dymų, pagal maskvinę 
’Pravdą' buvo Bonnos po
litiko Walter Scheel ap
silankymas Čekoslovaki-

Tiesos" (116 nr.), toks 
skirtumas, kad užpuoli
kai praeivių buvę apkul
ti. Vieną šios vasaros 
vakarą vilnietę B. užpuo
lė trys "chuliganai" (bū
tų arčiau tiesos tarti — 
ateiviai iš Rytų — E.). 
Čia pat atsirado du lie
tuviai, jie užpuolikams 
pastojo kelią ir, anot 
laikraščio, prasidėjo... 
Byrėjo sagos, skardeno 
dažni rankų smūgiai. Lie
tuviai nugalėjo užpuoli
kus.

Kas jieper vieni? Aiš
ku — "chuliganai", Vil
niaus šlifavimo staklių 
gamyklos "kolektyvo na
riai"; V. Nilovas, V. Cer- 
niavskis ir G. Gutkovas. 
Jie buvo nubausti. Laik
raštis pagyrė merginos 
gelbėtojus ir dar pridū
rė, kad "taip pridera elg
tis mūsų visuomenėje. 
Chuliganai galėjo būti ir 
sužeisti ir už tai nebūtų 
niekas baudęs". (E)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Po dviejų metų viskas 
apvirto aukštyn kojom. 
Walter Scheel, dabar 
Bonnos vyriausybės už
sienio reikalų ministe
ris , buvo iškilmingai su
tiktas Maskvoje. Jo fo
tografija ir biografija pa. 
sirodė Maskvos laikraš
čių pirmuosiuose pusla
piuose. O Willy Brandt 
naujos OSTPOLITIK pra
dininkas ir Čekoslovaki
jos išprievartavimo me
tu buvęs koalicinės vy
riausybės užsienio rei
kalų ministeriu, dabar 
Bonnos kancleris, buvo 
sutiktas dar iškilmin
giau.

Savaime aišku, kad 
toks kortų sumaišymas 
pareikalavo išsiaiškini
mo. Tam reikalui visų 
satelitų vadai buvo iš
šaukti pasitarimui į 
Maskvą. Po penkių va
landų konferencijos jie 
visi sutiko su nauja 
Maskvos linija.

Mes jau minėjome, 
kad Maskvos-Bonnos su
sitarimas buvo sulaukęs 
ir kritiškų balsų. Tai pri
pažino pati ’Pravda’ aiš
kindama, kad tos neigia
mos pažiūros esą "bal
sai tų, kuriems yra sve
timas politinis realiz
mas lygiai kaip ir tik
ras susirūpinimas Eu
ropos tautų taikinga atei
timi".

Griežčiausia kritika 
pasigirdo ne iš Europos 
bet Azijos. Šiaurinio 
Vietnamo sostinės Ha
nojaus kompartijos ofi
ciozas, Nhan Dan rado 
reikalo pabrėžti, kad 
Bonnos vyriausybė 
prieš pasirašydama su
tartį išsiuntinėjo laiškus 
savo Vakarų Sąjunginin
kams, kuriuose pabrėžia
mos sąjungininkų teisės 
Berlyne ir visoje Vokie
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tijoje. Už tat Hanojus pa
taria Maskvai itin atsar
giai sutikti naują OST
POLITIK, kuri galinti bū
ti taikinga evoliucijos 
strategija, kuria vokie
čiai griebėsi kartu su 
amerikiečių imperialis
tais.

Europoje Rumunijos 
ir Vengrijos komunisti
nės vyriausybės santy
kių pagerėjimą tarp 
Maskvos ir Bonnos suti
ko labai palankiai. Ir jų 
ūkinė būklė reikalauja 
prekybinių santykių su 
Vokietija išplėtimo. 
(Čia būtų įdomu pastebė
ti, kad V. Vokietijoje la. 
bai trūkstant statybos 
darbininkų, Rumunija, 
Vengrija ir Jugoslavija 
įsteigė specialias staty
bos firmas, kurios susą 
vo darbininkais imasi pa 
rangos statyti Vakarų 
Vokietijoje nesudėtingus 
pastatus.)

Prieš daug sunkesnį 
uždavinį atsidūrė Čeko
slovakijos propagandos 
įstaigos. Partijos orga
nas 'Rude Prąvo' rug
piūčio 12 d. t.y. tą dieną, 
kada Brandtas ir Kosygi
nas pasirašė atsisakymo 
nuo prievartos pavartoji
mo sutartį dar įspėjo, 
kad Vakarų Vokietijos 
militarizmas dar esąs 
realus.

Iš viso daugiausiai 
įspėjimų dėl tos sutar
ties vertės pasigirdo iš 
sovietų ir jų satelitinių 
valstybių karinių sluoks
nių. Įskaitant ir maskvi
nę 'Raudonąją Žvaigždę' 
kuri sutarties pasirašy
mo dieną įspėjo prieš 
Vakarų Vokietijos im
perializmą ir militariz- 
mą, pastebėdama, kad 
Vakarų Vokietija sąvoką 
riuomenei išleido tris 
kartus daugiau negu... 
Hitleris ruošdamasis ka
rui. Panašiai ir lenkų 

'Žolnierz Wolnosci' 
(Laisvės Kareivis — 
sic.) įspėjo nuo 'leng
vabūdiško optimizmo'.

Čekoslovakija dar no
ri iš Bonnos išreikalau
ti Muencheno susitari
mo paskelbimo nelegaliu 
ir negaliojančiu, nors 
Bonnos - Maskvos susi
tarime tuo reikalu susi
tarta tik dėl 'abiem pu
sėm priimtino sprendi
mo'.

Rytų Berlyno vyriau
sybė aiškina, kad pagal 
sutartį tarp Vakarų ir 
Rytų Vokietijų turėtų bū 
ti užmegsti normalūs dip 
lomatiniai santykiai, tai 
tačiau pažodžiui nepasa
kyta sutartyje ir įdo-

Mirė Dr. Juozas Dauparas

Dr. Juozas Dauparas mirė Chicagoje rugpiūčio 29 d., išgyvenęs 
Amerikoje 22 metus. Velionis buvo tautinės srovės veikėjas. Vil
ties Draugijos šimtininkas, didelis tauinės spaudos rėmėjas. Vil
ties Draugijai leidžiant S. Rokienės, Sibiro tremtinės atsiminimų 
pirmąjį tomą "Vergijos kryžkelėse”, parėmė leidimą 1000 dolerių 
auka.

Velionis paliko žmoną Kunigundą ir du sūnus su šeimomis. Buvo 
pašarvotas Petkaus laidojimo koplyčioje ir trečiadieni, rugsėjo2d., 
palaidotas Lietuvių 2v. Kazimiero kapinėse.

VIRŠUJE: Vytauto priesaika 
degančio Kauno akivaizdoje. Jo
no Stykos paveikslas.

Rugsėjo 8-toji yra lietuvių 
tautos šventė, nes tą dieną Vy
tautas Didysis 1430 m. buvo nu- 
skyręs karaliumi vainikavimosi 
datą Vilniuje. Jei Vasario 16- 
sios šveiTte išryškinamos Lie
tuvos Tarybos ir visos lietuvių 
tautos pastangos atkuriant 1913 
m. nepriklausomą Lietuvą, tai 
rugsėjo 8-oji, antroji Lietuvos 
valstybinė šventė buvo {vesta 
minint Vytauto D. mirties sukak 
tj 1930 m„ tikslu labiau pabrėž
ti ir išpopuliarinti Lietuvos vals 
tybės istorinę reikšmę.

mu, kad Maskvos 'Iz- 
vestija' t.y. oficialus so 
vietų vyriausybės orga
nas — neatspausdino to 
sakinio, perduodama Ry 

(Nukelta į 3 psl.)
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PO PIETŲ KRYŽIUM
VLADAS RADZEVIČIUS

VĖŽIO ĮTARIAMIEJI

ŽENKLAI Dr. STEPONAS BIEŽIS

PROGOS IR PAGUODOS
Sėdėjome aną sekmadienio popietę Adelaidės 

Lietuvių Namuose, atrodo, pilnai patenkinti savimi 
ir visa aplinka. Netoliese maišėsi žentai, marčios, 
po kėdėmis ir stalais landžiojo anūkai, o lietuviški 
vėdarai, kuriuos tik ką buvome sukirtę, mielai lei
dosi atskiedžiami stikleliu "scotch". Tik mano prie- 
telis Jurgis Vartaška (gal ir jūs jįpažįstateiš Klai
pėdos Prekybinio Instituto), ištuštinęs pusę stikle
lio, gana garsiai prakošė pro dantis:

— O vistiek kvailas buvau!
Reikėjo ilgoko apklausinėjimo, kol paaiškėjo, 

kad tai buvo Jurgio Vartaškos tylių apdūmojimų 
garsiai formuluota išvada. Jurgis, kaip pasirodo, 
jau ne nuo šiandien gailisi, kad. neiš naudojęs pro
gos, kurią jam, kai prekybininkui, teikusi Austra
lija.

— Matai, netikėjau, kad reikės čia taip ilgai 
gyventi. — Lyg ir pats save teisino Jurgis Vartaš
ka. — Maniau, metus, kitus. O dabar žiūrėk, jau 
greitai pensininku pavirsiu. Po poros metų įrašysiu 
paskutinę sąskaitą į "McLaughlinBros." firmos ka
sos knygą ir pradėsiu gyvenimą su penkiolikos do
lerių savaitine pensija. Netikėjau, brolau.

Netikėjo ir kiti. Atvažiavo čia Jurgis, atvažia
vome ir mes visi benamės dalies išvarginti, nu
skurdę, išalkę. Tačiau šiandien nei Jurgio Vartaš
kos, nei kitų Australijoj prisiglaudusių lietuvių varg
šais negalima būtų pavadinti. Ekonomiškai daugis 
gyvena geriau, nei galima buvo svajoti, ypač tom 
dienom, kada visi galvojo apie greitą sugrįžimą į 
laisvą Lietuvą.

Tiesa, nedaug kas iš mūsų prasiskverbė į prie - 
kį medžiagine prasme. Ir atrodo, kad nedaug kas 
bandė. Visus saistė nuovargis, padėties netikru
mas. Dėmesys buvo sutelktas į patį įsikūrimą, į 
kasdieninės duonos kąsnio užtikrinimą sau ir šei
mai, o ypač į vaikų mokslinimą. Veržimąsi prie
kin galima buvo pradėti su mažu kapitalu, net ir 
su skolintais pinigais, tačiau nebuvo noro rizikuo
ti. Geriau žvirblis rankoj...

Pagaliau tie tūkstančiai lietuvių, kurie atsira
do Australijoj, vyko čia ne turtų ieškoti. Jie ieško
jo laikinos prieglaudos.

Pradžioje ir gyvenimo sąlygos neleido galvo
ti apie bandymus pasidaryti "sau ponu". Keista, bet 
tie dveji priverstino darbo metai padarė mums ne
tikėtinai didelės įtakos. Net ir šiandien dalis mūsų 
pasiliko tuose pačiuose fabrikuose, kuriuose buvo 
pradėta dviejų metų prievolė. Tie metai kaiką iš 
mūsų prirakino prie visai jam svetimo staliaus, mū
rininko, dažytojo, metalo mašinisto ar audėjo ama
to visam likusiam amželiui.

O pirmieji dešimtmečiai prabėgo taip greitai, 
kad nebuvo laiko nė apsidairyti. Dabar gi, pradė
jus dairytis, visi pasijuto taip, kaip jaučiasi mano 
prietelis Jurgis Vartaška: jau pasenęs.

— Visa paguoda, kad vaikus pavyko pastatyti 
ant kojų, — pasidžiaugė Vartaška, užsakęs naujus 
"scotch" stiklelius.

Guodžiasi ne tik Vartaška. Guodžiasi staliai, 
mūrininkai, dažytojai , audėjai, laiškų skirstytojai, 
tramvajų konduktoriai ir tūkstančiai kitų Australi
jos lietuvių, stumiančių dienas nesapnuotose profe
sijose. Ateinančioj kartoj tų profesijų nebus, į3us 
gydytojai, inžinieriai, architektai, advokatai, mo
kytojai, profesoriai, bus "sau ponų" ir įmonių va
dovų. Tikėkim, kad be visa ko, čia bus ir lietuvių.

***

• AKCINE BENDROVĖ ateityje rūpinsis bendruomeninio 
laikraščio spausdinimo reikalais. ALB Krašto Valdyba planuoja 
netrukus (vesti gyveniman lietuviams priklausančią akcinę bendro-- 
vę kurios žinioje ir bus spaustuvėlė "Mūsų Pastogei" spausdinti. 
Ta spaustuvėlė atliks ir kitus bendruomenei reikalingus spaudos 
darbus. Akcininkais taps aukotojai, kurie šiuo metu jau yra sudėję 
apie $5000. Galvojama, kad bus galima kukliai išsiversti su $10, 
000 kapitalu.

• VYSKUPAS PAULIUS MARCINKUS kartu su popiežiaus 
asmeniniu sekretorium jau antru kartu lankosi Australijoj. Jųapsi- 
lankymai surišti su numatomu Popiežiaus vizitu lapkričio 30 dieną. 
Tai bus pirmas Katalikų Galvos vizitas šiame žemyne.

• VAIKŲ DARŽELIS MEI-BOURNE pradėjo veikti prieš kelias 
savaites. Jame galės tilpti apie 30 lietuviukų nuo 3 iki 6 metų am
žiaus. šiuo metu yra surinkti 23 vaikai. Šiame darželyje naujiena 
yra ne u, kad mokomasis personalas yra kvalifikuotas, bet kad jis 
bus apmokamas. Darželio išlaidas dengs Melbourno Liet. Kat. 
Moterų Socialinė Darugija, o patalpas nemokamai teikia Lietuvių 
Namų Taryba. Ir tėvai dalinai prisidės prie išlaidų (už vieną vai
ką 50, o už du 80 Centų kas šeštadienis). Mokoma tik šeštadieniais 
nuo 9:30 iki 12:30.

Adelaidėje vienas vaikų darželis pradėjo veikti prieš penkerius 
metus ir šiandien čia jau yra du vaikų darželiai. Mokytojauja lietu
vaitės, kvalifikuotos vaikų darželių mokytojos. Jos jokio atlyginimo 
neima. Darželiai čia yra inkorporuoti j savaitgalio mokyklas, kurių 
viena yra Bendruomenės Namuose, o kita Katalikų Centre. Mokyk
lose, kurių mokytojai taip pat dirba be jokio atlyginimo, vaikus ir 
mokytojus vietos moterų organizacijos kas šeštadienis vaišina karš
ta arbata ir pyragaičiais bei sumuštiniais.

• ADELAIDĖS TEATRAS VAIDILA, kaip dabar oficialiai pa
skelbta, š.m. spalio 31 ir lapkričio 1 dienomis gastroliuos Sydneju- 
je su dviem scenos veikalais: V. Mykolaičio-Putino "Valdovo Sū
nūs" ir A. Rūko "Bubulis ir dundulis". Adelaidę nuo Sydnejaus ski
ria daugiau, kai 1000 mylių.

• LIETUVIŲ SODYBAI prie Sydnejaus statyti vietos moterų So
cialinės Globos Draugija jau turi arti $9000. Kadangi šios rūšies sta
tybai vyriausybė prie vieno dolerių prideda savodudolerius, tikima
si, kad su 27.000 dolerių statybą bus galima pradėti. Reikalinga že
mė gauta veltui ir atleista nuo mokesčių. Savanoriai lietuviai sta
tybos plotą apvalė, palikdami dekoratyvinius medžius.

Vėžys, kaip ir dauge
lis kitų ligų, pasireiškia 
savotiškais ženklais, 
kurie gydytojui duoda 
progos jį atpažinti, kas 
patarnauja ligonio nau
dai. Tačiau nekurie ženk
lai arba simptomai kone 
vienodai pasireiškia įvai
riose ligose. Todėl vien 
tik iš esamų ženklų dar 
nedera galutinai nusta
tyti vienokios ar kitokios 
ligos buvimą. Užtat to
kius ženklus tinkamai va
diname tik įspėjančiais 
ženklais, kurie gana ryš 
kiai pasireiškia vėžio li
gos atsitikimuose. Čia 
juos, kurių yra septyni, 
atskirai išvardinsime. 
Juos privalo žinoti kiek
vienas suaugęs asmuo.

1. Nepaprastas krau
jo pasirodymas iš bur
nos, vidurių, pūslės ar 
ir iš kitos kūno vietos. 
Kai toks neišaiškintas 
kraujavimas pasikartoja 
ir trunka ilgesnį laiką, 
tai būtinai reikia susi
rūpinti ir tiksliai ištir
ti tokio kraujavimo prie
žastį, nes vėžys šitaip 
dažnai prasideda.

2. Žaizda arba opa, 
nerodanti gyjimo ženklų, 
privalo būti ištirta be 
atidėliojimo.

3. Guzas, t.y.navikas, 
arba šiaip jau atsiradęs 
sukietėjimas krūtyje ar 
kitoje kūno dalyje, daž
nai yra vėžio pradžia. 
Be jokio atidėliojimo rei
kia mikroskopu ištirti, 
kad tikrai nustatyti to 
naviko esmę.

4. Nenumatytas pasi
keitimas vidurių ar pūs
lės normalaus tuštini- 
mosi, būtinai reikalau
ja nedelsiančio nuodug
naus patikrinimo, kas 
duodasi palyginamai 
lengvai atlikti ir tokio 
pakrikimo tikrąją prie
žastį nustatyti.

5. Užkimęs balsas ar 
kosulys, savaime nepra- 
nykstąs porą savaičių, 
būtinai reikalauja ati
tinkamo egzaminavimo 
patikrinti ar tai nesama 
vėžio ligos pradžia.

6. Įprastai vadinamas 
nevirškinimas arba pa
sunkėjęs maisto nuryja
mas visuomet yra įtarti
na vėžio pradžia, ką be 
jokio atidėliojimo rei
kia ištirti, kas lengvai 
padaroma rentgeno nuo, 
traukomis.

7. Apgamos ar karpos 
pasikietimas, augimas 
ar nebuvęs jautrumas ga 
Ii reikšti vėžio pradžią. 
Kadangi tai reiškiasi ant 
odos, tai nesunku paty
rusiai akiai numatyti kas 
dedasi, o mikroskopo 
pagalba yra gera galimy
bė tai tikrai išaiškinti.

Šie septyni punktai — 
nesveikumo pasireiški
mai dar nenusako, kad 
tai jau tikrai esama vė
žio ligos. Esama kitų li
gų, nieko bendro neturin
čių su vėžiu, pasireiš
kiančių irgi tokiais 
ženklais. Tačiau nerei
kia užmiršti ir kiekvie
nas savo gerovei priva
lo įsisąmoninti, kad tas 
piktasis vėžys irgi pra 
sideda tokiais pat ženk
lais. Kad išsiaiškinti tik 
rąją padėtį, t.y. kokios 
ligos esama, yra būtina 
be mažiausioa atidėlio
jimo pasitikrinti moder
niais metodais. Tuomet 
netik nebebus jokios abe_ 
jonės, bet bus galima ir 

pačią gyvybę išgelbėti. 
Reikia visiems aiškiai 
suprasti, kad vėžio li
gos susekimas jos pačio
je pradžioje duoda gerų 
progų išsigydyti iš tos 
sunkios ligos. O jai lei
džiant įsigalėti laiko tėk
mėje nė didžiausios pas 
tangos nieko gero neža
da. ***

Gydytojui pirmą kar
tą egzaminuojant ligonį 
svarbiausias uždavinys 
atpažinti ligą, t.y. nusta
tyti diagnozę. Be to sėk
mingai žengti pirmyn ne 
įmanoma. Dažnai tai se
kasi gana sėkmingai iš 
pirmo karto, kas tuč tuo
jau suprastina gydymą 
arba nustato jam ati
tinkamą eigą.

Vėžio liga yra laiko
ma pagydoma. Tačiau 
tam pagydomumui yra 
būtina viena itin svar
bi sąlyga, būtent, jos at
pažinimas pačioje pra
džioje ir nedelstinas mo
dernus gydymas. Kai vė
žio liga įsiseni, įsiple- 
čia pasiskaidindama po 
kitas kūno dalis, tai tokiu 
atveju mirtingumas sie
kai visą 100procentų. Už 
tat dėl užvilkinimo šia
me krašte mirtingumas 
dabar pasiekia virš 300, 
000 mirčių įmetus.To
dėl visiems žinotina, kad 
juo ankstyvesnė diagno
zė nustatoma, tuo dau
giau progų pagyti. Kiek 
viename iš septynių įtar
tinų vėžio ligos pasireiš
kimų yra būtiniausia be 
mažiausio delsimo rei
kiamai patikrinti kad su
teikus daugiau galimy
bių išnaikinti šią ligą iš 
žmogaus kūno.

Vėžys prasideda neaiš
kiais ženklais, kurie yra 
bendri ir daugeliui kitų 
ligų. Taigi čia susida
ro neaiškumas, abejonė 
ir savęs raminimas,kad 
tai esama kokio menk
niekio, kuris savu laiku 
praeis. Toks galvojimas 
dažnai yra labai klaidin
gas, pavojingas ir nere
tai nuvedąs asmenį įka- 
pus. Užtat kai pasireiš
kia bent kokie nenorma
lūs žmogaus sveikatoje 
ženklai ir jie savaime 
nepranyksta per porą ar 
trejetą savaičių, tai to
kiais atvejais būtina 
kreiptis pas savo gydyto
ją be mažiausio atidėlio
jimo.

Daugiausia vėžiu ser
ga suaugę žmonės, ta
čiau nuo jo nėra laisvi 
vaikai ir net kūdikiai. 
Reikia pasakyti, kad ši 
liga neaplenkia tautybių, 
rasių, mokslingumo, 
ekonominių ir socialinių 
kategorijų, vyrų ir mo
terų. Žodžiu nė vienas 
asmuo nėra laisvas nuo 
vėžio ligos. Todėl būtina 
kiekvienam būti atitin
kamoje sargyboje visą 
savo gyvenimą ir jei kas 
įtartino pasireiškia, be 
mažiausio delsimo iš
tirti moderniais meto
dais, kas visuomet duos 
geriausias pasekmes.

Kai vėžio ląstelės pra 
deda daugintis, tai čia 
šios ligos tikroji pra
džia, kuri nepasireiškia 
jokiais ženklais. Iš to iš 
plaukia, kad nekurįlaiką 
asmuo jau tikrumoje ser
gąs vėžiu nieko nejau
čia apie gręsiamą pavo
jų. Šitokia padėtis tik
rumoje ir sudaro visus

Nemėgstu rašyti apie mūsų politinius veiks
mus. Mat, jie daugiau religinio, kaip politinio po
būdžio institucijos, atstovaujančios tautos laisvės 
troškimą. Su politika — galimybių išnaudojimo 
menu — jos nedaug ką turi bendro. Tų galimybių 
juk nėra ir nebuvo. Už tat nėra dėl ko ir ginčytis.

Bet kartais, Dievas žino iš kur, išeivių tautoje 
atsiranda kaž koks noras tuč tuojau apversti pa- 
saulį. J°kios pastangos išprovokuoja pasisakymus 
ir iš kitos pusės. Atsiminkime, pavyzdžiui, ’rezo- 
liucijų sąjūdį' ar demonstraciją prie Jungtinių Tau
tų. Labai galimas daiktas, kad tokie pasirodymai 
ir pastangos būtų labai naudingos kitose aplinky
bėse. Nūdien jie atrodo visai beprasmiški.

Štai dabar vėl kilo panašios rūšies sumany
mas pajudinti žemę. Šį sykį ne šalia 'reguliarių' 
organizacijų, bet pačiame Vlike. Tos institucijos 
taryba, pagal rugpiūčio 28 d. Dirvos pranešimą, 
nutarė sudaryti "ad hoc" komisiją visuomeninei 
akcijai prieš ... naujai sudarytą Maskvos - Bon- 
nos sutartį. Pati Vliko valdyba savo jau padarė. 
Kaip paprastai ji pasiuntė ... raštą kancleriui 
Brandtui. Vėliau ji žada dar pasiųsti (tikiuos, oro 
paštu) po memorandumą visiems Bcnnos seimo at
stovams, ragindama juos tos sutarties neratifikuo
ti. Apie tai ji, prašydama talkos, dar painformuos 
latvių ir estų 'globalines' organizacijas. "Ad hoc" 
komisija tą veiklą turėtų dar daugiau išplėsti, nes 
toji sutartis, pagal tą patį pranešimą "nebus nau
dinga nei Vokietijai, nei Lietuvai, nei Europai".

Labai atsiprašau, bet man atrodo, kad tokios 
rūšies veikla būtų tik laiko ir lėšų gaišinimas. Gal 
VLIKo atstovams ir nežinoma, tačiau Vokietijoje 
dėl tos sutarties vyko, vyksta ir dar vyks didelės 
diskusijos. Sakoma, kad 76% vokiečių yra jai pa
lankiai nusiteikę, nors krikščionių demokratų par
tija jai dar priešinasi. Gyventojų dauguma už ją ne 
dėlto, kad ji jiems patiktų, bet dėl to, kad jie ne
mato kitos priimtinos alternatyvos. Be to, prieš 
ratifikuodami tą sutartį vokiečiai dar tikisi gauti 
naujų užtikrinimų dėl Vakarų Berlyno laisvės. Pa
galiau, jei ji ir nebūtų ratifikuota, kuo gi dabartinė 
būklė pasikeistų? Ar dėl to visos sienos ir mūrai 
sugriūtų? Tuo tarpu sutartis, jei ji patikrintų va
karinio Berlyno laisvę, duotų laisvesnes rankas Bon- 
nos vyriausybei derantis toliau ir su sovietais ir su 
vakariečiais. Už tat ir galutinas krikščionių demo
kratų pasisakymas prieš ją nėra visai tikras.

Dėl viso to prašosi prielaida, kad jei Bonnos 
seimo atstovai ir perskaitytų visus jiems pasiųs
tu memorandumus ar telegramas, jie vargiai ras
tų juose naujų argumentų už ar prieš. Greičiau jie 
tik pasipiktintų kišimusi į jų reikalus. Be to, jei no
rime protestuoti prieš tą sutartį, dar daugiau turė
tumėm protestuoti prieš SALT derybas ir ameri
kiečių plano paliaubom tarp Izraelio ir arabų, o 
mūsų "bendrautojus" jau seniai sušaudyti. (vm)

sunkumus. Gi kitos li
gos, pavyzdžiui, plaučių 
uždegimas, apendicitas, 
influenza ir daug kitų 
prasideda visu smarku
mu su tam tikrais ženk
lais, kurie nedvejojan
čiai pasako apie esamą 
ligą. Gi vėžys kaip tik 
priešingai. Kai jo vie
noki ar kitoki ženklai 
pradeda reikštis, tai jau 
reikia suprasti, kad ima 
įsigalėti ir jau nebėra 
pačioje pradžioje atsira
dimo. Žinant šią eigą 
užtat svarbiau nė valan
dos nebelaukti ištyri
mui, nes su kiekviena va
landa vis smarkiau ir 
smarkiau vėžys plečia
si, kas vis daugiau ir 
daugiau sunkina išgydy
ti.

Vėžio liga sukelia me
dicinos mokslui itin rim
tų problemų, kurias iš
aiškinti dedama didžiu
lių pastangų, kurios yra 
davusios geras sėkmės 
ryšyje daugelio kitų li
gų. Nėra nė mažiausios 
abejonės, kad ir vėžys 
bus nugalėtas savu lai
ku. O tuo tarpu reikia 
pasinaudoti tokiomis 
priemonėmis, kurios 
daugiausia naudos duo
da. Viena iš tokių prie
monių yrą nuodugnus 
sveikatos patikrinimas, 
arba tiksliau sakant iš
tyrimas žmogaus sveika
tos su ypatingu dėmesiu 
nukreiptu į galimybę vė
žio ligos buvimą.

Medicinoje yra žino
ma tokių atvejų arba si
tuacijų, vadinamų prieš 

vėžinių. Tai reiškia ypa
tingų tūlų organų ar au
dinių pakitėjimų, pasi
keitimų, kurie ilgainiui 
tampa tikruoju vėžiu. 
Kai tokia padėtis suseka
ma ir atitinkamai paša
linama, tai tuo pačiu ir 
vėžiui galimybė pasi
reikšti pašalinama, kas, 
žinoma, duoda geriau
sias pasekmes. Taip pa
našiu egzaminavimu už
tinkama beprasidedantį 
vėžį, kuris anksti su
sektas duodasi visiškai 
pašalinamas, kas reiš
kia išsigydimą.

Tačiau vienkartinio eg
zaminavimo, t.y. nuodug 
naus sveikatos patikri
nimo neužtenka, nes ne
pasiekia savo tikslo. Tai 
reikia kartoti nors kartą 
į metus, nes laiko tėkmė 
duoda progų pasikeiti
mams įvykti, t.y. ligai 
prasidėti. Egzaminavi
mu susekama ir tokių 
įtartinų pasirodymų, ku
rie tuo tarpu nenusako jo
kios ligos, bet reikalau
ja pakartotino sekimo, 
t.y. stebėjimo, kuriuo 
bus galimybė atitinka
mai reaguoti. Visi per
šokę 40 metų amžiaus 
dėl savo sveikatos ge
rovės privalėtų savo 
sveikatą periodiniai tik
rinti.

UNITED 
APPEAL
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TAUTOS FONDAS
KVIEČIA Į TALKĄ

Trisdešimt Laisvės 
Kovos metų. Daug? Il
gokas tarpas mūsų gyve
nime, o tik akimirka is
torijoje. Ilgas ar trum
pas laikotarpis, ne tiek 
svarbu. Svarbu, tai ką 
mes padarėme, kiek mes 
pastūmėjome pirmyn mū
sų Tėvynės Laisvės ko
vą. Atrodo, tik vakar 
mes tos Laisvės nete
kome, dėlto ir Laisvės 
kova nežymiai pajudė
jusi. -

Mūsų tėvai ir protė
viai kovojo virš šimto 
metų, kol sutraukė ne
laisvės pančius. Jie kant
riai nešė vergo jungą, 
savo krauju aplaistė Lie
tuvos žemę, savo kau
lais nuklojo Sibiro ke
lius, bet nepailso, tikė
jo, ir aukojosi. Pagaliau, 
1918 metais vasario 16- 
tosios aktu Lietuva pa
siskelbė būti laisva, o 
Savanorių kraujas tą 
Laisvę užtikrino.

Mūsų savanoriai, nuo. 
gom krūtinėm, ant surū
dijusių durtuvų atnešė 
mums auksinį Laisvės 
Rytą. Deja, mes nepajė
gėme jos apginti nuo prie
šų. Tautos tariami "at
stovai", priešo parinkti 
nuvykę į Maskvą parne
šė Lietuvai "Stalino 
saulę". Čia buvo ir yra 
dalis kaltės, kad mes esa
me čia, o ne Tėvynėje. O 
taip pat, mes negalime 
prilygti mūsų tautos did
vyriams, Miško bro
liams, kurie tėvynę my
lėjo labiau už save. Jie 
atidavė tėvynei didžiau
sią auką ir parodė giliau
sią meilę, padėdami ant 
Tėvynės Aukuro savo 
gyvybę.

Lengva laisvępraras- 
ti, sunku ją sugrąžinti.

Laisvės kova reiškia
si trimis pagrindais: au
ka, aukojimus! ir krauju. 
Mums išeivijoje, tenka 
pati lengviausia dalis — 
aukoti ir patiems auko
tis.

Tiesa, prašoma daug 
aukų, bet Tėvynės Lais
vės kovai reikalų dar 
daugiau. Džiaukis, lais
vėje gyvendamas, broli, 
kad gali duoti, o nerei
kia prašyti. Sibiro kanki
niai ir mūsų partizanai 
pasiaukojo ant Tėvynės 
Aukuro. Jei norime būti 
jų verti, turime prisi
dėti prie Laisvės kovos 
bent tokia dalimi, kokią 
mes galime duoti.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komietetas 
vadovauja mūsų Tėvynės 
Laisvės kovos bylai. 
Mūsų visų pareiga jam 
padėti ir jįremti. VLIKo 
nuveikti darbai yra 
mums, daugiau ar ma
žiau, visiems žinomi:

1. Kalba mūsų Tėvy
nės vardu laisvajame 
pasaulyje. Kelia Lietu

vos Laisvės reikalą, de
maskuoja priešo piktus 
kėslus ir pinkles, kurio
mis nori mūsų Tautos 
Laisvę amžinai palaido
ti.

2. Leidžia septyniomis 
kalbomis ELTOS biulete
nius, kuriais informuoja 
laisvojo pasaulio spaudą 
ir žinių agentūras.

3. Išlaiko keturias lie
tuviškas radijo valan
das, iš kurių, paskutinio
ji, Filipinuose pradėjo 
veikti š.m. liepos mėn. 
Taigi, ją gali girdėti ir 
mūsų brolis Sibire. O 
jau, be abejo, jis ją gir
di, ir tai duoda jam vil
ties, stiprybės ir naujų 
jėgų tolimesnei kovai 
prieš sovietinę prie
spaudą.

4. Renkama Lietuvių 
Tautos genocido istori
nė medžiaga ir atsklei
džiamas Molotovo - Ri 
bentropo suokalbis prieš 
Lietuvos ir kitų tautų 
laisvę. Jie bus artimo
je ateityje išspausdinti 
ir paskleisti po visą 
pasaulį.

Šiandien ne Mozės lai
kai — mana iš dangaus 
nekrenta. Nieko veltui 
neduodama; sakoma, tik 
vėjas veltui pučia. Pati 
VLIKo Valdyba dirba be 
atlyginimo, tačiau visi 
minėti įsipareigojimai 
yra surišti su išlaido
mis. VLIKas aukoja dar
bą, o mes jį remkime 
savomis piniginėmis au
komis. Tautos Fondas 
telkia lėšas VLIKo veik
lai ir kiek jis surinks 
aukų, tiek VLIKas bus 
pajėgus tęsti Tėvynės 
Laisvės kovą. Pačios T.
F. Valdybos darbas yra 
garbės darbas.

Todėl šiais, trisde
šimtaisiais rezistenci
jos prieš okupantą me
tais, su Rugsėjo 8-taja 
Tautos Fondas skelbia 
naują piniginį vajų. Te 
nelieka nė vieno laisva
me pasaulyje lietuvio, 
kuris savo pinigine au- ' 
ka neprisidėtų prie mū*- 
sų Tėvynės vergovės 
pančių naikinimo. Tai 
mūsų kiekvieno tautinė 
ir garbės pareiga. Kol 
priešas mus plūsta, tai 
darbas Laisvės Rytojui 
ne veltui! Tad nelaukime 
atskiro paraginimo ar 
kvietimo. Jei norime bū
ti verti savo brolių ati
duokime savo dalį Tėvy
nei — siųskime auką 
Tautos Fondui šiuo ad
resu: Lithuanian Natio
nal Fund, 64-14 56 Rd., 
Maspeth, N.Y. 11378.

Visi Tautos Fondo rė
mėjai gauna rėmėjo ženk
lą.

TAUTOS FONDO 
VALDYBA

GYVAS KAPITALAS LIETUVOS ATEIČIAI
Didžiuojamės lietuvių 

lėšomis pastatyomis kop
lyčiomis Romoje ir Wa- 
shingtone, kurias lanko 
svetimieji pastebėdami 
tik mūsų dailininkų įdė
tos sielos meną. Jų mi
nios eina ir praeina pro 
daugybę pamašiu koply
čių nepaliekant atminty
je gilesnio pėdsako.

Šiuo metu susipratu
sių lietuvių išeivijoje 
yra dar tūkstančiai, to
dėl kam nors pradėjus 
aktyviai organizuoti ko
kią rinkliavą, greit su
plaukia į iždą tūkstan
čiai dolerių lėšų. O au
koja tik nepriklausomos 
Lietuvos buvę auklėti
niai ir daugiausia senie
ji emigrantai. Kas gi au
kos kai šioji generacija 
išeis?

Kad ir kaip norėtume 
gyventi vien ateitimi, 
kas dabar labai populia
ru, tačiau praeities ne- 
nusikratysim, be pagrin
do jokių rūmų nepasta- 
tysim. Galima ir rei
kia kritiškai žvelgti įpra- 
eitį, bet yra ir ko iš jos 
pasimokyti. Pirmieji 
emigrantai atvykę į sve
timą kraštą pirmiausia 
statė lietuviškas sekly
čias, bažnyčias, mokyk
las, kur jie galėtų drau
ge burtis, savo jaunie
siems suteikti progą su 
lietuviukais bendrauti, 
kartu šokti, dainuoti ir 
lietuviškas šeimas kur
ti. Ryžto, iniciatyvos ir 
darbo aukos mums rei
kia iš jų daugpasimoky- 
ti.

Jų pastatytus lietuvy
bės židinius užplūdo sve
timieji, tirštai apgyvenę 
buvusius lietuvių rajo
nus, todėl patys lietuviai 
išsikėlė kitur palikdami 
ar už pigią kainą parduo
dami ir savo kadaise bu
vusius lietuvybės židi
nius. Taip atsitiko ir di
džiajame New Yorke, 
kur nebeliko jokios nuo
savos patalpos posė
džiams, susirinkimams, 
o ką jau kalbėti apie di
desnius susibūrimus.

Per dvidešimtį metų 
šioje žemėje esame jau

Fakto atgarsiai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tų Vokietijos vyriausy
bės komunikatą.

Lenkai vis dar prisi’- 
bijo, kad vokiečiai nesi
skubins su Elbės-Nei- 
sės linijos sienos pripa
žinimu pagal tarptauti
nės teisės normas. Kaip 
žinia vokiečiai aiškina, 
kad Vakarų Vokietijos vy
riausybė viena negali vi
sai formaliai pripažinti 
tos linijos siena, nors 
gali ją kaip tokią trak
tuoti. "Zycie Warsza- 
wy" tačiau teigia, kad 
toks išsiskukinėjimas 
prieštarauja sutarties 3 
-čiam straipsniui, ku
riuo Sovietų Sąjunga ir 
Vakarų Vokietija pasisa 
kė laikančios visas sie
nas Europoje pagal vo
kišką tekstą "unverletz 
lisch", o rusišką — "ne 
rušimyj". Lietuviškai 
pirmu atveju būtų "nepa 
žeidžiamos", antru — 
"neliečiamos". Tai pa
skelbta nesilaikant vi
sų nusistovėjusių tarp
tautinės teisės formų, ta 
tautinės teisės formų, 
tačiau teisė, atsiminki
me, eina paskui gyveni
mą, o ne prieš jį.

EMILIJA ČEKIENĖ

tautinius reika-

pranciškonai 
turi jau nupir-

neblogai prasigyvenę, 
mėgstame kartu susi
rinkti, šaukiame sei
mus, o be to, juk ir būti
na norint išlaikyti jauną
ją kartą lietuviškoj dva
sioj. Tačiau, kur susi
rinkti New Yorke, kur 
vyksta tiek daug lietuviš
ko gyvenimo įvykių? Ei
name į svetimųjų vieš
bučius, labai brangiai 
mokame, dėlto daug lie
tuvių nuo dalyvavimo at
sisako. Jaunieji, nors ge
rai įsikūrę, bet Šeimas 
augina, o senieji iš pen
sijų nebepajėgia užmokė
ti už vaišes mažiausiai 
po $12.50. O be banketų 
jokiems suvažiavimams 
susirinkimams ar meno 
parodoms viešbučiai sa
lių neduoda. Nuo to nu
kenčia tik mūsų lietuviš
kieji reikalai, nes daug 
norinčių dalyvauti lietu
vių negali ir daug pini
gų atiduodam ir be mū
sų jau pakankamai tur
tingiems kitataučiams. 
Užteks šelpti kitus, jau 
paskutinis laikas aprū
pinti savo tautiečių būti
niausius 
lavimus.

Tėvai 
pradžiai 
kę žemę, turi paruošę 
Kultūros Židinio staty
bai projektą, kur numa
tyta didžiulė salė, kop
lyčia, vienuolynas, li
tuanistinės mokyklos, bi
blioteka, spaustuvė, me 
no galerija, redakcija, 
muziejus, kambariai or
ganizacijoms, suei
goms, posėdžiams ir k. 
Židiniui nupirkta vieta 
lengvai pasiekiama vi
somis susisiekimo prie
monėmis ir randasi dau- 
.giausia lietuvių apgyven 
tam rajone, prie pat par
ko.

Jei mes to Židinio ne
sulauksime dar dešimtį 
metų, tai vėliau nebebus 
kam juo naudotis, nebus 
kam kūrenti tą tikrąją 
lietuviškos kultūros ir 
lietuvybės puoselėjimo 
ugnelę svetingoje kad ir 
svetimoje šalyje.

Tėvai pranciškonai de
da visas pastangas sukel
ti reikiamą sumą lėšų, 
kurių dalį susipratę lie 
tuviai jau suaukojo. Kai 
kurie iš jų stambesnė
mis sumomis net savo 
ar savo mirusių artimų
jų vardus įamžino. Bet 
kur gi mūsų organiza
cijos, kurių veikla silp
nėja be nuosavų lietuviš
kų patalpų. Stebėdami 
spaudą matome, kad ne 
viena iš organizacijų tu
ri didelių kapitalų savo 
ižduose, iš kurių tik tru
pinius pabarsto lietuviš
kos kultūros ir lietuvy
bės išlaikymui, o tūks
tantines sumas atiduoda 
viešbučių savininkams 
ruošdami savo šventes 
ar seimus. Ar ne jų pa
reiga būtų didesne suma 
prisidėti ir prie savo kul
tūrinio židinio pastaty
mo, nes čia nėra vien tik 
newyorkiečių reikalas. 
Kiekvienas toks kultūros 
židinys, nežiūrint kur jis 
randasi, yra ne vienos ku
rios parapijos, apylin
kės ar miesto, bet visos 
lietuvių išeivijos kultūri 
nis turtas.

New Yorke organizuo
jamo židinio iniciatoriai 
tėvai pranciškonai 'ver-' 
čia gilią vagą išeivijos 
lietuvių kultūros ir lie
tuvybės baruose: leidžia

laikraštį Darbininką, 
spausdina knygas, plati
na visą patriotinę lietu
višką spaudą, plokšte
les, atlieka spaustuvės 
darbus, yra didžiai tole
rantiški ir teigiamai ver
tina kiekvieno atliktą Lie - 
tuvai naudingą darbą. Jie 
kaip ir daugelis laikraš
čių, talkina organizaci
joms skelbimais dažnai 
nemokamai ar simboliš
kai atlyginamais, kurių 
dėka jos džiaugiasi ge
rai pasisekusiais paren
gimais ir skaičiuoja pel
ną. Ar ne jų pareiga iš 
to pelno dalį visai pel
nytai skirti nuosavo kul
tūrinio židinio statybai. 
Turtingesni fondai, o to
kių turime, galėtų net 
investacijas į tuos mū
sų rūmus įdėti, kur ga
rantuotai jų įnašų vertė 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingų klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS,
— šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 

sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 
Tel. (212) 245-7905

SKYRIAI:
New York, N. Y. 10003, 30 Second Avenue___ Tel.-. 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St................. .......... CH 3-2583
Brooklyn, N. Y. 11207, 2947 Fullton St....................... 647-6576
Brooklyn, N. Y. 11211, 370 Union Avenue _.r____  384-4952
Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue______ 542-1767
.Boston, Mass. 02127, 331 West Broadway________ 268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue ___ .‘.278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street.............. 925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road _________884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue -...372-4685 
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė............. 374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458'-2256 
Hamtramck, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė. ..365-5255 
Hartord, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue_______246-9738
Lakewood, N. J. 08701, 288 Main Street ..---------- 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.___ 261-2994
New Haven, Conn. 06519, 509 Congress Avenue___ 562-1446
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.___ ________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street_________ 472-6387
Paterson, N. J. 07505, 99 Main Street___________274-6400
Philadelphia, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street ...__ 763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____ 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street ___ 346-1571
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street________ 756-6766
Worcester, Mass. 01610, 169 Millbury Street_____ 798-2868
Youngstown, Ohio 44503, 309 W. Federal Street ___ 743-0440

niekuomet nekris, kaip 
skundžiasi vienas iš fon
dų liepos 25 d. Drauge, 
jog "Valdyba nerimsta, 
kad dėl rinkos nukriti
mo gali susidaryti ma
žesnė pelno suma, skir
tina lietuviškos kultūros 
ir lietuvybės reikalams, 
negu buvo planuota dar 
prieš rinkos nukritimą".

Investavus į kultūrinį 
židinį procentai augs di
deliu tempu, nes tame ži
dinyje bus mokomi ir 
auklėjami jauni lietuviu
kai, neolituanai, ateiti
ninkai, skautai, Vyčiai 
ir k. Vyks lietuvių meno 
parodos, chorų repetici
jos, tautiniai šokiai, or
ganizacijų posėdžiai, 
susirinkimai, seimai. 
Tai procentai, kurie iš
augs į didelį, jokia pini
gų suma nepakeičiamą 
gyvą kapitalą Lietuvos 
ateičiai.
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LENKIJA vėl išleido 5 paš
to ženklų seriją paminėti 25 
metų sukakčiai nuo iš Vokie
tijos gautų teritorijų su ten 
esančių kaikurių miestų turis
tiniais vaizdais. Čia dedame 
pašto ženklą su Opolės vaiz
du.

Oppeln, lenkų vadinamas Opo- 
le, guli Aukštojoje Silezijoje, 
prie Oderio upės, buvusi vokie
čių provincijos sostinė. Mies
tas buvo {kurtas senose Piastų 
žemėse ir žinomas jau XI am
žiuje. 1228 m. gavo miesto tei
ses. 1163-1532 m. buvo herco
gų sostinė, po to atiteko Austrl 
jai, o po 1742 m. perleistas Prū
sijai, taigi buvo Vokietijos da
lis. Po pirmojo karo, skaldant 
Vokietiją, miestas buvo Tautų 
Sąjungos žinioje. 1921 m. balsa
vimo metu pasisakė už grįži
mą prie Vokietijos. Po antro
jo karo, 1945 m. rusų perleis
tas Lenkijai. Mieste ir apylin
kėse gyveno vokiečiai, kurių 
dalis dar šiek tiek mokėjo ir 
lenkiškai. Lenkai visus gyven- . 
tojus vokiečius ištrėmė ir ap
gyvendino lenkais. Mieste yra 
išlikę |domių senų amžių sta
tinių: šv. Adalberto bažnyčia, 
upės saloje XV amž. hercogų 
rūmai, minoritų bažnyčia su 
Piastų dinastijos kapais. Mies
tas ir apylinkės žymus savo 
cemento gamybos pramone, 
žemės ūkio produktų prekybos 
ir akmens anglies kasyklų cent, 
ras, ir kitokia pramonė. Vokie
čių laikais gyveno apie 53,000 
gyventojų, dabar tik apie 30, 
000.

JAV išleido šiuos naujus paš
to ženklus: L Liepos 20 d. —6 
c. su buffalo arba amerikiniu 
bizonu. Ženklas spausdintas ant 
rudo popierio.

Bizonas ar buffalo seniau 
Amerikos šiaurėje buvo labai 
gausiai randamas gyvulys ir jĮ 
medžiodavo indėnai. Europie
čiams čia atsikėlus, jų buvo 
skaičiuojama iki 200 milijonų. 
Bet vėliau, dėl gausaus naiki
nimo ir netekus tinkamų ganyk
lų, dabar beliko koks 30,000, ku
rie daugiausia užsilaiko specia
liai globojami Yellowstonee ir 
Montanos parkuose ir Kanados 
Banff National parke. Jųgiminai- 
tis Eurooje yra vadinamas 
stumbru (ar zubru), kurių dar 
galima rasti Baltvyžio girioje. 
Bizonas yra laikomas Ameri
kos simboliu tuoj po erelio.

2. Rugpiūčio 6 d. — 6 c. ma - 
žo formato su prez. Eisenho- 
werio atvaizdu. Ženklai lapuose, 
juostose ir knygutėse.

3. Rugpiūčio 22 d. -- 6 c. 
pagerbti poetui Edgar LeeMas- 
ters su jo atvaizdu.

4. Rugpiūčio 26 d. — 6 c. pa
gerbti moterims sufražistėms.

KANADA rugpiūčio 12 d. iš
leido 6 centų p. ženklą Sir Oli- 
ver Mowat pagerbti. Piešinys: 
jo atvaizdas ir parlamento rū
mai Ottawoje.

Sir Oliver Mowat (1820-1903) 
gimė Kingstone, Ontario pro
vincijoje. 1841 m. tapo advoka
tu, 1858 m. nuo liberalų parti
jos buvo išrinktas | parlamen 
tą, 1863 m. paskirus generali
niu pašto viršininku. 1864 m. 
dalyvavo Quebec’o konferenci
joje ir laikomas vienu iš Ka
nados konfederacijos tėvų. Ten 
jis nubrėžė planus Siaurės Bri' 

tų Amerikos aktui. 1872 m. pa
skirus Onurio provincijos 
premjeru. 1896 m. paskirtas 
t dominijos senatą ir vadova
vo liberalų partijai, Sir Wil- 
frid Laurier administracijoj 
buvo teisingumo ministeriu, nuo 
1897 m. buvo Ontario guberna
toriaus padėjėju. Už nuopelnus 
Kanadai pakėlus | Sir titulą.

*•*

V. VOKIETIJA išleido 30 

This card 
praves youre you«

Ant Cleveland Trust BankAmericard bus jūsų nuotrauka. Tai reiškia, 
kad jūs visada turėsite užtikrintą asmens identifikaciją, nesvarbu kur 
jūs būsite, nesvarbu kam turėsite tai panaudoti.

Priedui, be jūsų niekas kitas negalės pasinaudoti. Net jei ji bus pa
mesta ar pavogta, jums nereikės rūpintis. Jūs jokiu būdu nebūsite atsa
kingas už jos neautorizuotą panaudojimą. Nei vienai minutei. Nei už vie
ną centą.

Ši kortelė turi taip pat kitas dideles privilegijas. Ji turi $1000 vertės 
kreditą. Su ja jūs gausite tuoj pat grynais kiekviename iš 80 Cleveland 
Trust skyrių, o taip pat 3,100 kituose bankuose visoje valstybėje. Jūs gali
te ją naudoti su jūsų Cleveland Trust checking account, turint privilegiją 
išimti daugiau, ir visad jūsų čekis bus padengtas.

Kadangi tai yra labiausiai respektuojamo banko pasaulyje kortelė, tai 
ji jums duos sąskaitos privilegiją visose krautuvėse visur. Ir nėra patar
navimo mokesčio jeigu padengsite sąskaitą 25 dienų laikotarpyje.

Ateikite ir prašykite jos veltui /-į p\/|Z| /\MD TO | ICT 
betkuriame Cleveland Trust banke. CLEVlL/AIML/ I IVvJ-J I

CLEVELAND TRUST

BankAmericard

AUTMOH</f.O S.ONATUHt
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pfenigių pašto ženklą Oberam- 
mergau miesteliui pagerbti.

Oberammergau miestelis gu
li Alpių prieškalniuose apie 45 
mylios | pietvakarius nuo Muen 
cheno ir turi apie 2000 gyven
tojų. Miestelis garsus tuo, kad 
ten kas dešimt metų vyksta pa 
sauliniai pagarsėję Krista'us 
kančios vaidinimai. Pirmi vai
dinimai {vyko 1634 m., kai mies
telio gyventojai pasižadėjo suvai
dinti Kristaus kančią, jei bus 
apsaugoti nuo maro. Vėliauvai- 
dinimai virto tradicija, kuri bu
vo nutraukiama tik karo metais. 
Vaidinime dalyvauja apie 700 
miestelio gyventojų, kurie iš 
anksto tam ruošiasi, bet nevar-

Ir Palangos paplūdimy naftos atliekos
Palanga vis susiduria 

su sunkumais priimti po
ilsiautojus. Didelė dalis 
atvyksta iš įvairių So- 
vietijos kampų. Šalia ei
linių poilsiautojų, atvyks
ta ir šimtai prekybininkų 
— jie iš kitur komandi
ruojami. Tik šią vasarą 
jų laukiama iki 1600. 
Nors gyvenamųjų namų 
statyba auga, tačiau jų 
nepakanka. Poilsiauto
jams tenka gyventi ir už 
Palangos miesto ribų, pa.

to ja jokio grimo. Šiemet ten to
kie vaidinimai irgi vyksta. Šiaip 
miestelio gyventojai verčiasi 
{vairiais religinio turinio me
džio išdirbiniais ir iš turistų. 

lapinėse, Kunigiškių 
miestely.

Pati Palanga dabar tu. 
ri 7,900 gyventojų, ta
čiau kasmet joje vieši 
ar gydosi apie 40,000 
žmonių, o kasmet ją ap - 
lanko net 30,000 prava
žiuojančių poilsiautojų.

Po 1967 m. audros žy, 
miai nukentėjo Švento
sios ir Palangos miškai. 
Paplautos kopos dar vis 
primena buvusią audrą. 
Tačiau... Palangą, ypač 
jos baltos smėlio pus
nys kenčia ir nuo žmo
nių antplūdžio. Šiuo me
tu smėlį saugo gyvų kark 
lų kvadratų užtvaros, ta
čiau žmonės, ypač atei
viai iš kitur, tokios ap

saugos nevertina.
Svečiai, atvykę iš Lie

tuvos, informuoja, kad 
Palangos paplūdimy ne 
tik kojas paliečia naftos 
atliekos, — bet dažnai 
vandenyje jomis aplim
pa ir visas kūnas. (E)

NEPAMIRŠ&TE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

FOREMEN
For meat procesaing Cc sausage dept. 

' also
smoked meats, curing, boning and 
smoking.
Steady work, good salary & liberal 
fringe benefits

Contact Fred Brent 
PETERS SAUSAGE COMPANY 

5454 W. Vemor Highway 
Detroit, Mich.

(313) 826-5030 
An Equal Opportunity Employer 

(58-67)
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J. grauda

Apie vytautines monetas
Švenčiant lietuvių apsigyvenimo Chicagoje 

šimtmetį, tenka svarstyti daugybę problemų, kurių 
kiekviena prasideda su sąlyginiu žodeliu "jeigu".

Jeigu būtų taip, viskas nueitų šiuo keliu... Jei
gu būtų šitaip, viskas nueitų anuo keliu.

Šios dienos faktai tvirtina, kad Chicaga ir jos 
širdis Marquet.te Park yra lietuviškiausios žemės 
Žemės planetoje. Lietuvių koncentracija Kazimie- 
rinėse ir Tautinėse yra tirščiausia lietuvių koncen
tracija Žemės planetoje. Viso to lietuviai pasiekė 
apsigyvenę prieš šimtą metų kompaktiška mase ne
dideliame, palyginamai, plote.

Kyla problema, kaip bus po šimto metų? Suko- 
kiais jausmais už šimto metų lietuviai švęs dviejų 
šimtų metų įsikūrimo Chicagoje jubiliejų? Su visa 
eile "jeigu taip" ir "jeigu šitaip", jau dabar tenka 
tą problemą paliesti ir sukurti apytikrį to dviejų 
šimtų metų jubiliejaus vaizdą.

Kaip žinia, didžiulės gyvenamosios sąlygos, 
stiprumų tolygios žemės drebėjimams ir atomo 
bombos sprogimo efektams veikia lietuviškus ra
jonus. Greitkelis keičia apylinkę, gyvento jus, gyve
nimo būdą. Prie Archer gatvės suėjusios kitarasių 
žmonių masės, dairosi į žalias lietuvių pievutes. Ir 
Marąuette Parko sode, prie Pukelevičiūtės tilto, jau 
piknikauja ir rėkauja nelietuvių vaikai. Ir Dariaus- 
Girėno paminklo granitą jau aptaškė kitarasiai van
dalai, kaip ir Nepriklausomybės paminklą prie Jau
nimo Centro, švirkščiamų dažų dėmėmis...

Jeigu griaunamosios sąlygos žengs pirmyn, 
kaip žengusios, po šimto metų nebebus lietuviškų 
verslų iškabų iškabėlių. Jeigu per šimtą metų tuo
se rajonuose lietuviai neįstengė savo gyvenamų gat- 
vių pavadinti lietuviškais vardais, bet smaguriavo 
Maplewood, Rockwell, Washtenaw vardais, ir arit- 
metiška numeracija, lietuviams dingus, gatvių pava
dinimų problemos iš viso nebus. Stambūs pastatai, 
Maria High ir Holy Cross argi keistini? Jie perdėm 
amerikoniški. Lithuanian Plaza iškabėlės, blėkutės 
ant gatvės žiburių stulpų, dings pačios pirmosios, 
toks jų nepatvarumas...

Jeigu griaunamosios jėgos integruos tą puikų, 
žalių pievučių, pavėsingų medžių ir jaukių namelių 
rajoną, po šimto metų tik Dariaus-Girėno pamink
lo liekanos, krūmų pridengtos ir vi jokių užgožtos, ir 
švirkščiamų dažų išniekintos, atrodys egzotiškai, 
lyg aztekų piramidės Meksikoje, kad Čia gyveno 
drąsi ir išdidi padermė...

Jeigu po šimto metų etnologai, istorikai bei 
proistorikai susidomės, kas per padermė gyveno 
tame, po šimto metų nualintame, kaip Sachara po 
samumo plote, mokslininkai ims tyrinėti ir aiškin
tis. Kaip žinia, dingusiam gyvenimui visad yra vie
tos muziejuose.

Norint nustatyti gyvenamą lietuvių padermės 
plotą, vyks archeologiniai kasinėjimai. Ir tada, nau
ja Gimbutienė, knisis Marąuette Parko jau nebe 
pievutėse, bet šiukšlynuose, ir atras seną, nudilusią 
sidabrinę monetą. Tai bus dešimtlitinė su Vytauto 
Didžiojo profiliu. Koks nors lietuvis prieš daugelį 
metų laikė ją savo suvenyru, bet, bėgdamas iš kin
tančios vietovės, pametė, ir taip prarado.

Po šimto metų, atradę tą Vytautą, stebėsis juo 
ir ieškos žinių apie jį. Atras sudulusias knygas,

DIRVA

Neringos tunto stovyklos vadovės. Iš kairės: Dalia Kavaliūnaitė, Ingrida Raulinaitytė, Jūratė Petrai
tytė, Amanda Muliolienė, Marija Puškorienė, Rauda Gelažienė, Aldona Miškinienė, Aldona Grinienė, 
Giedrė Kijauskienė ir Nijolė Kersnauskaitė. Trūksta Eglės Giedraitytės. V. Bacevičiaus nuotrauka

Clevelando skautai ir skautės 
stovyklavo Kanadoje

Aplinka, geras oras, 
skanus maistas ir skau 
tiška nuotaika — būtini 
dalykai, kad pasisektų 
vasaros stovykla. Šilime 
tų Neringos ir Pilėnų 
tuntų -vasaros stovykla 
pasižymėjo ne tik gražia 
aplinka, saulėtomis die
nomis, labai skaniai pa
gamintu maistu, bet ir 
nepaprastai pakilia skau
tiška nuotaika. Visi, nuo 
vyriausio iki jauniausio 
stovyklautojo, pabaigoje 
dviejų savaičių,pripaži
no, kad šių metų stovyk
la buvo geriausia iš vi
sų stovyklų. Nuo pat pir
mos dienos visi įsijungė 
į bendrą stovyklos gyve
nimą ir net neraginami 
savo vadovų dalyvavo vi
suose užsiėmimuose. Va
karais laužavedžiams In

gridai Raulinaitytei ir Al
giui Nasvyčiui pravedant 
laužo programą net pa
tys mažieji jungėsi prie 
dainos.

Pirmoji stovyklos sa
vaitė skirta įvairioms 
iškyloms. Skautai vyčiai 
ir kandidatai su savo glo
bėju V. A. Staškum ir 
drg. Kastyčiu Giedraičiu 
išvyko keturioms die
noms canoe kelionei. Sk. 
vytis ps. A. Muliolis va
dovavo šiai išvykai. Ke
lionė buvo nepaprastai 
įdomi ir nuotaikinga, 
ypatingai plaukiant Moon 
River, kur bene 15 kar
tų reikėjo viską perneš
ti per krioklius. Vyčiai 
grįžo į stovyklą smar
kiai įdegę saulėje ir ap
žėlę barzdomis. Vyr. se

Encyclopedia Lituanica ir patirs, kad tai būta Li
thuanian Prince, ir pagal lietuviškojo princo val
dymo datas nustatys, kad jau penkioliktame šimt
metyje tolima Lietuvos valstybė turėjo^ ryšius su, 
tada dar irokėzų valdoma pelkėta paežere, kurioje 
tik penketui šimtų metų nubėgus, įsikūrė Chicago.

Jeigu viskas eis taip, taip ir atrodys ta prara
dimo simfonija.

Jeigu viskas eis kitaip, Graudos žinių agentūra 
jau dabar keltų šampaną už amžiną lietuvišką Mar
ąuette Parką.

sės su savo vadove s. 
Amanda Mulioliene pra
leido nepilnas dvi dienas 
apie 25 mylias nuo sto
vyklos ir grįžusios sku
bėjo praustis ir šukuo
tis, nes vyčiai tą vakarą 
turėjo grįžti įstovyklą.

Jaun. broliai su drg. 
Eug. Jakuliu aplankė 
Blue Mountains, Indian 
Village prie Midland ir 
taip pat atliko 15 mylių žy
gį. Su geltonšlipsiais kal
nuose ir pas indėnus daly
vavo ir vilkiukai su savo 
drg. Alfredu Simončiu,
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bet žygiuoti 15 mylių at
sisakė.

Jaun. sesių vienos die
nos iškyla praėjo netikė
tai gerai ir čia vyr. se
sės galėjo parodyti sa
vo sugebėjimus kaip bū 
simos vadovės.

Paukštytėm vadovavo 
sk. akad. ps. MarijaPuš
korienė (pirmą savaitę) 
ir sk. akad. Aldona Gri
nienė (antrą savaitę). Va
dovės ir m ažosios sesės 
graudžiai verkė kaip 
reikėjo skirtis. O se
sė Giedrė Kijauskienė 
taip susigyveno su savo 
draugove, kad net grį
žus į Clevelandą buvo 
sunku jas perskirti. Auš
rinės d-vės vadovės Jū
ratė Petraitytė ir Dalia 
Kavaliūnaitė dar kartą 
įrodė, kad jos yra tik
rai kvalifikuotos vado
vės ir jų draugovė labai 
gražiai pasirodė stovyk
loje. .

Pirmosios savaitės 
vakarų programas kiek
viena draugovė atliko at 
skirai turėdamo savo lau
žus. Net paukštytės ir vil
kiukai sau atskirai turė
jo susikūrę lauželį.

Kiekvieną rytą ir va
karą stovyklautojai iš
girdę sk. vyčio kandi
dato Vytauto Zagarsko 
trimitą, skubėdavo į 
sporto aikštę mankštai, 
o vakare visi tyliai pa
sakę vieni kitiems la
banaktis eidavo miego
ti.

(Nukelta į 6 psl.)

L.K. Mindaugo d-vė su savo globėju V.A. Staškum, stovi pirmas 
iš kairės, ir drg. K. Giedraičiu, sėdi trečias iš dešinės.

PIERRE NORO (U)

Po trumpos tylos, tvardydamasis Wonder pra
bilo:

— Bet vis dėlto netvarka, kad prof. Lenglet jū
sų ir mūsų informacijas teikia Maskvai.

— Aišku, — sumurmėjo Dubois. — Prancūzi
jos vyriausybė bus tos pat nuomonės. Jei galite, 
duokite man įrodymus.

— Taip, mes duosime, kai pradėsime kalbėti 
apie smulkmenas. Ką mes pasakėme užtenka jums 
surasti ir įrodyti. Jūs galite, sakysim, iš prof. 
Lenglet archyvų keletą dokumentų duoti ponui 
Grantui peržiūrėti. Aš einu lažybų, jis pasakys, 
kad tuos dokumentus yra matęs Maskvoje.

— Tai nėra reikalinga. Atrodys, kad aš sta
tau spąstus ponui Grantui. Gi aš juo pasitikiu. Ir be 
to, — Dubois pradėjo juoktis, — tarp tų dokumentų 
gal rasite prancūzų išradimus, kas žino. Tokiu at
veju aš per kvailumą išduočiau svetimai valstybei 
mokslines paslaptis. Tai būtų juokinga, ar ne?

Wonder ir Annabela nebuvo tos nuomonės, bet 
Harry pradėjo juoktis. Toks prancūzo cinizmas siu * 
tino Wonderį ir stengėsi bet kokia kaina jį sudirb
ti. Šį kartą jis norėjo nustebinti.

— Tai neviskas. Milžiniškas darbas vyksta 
identifikuoti patį didžiausį prancūzų šnipą, kurio ak 
tyvumo koordinacijas Grantas žino, išskyrus jo pa
vardę. Mes laimėtume brangų laiką, jei jūs mums 
pasakytumėte pavardes kuriuos sekate. Jis galėtų 
atpažinti ir nurodyti kaltininką.

— Tai būtų blogai ir jums ir man, — ramiai 
atsakė Dubois. — Mano viršininkai mane tuoj iš
mestų laukan, o jūs savo archyvų kartotekas užpil
dytum ėmte pavojingom informacijom.

— Kodėl? — paklausė Wonder.
— Kiekvieną pavardę kurią aš ištarčiau, jūs 

automatiškai įtrauktumėmte į įtariamųjų užsienio 
šnipų sąrašą. Prileiskim, kad jūs pastatysit klaus
tuką ir vėliau anketa galės įrodyti to žmogaus ne
kaltumą. Bet jo kortelė archyve pasiliks. Iš savo 
praktikos aš žinau ką tai reiškia. Karo metu, kai aš 
vadovavau prancūzų žvalgybai, pasilikau Prancūzi
joje, kad galėčiau rinkti žinias apie vokiečių kariuo
menę. Londonas mane klasifikavo kaip kolaborato- 
rių ir net pavojingą, kas pilnai galėjo pateisinti ma
ne nudėti toj betvarkėj, kuri sekė po išsilaipinimo 
1944 metais, kuriam nors susijaudinusiam saugu
mo agentui. Juokingoji pusė ta, kad aš tapau pran
cūzų kontražvalgybos viršininku ir 1944 m. žiemą 
vienas mano draugų Londone turėjo humoro jaus
mą, vietoj sunaikinęs kortelę, atsiuntė su priera
šu: "Sąžinės klausimas: ar jūs turite pats save 
areštuoti?" Jei mes šitaip elgsimės, man sugrį
žus viršininkai pasakys: "Kvaily, mes tave pasiun
tėme rinkti žinias, o ne duoti nekontroliuotas ir 
klaidingas informacijas". Tad man atrodo, kad 
daug protingiau bus, jei ponas Grant paklos ant 
stalo viską ką žino ir nukreips mane kur ieškoti. 
Ypač prieš tą didįjį šnipą, kurio jis nežino tik pa
vardės. Aš pažadu surasti pavardę. Tad imkimės 
rimtai už darbo.

Jo dėstymas buvo nesugriaunamas, Wonder su
tiko ir pasiūlė imtis Toussaint, Normand ir Leng
let bylos.

Dubois mostelėjo rankom ir savo mimika pa
rodė, kad ne taip jis įsivaizdavo imtis darbo, tačiau 
sekančias tris valandas jis ramiai klausėsi Harry 
aiškinimų, maloniai diskutuodamas.

Kiek ilgiau jis sustojo kalbėdamas su Harry 
apie jo buvusią rezidentūrą Paryžiuje, tuo įrodyda
mas, kad jis daug žino, lygiai kai ir apie jo įpėdi

nį. Iš šalies žiūrint atrodė, kad jis žaidė su Harriu, 
kaip katė su pele. Tik apie 8 vai. vak. Dubois pa
prašė posėdį pertraukti ir diplomatiškai Wonderiui 
pareiškė apgailestaująs, kad iš karto nepripažinęs 
Lenglet problemos svarbumą, bet įsitikinęs, kad ki
tą kartą bus geriau. Dabar jis norėtų grįžti į Pary
žių ir pasinaudoti pirmomis žiniomis. Jis atvyk
siąs į Washingtoną, kai jam duos ženklą.

Kai pulkininkas Dubois išvyko, Harry sušuko: 
— Jis yra nuostabus.
— Jūs taip manote? — paklausė Wonder. Tai 

geras kalbėtojas, bet paradoksališkas ir negatyvus. 
Ar jums nekrito į akis, kad jis viską atmetė, kas 
buvo konstruktyvaus pasiūlyta? Aš manau, kad jis 
nieko nedarys.

— O aš manau, kaip taip. Jis formaliai pasiža 
dėjo.

— Aš kertu lažybų iš šimto dolerių, kad jis su
ims Normand, bet daugiau nieko. Sutinkat?

— Ne, — atsakė Harry.
— Aš statau penkis šimtus.
— Ne, — atsakė Harry, ne dėl to kad aš abe

jočiau pulkininku Dubois, bet aš nesu tikras, kad 
jis turi laisvas rankas. Jis gali būti suvaržytas 
kurio prosovietiškai nusiteikusio vyriausybės na
rio. Tuo jūs spekuliuojate ir tikitės laimėti mano 
500 dolerių.

— Aš norėčiau netikėti, bet galvoju, kad Leng
let tarnybos paslaptys vyksta į Maskvą su prancūzų 
vyriausybės palaiminimu.

— Aš nemanau, — sumurmėjo Harry.
— Bet aš radau būdą sužinoti, Grant. Būtent 

Lenglet likimas parodys prancūzų politikos tikrąjį 
veidą.

— Aš jus nesupratau iš pradžių, — pastebėjo 
Harry. — Gerai sulošta. Mano komplimentai.

Niekas neklausė Annabelos nuomonės. Bet jos 
moteriška intuicija sakė, kad Dubois gudresnis ne 
gu Wonder įsivaizduoja ir jis supratęs jo intencijas, 
dedasi nematąs spąstų kuriuos jam tiesia Wonder.

(Bus daugiau)
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Audronė Maiorovaltė duoda skautės Įžodį. Dešinėje stovi s. N, 
Kersnaus kaitė.

Stovyklavo Kanadoje...
(Atkelta iš 5 psl.)

Neringos stovyklos ko. 
mendantė Eglė Giedrai
tytė ir Pilėnų stovyklos 
komendantas Kastytis 
Giedraitis griežtai lai
kėsi geležinio įstato: 
'skautas sąžiningai at
lieka visas savo parei
gas', ir jie abu daugiau 
negu sąžiningai savo pa
reigas atliko. Radijo va
landėlės vedėjas sk. vy
tis Romas Vasiliauskas 
su savo pagelbininkais 
Vida Gaižutyte, Arūnu 
Ciuberkiu ir Rūta Gied
raityte kas vakarą infor
muodavo visus paskutinė
mis naujienomis.

Skautai vyčiai ir vyr. 
sesės pravedė įvairius 
užsiėmimus iš skautiš
kos programos jaun. 
broliams ir sesėms, ir 
visi turėjo progos iš
mokti daug ko dar nemo
kėjo.

Pirmosios savaitės pa
baigoje į stovyklą atvyko 
broliai s. Vladas Bace
vičius ir sk. akad. Jur
gis Šenbergas.

S. V. Bacevičius dar 
net nespėjęs išlipti iš ma.

perėmė Vytauto draugo
vę. Taip pat skautukai iš 
moko iš brolio Jurgio 
kaip iš paprasto medžio 
gabalo, su įvairių peiliu.- 
kų pagalba, galima pada
ryti nuostabių dalykų.

Stovyklos kapelionas 
Tėvas Rafaelis Šakalys, 
OFM, kuris jau treti me
tai stovyklauja su Cleve
lando skautais, pravedė 
porą labai įdomių pašne

ir kas dieną važinėdavo 
po įvairias krautuves.

Sporto šventė, pra
vesta rugp. 16, praėjo di
deliu pasisekimu. Net ir 
nesportininkai įsijungė į 
įvairius žaidimus. Ypa
tingai karštos rungtynės 
buvo tarp paukštyčių ir 
vilkiukų žaidžiant kva
dratą. Vilkiukai turėjo 
labai pasitempti kad 
laimėtų.

Sesė Rauda Gelažie
nė rūpinosi stovyklau
tojų sveikata, bet jai per 
daug vaistų nereikėjo iš
naudoti, nes sesės ir bro
liai neturėjo laiko sirg
ti.

Antrosios savaitės va
karų programos buvo ne 
tik įdomios ir įvairios, 
bet parodė sesių ir bro
lių sugebėjimus per 
trumpą laiką joms pasi
ruošti. Vakaras skirtas 
mugei dar kartą įrodė, 
kad mūsų jaunimas yra 
tikrai gabus.

Pramogų vakaro me
tu, kurį pravedė vyr. s e. 
sės ir kandidatės, išryš
kėjo stovyklautojų talen
tai. Ypatingai visus nu
stebino Diana Strimai-

Įteikiama dovana stovyklos kapelionui. Iš kairės: sk. akad. Jurgis 
Šenbergas, Tėvas Rafaelis Šakalys, OFM, s. Nijolė Kersnauskaitė ir 
V.A. Staškus.

šinos pradėjo eiti savo 
pareigas: fotografijos
kursų vedėjo. Kiekvieną 
vakarą su grupe būsimų- 
jų fotografų aiškindavo 
dieną padarytas nuotrau
kas ir jau iš anksto ryto 
visi galėjo pamatyti už
fiksuotus vakar _ dienos 
įvykius. Jurgis Šenber
gas visą savaitę mokino 
sk. vytį Ričardą Staškų 
kaip reikia būti geru 
draugininku nes išvykus 
Eug. Jakuliui, Ričardas

kesių ir rūpinosi stovyk 
lautojų religiniu išsi
auklėjimu.

Vyr. šeimininkė S. Ur 
bonavičienė kartu su M. 
Iešmantiene, M. Kazlaus 
kiene ir L. Nagevičiene 
nuo ryto iki vakaro virė 
ir taip skaniai visus mai 
tino, kad kiti net per 
daug ir svorio priaugo. 
Ūkvedys V. Urbaitis pri 
žiūrėjo, kad šeiminin
kėms netrūktų produktų

V.A. Staškus ir Jūratė Petraitytė su OPP pareigūnu John Steer.

tytė savo akrobatiškais 
gabumais. Savivaldos 
dienai stovyklautojai 
slaptu balsavimu išrin
ko naujus vadovus. 
S. vytis Gintas Taoras 
ir Vida Gaižutytė perė
mė iš s. Nijolės Kers- 
nauskaitės ir V.A. Staš- 
kaus švilpukus ir visą 
dieną ėjo sunkias vado
vų pareigas.

Stovyklautojų apsauga 
rūpinosi Ontario Provin- 
cial Police ir beveik kas 
vakarą stovykloje apsi
lankydavo pareigūnas 
John Steer, kuris taip 
susidraugavo su stovyk 
lautojais, kad prižadėjo 
pradėti mokytis lietu-

viškai. Vadovai, atsidė
kodami už jo globą, ap
dovanojo jį gražiu lietu
višku kaklaraiščiu ir pri
segė lietuvių skautų ženk
lą.

Sesė Aldona Miškinie
nė taip užimponavo skau
tus vyčius ir vyr. seses 
su pašnekesiais ir įvai
riomis diskusijomis, 
kad jie net pamiršdavo 
ateiti valgyti. Saulius 
Obelenis ir Ramūnas 
Švarcas vienos nakties 
metu davė sk. vyčio įžo
dį ir Mindaugo d-vė da
bar jau turi net 7vyčius.

Penktadienį, rugp. 21, 
iškilmingas stovyklos už
darymas ir paskutinis 
laužas. Neringos ir Pi
lėnų tuntai išsirikiavo 
vėliavų aikštėje, s. Ni
jolė Kersnauskaitė ir V. 
A. Staškus, vyriausi sto
vyklos vadovai, priėmė 
komendantų E. Giedrai
tytės ir Kastyčio Gied
raičio raportus: vėlia
vos nuleidime dalyvauja 
120 brolių ir sesių. Pta 
vesti įžodžiai: Audronė 
Majorovaitė — skautės, 
A. Ežerskis, P. Grina, 
K, Gudėnas, A. Miški
nis, S. Rumšą, E. Šimo
nis, S. Rumšą, E. Si- 
momtis, R. Urbaitis ir 
P. Waitkus gauna rau
doną šlipsą ir L. Johan- 
sonas, J. Laurinaitis, S. 
Laurinaitis, A. Macke
vičius, E. Meilus, L. Mei
lus ir A. Rumšą —gelto, 
nūs šlipsus.

Trumpą žodį tarė įsto _ 
vykią atvykęs Pilėnų 
tunt. Alb. Meilus, s. Ni
jolė Kerskauskaitė ir V. 
A. Staškus apdovanojo 
stovyklos kapelioną, šei
mininkes ir ūkvedį, o 
sesės prisegė visiems 
vadovams po gėlę.

Paskutinis laužas, va
dovaujant Ingridai Rauli- 
naitytei ir Algiui Nasvy
čiui buvo vienas iš ge
riausių. Net solistas V. 
Verikaitis, kuris prave
dė vieną dainą, pripaži
no, kad Clevelando skau
tai gerai dainuoja.

Gaila buvo apleisti sto
vyklą, kur praleista tiek 
daug gražių valandų. Il
gai dar sesės ir broliai 
prisimins šią puikios 
skautiškos nuoaikos sto
vyklą. (s)

(Visos nuotraukos 
V. Bacevičiaus)

PAMINKLAS NEGRUI 
CLEVELANDO 
DARŽELIUOSE

Kultūringi negrai, cleve- 
landiečiai Tuskegee Institu
to alumnai nariai, matyda
mi Clevelande įrengtus tau
tinius darželius Rockefeller 
parke, pagaliau pravedė sa
vo sumanymą ir sekmadie
nį, rugp. 30 d., 2 vai. po pie
tų, atidengė paminklą žy
miam Amerikos negrui, 
Booker T. Washingtonui. Iš
kilmėje dalyvavo miesto 
juodi ir balti valdininkai ir 
Kultūrinių Darželių Fede
racijos valdyba, kaip pa
prastai, įvykstant darže
liuose kokiai iškilmei.

Tariantis su K. D. Fede
racijos valdyba prieita iš
vados, kad tas paminklas 
geriausia tiktų amerikiečių 
darželyje, kur jau stovi 
Lincolno ir kitų paminklai, 
šis darželis yra prie įvažia
vimo į Rockefeller parką iš 
Superior Avenue. Kiti visi 
darželiai yra toliau pačiame 
parke, tarp Superior ir St. 
Clair gatvių.

Paminklo pastatymui dar
bavosi komiteto pirminin
kas William J. Ware.

Booker T. Washington 
gimė vergu Virginija vals
tijoje, 1856 metais. Pradė
jęs suaugti, savo dideliu pa
siryžimu išėjo aukštus 
mokslus Virginijos Hamp- 
tono Industriniame Institu
te, paskiau Wayland semi
narijoje.

Savo veikla ir parašyto
mis keliomis knygomis jis 
įgijo pagarbą ir baltųjų 
m o k si i niuose rateliuose. 
1881 metais buvo išrinktas 
Tuskegee Instituto pirmi
ninku. Tas institutas, smar
kiai išplitęs savo studijo
mis, yra negrų organizacija 
dirbanti savo žmonių aukš
tesniam švietimui ir paruo
šimui kraštui įvairių profe
sionalų, einančių pareigas 
savų negrų ir valdžios įstai
gose.

Jis mirė 1915 metais. Bet 
nebuvo užmirštas JAV 
Kongresas 1957 metais jo

gimtinę bakūžę paskelbė 
paminkline vietove, kaip da
roma ir kitų žymių asmenų 
atveju.

Greta rytinio Rockefeller 
parko puošniuose namuose, 
buvusiuose senų Clevelando 
turtuolių, dabar gyvena ne
grai įvairūs profesionalai, 
Jie tautinius darželius ger
bia, ir piktinasi kai kartais 
pasitaiko iš kitur atsibastę 
niekšai padaro kuriame 
darželyje vandališkus dar
bus.

RUMUNŲ DARŽELYJE, 
viename iš paskiausia įren
giamų, ruošiamasi pastaty
ti paminklas jų žymiam 
smuikininkui George Enes- 
cou.

Iškilmės įvyks sekmadie
nį, spalio 4 d., kartu su tra
dicine darželių "Vieno Pa
saulio Diena”. Tos dienos 
programose paprastai daly
vauja ir lietuviai su savo 
tautiniais šokiais. Apie tai 
bus vėliau.

K. S. Karpius

CLEVELANDE

IŠNUOMOJAMAS 5 kam 
barių butas viršuj. Nau
jos parapijos rajone. 
Telef: 692-1169.

(66-67)

Elderly lithuanian wo- 
man as companion for eid
erly lithuanian woman. 
Call: 442-3510. (66-69)

Engine lathe operator 
and horizontai boring 
mill operator first and 
second shift.

Good wages and 
fringe benefits. Steady 
work. Contact: Mr. Sul- 
livan tel. 1-336-3511.

Hydrapower Ine.
9948 Rippman Rd.

Wadsworth, Ohio 
44281

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
MALĖ

Jus džiaugsitės 
gyvenimu daugiau 
su Statė Savings

MĖNESINIU 
ČEKIU

ATTENTION
SĖT UP MAN WANTED

Sinall Metai Stamping Company 
desires experience Punch Press oper- 
ators set-up man, hourly rates.

216-621-1848 — 9-4

ALOMAR STAPING & DIE 
MFG.

1460 DAVENPORT 
CLEVELAND, OHIO 

(67-70)

Už įvairius taupymo certifikatus moka

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 
$20,000.00.

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

V. Urbaitis, M. Kazlauskienė, S. Urbonavičienė, L. Nagevičienė, 
M. Iešmantienė stovyklos uždarymo metu.

Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesi — ir kiekvieną 
mėnesį — kol jūs pasakysite 
mums sustoti!

Tik investuokit $1,000 ar 
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per 
metus, išmokamus Jums (ar 
kam kitam nurodytumėte) su 
MĖNESINIU ČEKIU.

DIE SETTER 
PUNCH PRESS 
SĖT UP MAN— 

ALSO 
TOOL & DIEMAKER 

OR 
TOOL & DIE REPAIR 

Mušt be experienced in high speed 
Blanking & Secondary Dies.
Steady work, overtime advancement 
& good benefils.
ALOMAR STAMPING *. DIE 

MFG.
9401 CARR AVĖ. CLEVELAND, O. 

451-9749
An EquaJ Opportunity Employer 

(67-70)

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

Skambinkit ar
ateikit 

smulkmenom
patarnavimo!

INSURED
Pi,n°m
nemokamo'''^-'

Statė
Sevinge

and loan company

4065 Moyfield Rd., South Euclid
11623 Buckeye Rd , Cleveland

30500 loke Shore Boulevard, Willo**ick

ELECTRIC MOTOR 
REPAIRMEN

• STATOR W1NDERS
• ARMATURE WINDERS

MECHANICS

WE OFFER:
• HIGH WAGES
• PAID VACAT1ONS
• RETIREMENT PLAN
s HOSPITALIZAT1ON PLAN
• INSURANCE PLAN

MONARCH ELECTRIC 
SĘRVICE CO.

1820 E. 30lh ST. 861-8388
CLEVELAND. OHIO

(67-68)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770
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L.
CLEVELANDE

Ik APYLINKĖSE

LKDS CENTRAS 
CLEVELANDE
Rugpiūčio 15-16 dieno

mis įvykusios Cleve
lande Lietuvių Krikščio
nių Demokratų S-gos 
Konferencijos išrinktas 
CENTRO KOMITETAS 
praeitą sekmadienį Cle
velande, šv. Jurgio par. 
patalpose, turėjopirmą- 
jį pasitarimą - posėdį, 
kuriame pasiskirstyta 
pareigomis, sudarytos 
kai kuriems darbams 
specialios komisijos, 
stambmenomis apmes
tos darbo gairės.

LKDS Centro Komite
to pirmininku perrinktas 
vienbalsiai A. Kasulai- 
tis, vicepirmininkai Pr. 
Razgaitis ir A. Pautie- 
nis, sekr. — A. Tamulio- 
nis, ižd. — H. Idzelis, 
nariai: P. Balčiūnas, P. 
Kliorys, P. Mikšys ir A. 
Garka. Konferencijos nu
tarimu CK sąstatas nu
matoma papildyti dar 3- 
mis nariais iš jaunimo 
tarpo. Sklandesniam dar
bo vykdymui sudarytas 
Centro Komiteto Prezi
diumas iš 5 asmenų: A. 
Kasulaitis — pirm., Pr. 
Razgaitis ir A. Pautie- 
nis — vicepirmininkai, 
A, Tamulionis — sekr., 
ir H. Idzelis — ižd.

Be to, šiame posėdy
je sudaryta Spaudos Ko
misija iš P. Balčiūno, 
Pr. Razgaičio, A. Pautie 
nio, A. Garkos ir P. Mik
šio. Komisijos uždavi
nys: LKDS Biuletenio lei
dimas ir informacija lie
tuvių spaudoj.

Tarptautinių Santykių 
Komisija LKD S-gai stip
riau ir plačiau jungian
tis į tarptautinį Krikš
čionių Demokratų judė
jimą darosi labai aktu
alus reikalas prie CK tu
rėti stiprų branduolį, ku
ris būtų pajėgus sekti 
užsienio spaudą, infor
maciją, politinį tarptau
tinį judėjimą, užmegsti 
ryšius, pasikeisti infor
macijomis, dėti pastan
gų lietuvių atstovams pa
tekti į įvairius tarptau-

DIRVA

Rengia LB OHIO APYGARDOS JAUNIMO SEKCIJA

1

CLEVELANDO LIETUVIŲ VISUOMENEI

RUDENS BALIUJE,
PICK CARTER VIEŠBUTYJE, CLEVLANDE

PROSPECT & EAST 9TH ST.
1970 M. RUGSĖJO MĖN. 12 D., 8 VAL. VAK..

Bilietus prašome jsigyti pavieniui arba organizuojant stalus po 8 ar 10 asmenų. Kaina 
8 dol. Jaunimui — 6 dol. Skambinkit Daliai Orantaitei 244-7438; Augustinui Idzeliui 481-5183; 
Dainiui Degėsiui 451-4969; Dr. Antanui Butkui 932-9944.

Gausiu dalyvavimu prisidėkime prie darnesnio jaunesniųjų ir vyresniųjų kartų bendra
vimo.

tinius suvažiavimus, ku
riuose neretai pasitaiko 
proga kelti Lietuvos by
lą tarptautinėj plotmėje. 
Šiai Komisijai sudaryti 
ir jai vadovauti pakvies
tas CK vicepirm. A. Pau- 
tienis. Jis bandys suda
ryti minėtą komisiją iš 
clevelandiečių, šiam 
darbui kviečiant bend
radarbius ir iš kitų Ame
rikos vietovių bei užsie
nio valstybių, kur veikia 
Krikščionių Demokratų 
partijos ar yra bet ko
kios kitos galimybės. I 
šią darbo kryptį CK de
da ir dės pastangų, nes 
čia yra galimybių pla
čiau išplaukti iš lietuviš
kos kolonijos uosto įtarp- 
tautinius vandenis su Lie - 
tu vos byla.

LKDS CK gavęs nau
jos impulsijos iš Konfe
rencijos dalyvių, jos sve
čių ir pasipildęs dar ke
liais naujais nariais ryž 
tąsi vėl iš naujo sutelkti 
jėgas kovai už Lietuvos 
laisvę ir pavergto žmo
gaus teises tėvynėje.

Iki spalio pradžios CK 
tikisi galutinai priimti 
darbų planą ateinan
tiems 3 metams. (ag)

• SLA 14 kuopos narių 
sueiga dėl vasaros atostogų 
neįvykusi praėjusio mėne
sio pirmų sekmadienį, nu
keliama į spalio mėnesį. Su
sirinkimo tiksli diena ir va
landa bus pranešta vėliau. 
Nariai, kurie norėtų užsi
mokėti užvilkintus apdrau
dos mokesčius, juos priims 
kuopos iždo sekretorius Po
vilas Šukys šį sekmadienį, 
rugsėjo 6 d., Lietuvių salės 
svetainėje nuo 12 valandos.

LB Ohio Apygardos Jaunimo Sekcijos pasitarimo dalyviai. Sėdi iš kairės: dr. A. Butkus, M. Jokūbai- 
tytė, Gr. Brazaitytė, G. Lazdlnis, A. Idzelis, D.Orantaitė, K. Civinskas. Antroje eilėje: A. Kalvaitis, 
M. Stasaitė, D. Degesys ir I. Navickaitė.

RUOŠIASI 
ABITURIENTŲ BALIUI

Rugpiūčio 31 d. įvyko 
LB Ohio Apygardos jau
nimo sekcijos susirinki
mas pas studentą Dainių 
Degėsį. Buvo apsvarsty
tos detalės ateinančio 
abiturientų baliaus, ku
ris įvyks rugsėjo 12, 
Pick-Carter viešbutyje 
Clevelande. Studentai pa
siskirstė pareigomis.

Vieni skambins žmo
nėm ir ragins juos su
daryti stalus. Kiti pri
sidės prie abiturientų 
programos išpildymo, o 
dar kiti rinks finansines 
aukas.

Šiais metais abituri
entų skaičius gausus, net 
42 asmenys. Studentai ti

kisi, kad visuomenė gau
siai atsilankys į balių 
naujus studentus dvasi
niai ir materialiai pa
remti ir tuo pačiu pa
tys pasilinksminti.

Dainius Degesys
• Muz. Alfonsas ir Ona 

Mikulskiai atostogas pralei
do p. Slyvinų gražioje va
sarvietėje Blue Water Ma- 
nor prie George ežero, N. 
Y. Ten p. Mikulskienė suti
ko savo kanklių studijos 
mokinę p. šukytę. Jie suža
vėti p. Slyvinų ir p. Šukie
nės svetingumu ir gražia 
gamta. Tai, sako, buvo tik
ros atostogos kūnui ir lie
tuviškai širdžiai.

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

U3
1n

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

MACHINE OPERATORS

Exp. or will train on 
wrapping machines.
Mušt have good coordina- 
tion. Full & pt. time. 
Good hourly rate —paid 
holidays & fringe bene
fits. For appointment 
call Norwood, Ohio 513- 
351-6611. (62-68)

HOTEL—HOUSEMAN
8:30 a. m.-4:30 p. m. Over 50 5‘a 

days.
Semi retired mechanicat inclined. 
HOWARD JOHNSON S MOTOR 

LODGE
5555 Brecksville Rd., Indepcndence

524-3600 Call Managcr 10 a.m.-6 p.m. 
(67-69)

1970 metų 
abiturientai
ABITURIENTŲ pri

statymas lietuvių visuo
menei įvyks rugsėjo 12 
d., šeštadienį, Clevelan
de Pick Carter viešbu
tyje.

DIRVOS TRADICINIS
RUDENS BALIUS
ĮVYKS Š. M. RUGSĖJO 26 D., ŠEŠTADIENĮ, 7 VAL. VAK.,

ŠV. JURGIO PARAPUOS SALĖJE.
Šiame baliuje specialus garbės komitetas ir Clevelando lietuvių visuomenė 

pagerbs visuomenininką ir buvusi Dirvos redaktorių-leidėją 

KAZĮ S. KARPIŲ, 
75 metų amžiaus sukakties proga.

Pagrindinis kalbėtojas bus 
adv. Antanas Lapinskas, iš Chi
cagos, buvęs ALT S-gos pirmi
ninkas.

Baliuje meninę programą at
liks solistė Aldona Stempužienė,

akompanuojant muzikei Reginai 
Brazaitienei.

Baliaus programos vedėjas Vla
das Vijeikis iš Chicagos. Gros J. PA
ŽEMIO orkestras. Svečiai prie aps
kritų stalų (po 10) bus vaišinami šil
tais ir šaltais užkandžiais bei gėri

mais. Kaina asmeniui $7.50. Vietas 
maloniai kviečiame rezervuotis Dir
voje — tel. 431-6344, pas A. Garmų — 
481-7930, V. Blinstrubą — 531-2660, 
V. Stuogį — 486-2387 ir J. Mockų — 
681-5295.

Automobilių pastatymo aikštėse 
prie salės budės policija.

Rima Ramanauskaitė

Alvydas Narbutaitis

Palmira Jurevičiūtė



DIRVA ATDARYTA NEOLITUANU STOVYKLA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• DIRVA ateinančią sa
vaitę, dėl Darbo Dienos 
šventės, išeis tik vieną kar
tą — ketvirtadienį, rugsėjo 
10 d.

• Stepas Vykintas,. Dir
vos bendradarbis Vokieti
joje, nuo š. m. spalio mėn. 
pasitraukia iš Vasario 16 
gimnazijos lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojo pa
reigų. Nuolatinis jo adresas 
yra šis: Stp. Vykintas, 894 
Memmingen, Postfach 201, 
W. Germany.

• ALT S-gos East Chica
gos skyriaus iždininkė O. 
Juodvalkienė atsiuntė spau
dai paremti skyriaus auką 
25 dolerius.

Už auką E. Chicagos sky
riaus valdybai nuoširdžiai 
dėkojame.

• A.L.R.K. Vargonininkų 
ir kitų Lietuvių Muzikų Są
jungos 49 seimas įvyks 
1970 m. rugsėjo 7 d. Kara
lienės Angelų parapijoje, 
213 So. 4th St., Brooklyn, 
N. Y.

Seimas pradedamas 10 
vai. ryto iškilmingomis 
kone elebracinėmis mišio- 
mis, kurioms vadovaus nau
jasis sąjungos dvasios va
das klebonas kun. A. Pet
rauskas.

12 vai. seimo atidarymas 
ir posėdžiai. Posėdžiuose 
numatyta svarstyti esmin- 
gesni sąjungos reikalai.

Komp. J. Stankūnas skaitys 
paskaitą: ”100 m. nuo prel. 
T. Brazio gimimo ir vargo
nininko misija išeivijoje”.

Sąjungos centro valdybą 
sudaro: dvasios vadas kun. 
A. Petrauskas, garbės 
pirm. komp. A. Aleksis, 
pirm. V. Mamaitis, vice- 
pirm. komp. J. Stankūnas, 

' I sekr. Alg. Kačanauskas, 
II sekr. M. Cibas, ižd. M. 
Liuberskis. Seimą mielai 
sutiko globoti naujasis są
jungos dvasios vadas tos 
parapijos klebonas kun. A. 
Petrauskas.

K. S. KARPIAUS 
DEIMANTINĖS AMŽIAUS 

SUKAKTIES 
SVEIKINIMAI

Artėjant K. S. Karpiaus 
75-rių metų sukakties pro
ga pagerbimui, kuris ren
giamas Clevelande rugsėjo 
26 d., daugelis kreipiasi tei
raudamiesi adreso, kuriuo 
suk aktuviniai sveikinimai 
siųsti, čia pagerbimo ko
mitetas praneša, kad pri
vatūs sveikinimai siųstini 
tiesiog K. S. Karpiui, 17805 
Lake Shore Blvd., Cleve
land, Ohio 44119.

Oficialieji ir organizacijų 
sveikinimai siunčiami Dir
vos adresu: 6907 Superior 
Av., Cleveland, Ohio 44103. 
Iš čia jie bus pobūvyje per
duoti sukaktuvininkui.

Rugpiūčio 30 d. Blue 
Water Manor, Diamond 
Point, N.Y. Korp! Neo- 
Lithuania filisteriai, se- 
niorai-ės, juniorai su
važiavo iš New Yorko, 
Chicagos, Bostono, Cle
velando, Detroito į 13- 
ją vasaros stovyklą. Ati
darymo akademija prasi
dėjo 2 vai p. p. Įnešus 
Korporacijos vėliavą, 
vyr. valdybos pirm. kol. 
Al. Modestas pakvietė 
sugiedoti Tautos himną. 
Po to tarė trumpą žodį. 
Ilgesnį žodį pasakė vyr. 
v-bos sekretorė L. Hoff- 
manienė. Po to dar kal
bėjo New Yorko sky
riaus atstovas R. Bitė- 
nas.

Dar sveikino Bostono 
atstovas linkėdamas ge
ros sėkmės. Po šių kal
bų buvo pristatytas sto 
vykios vadovas dr. Jo
nas Maurukas su visu 
štabu.

Baigus iškilmingą po
sėdį visi dalyviai nuvy
ko pakelti vėliavų. Ly
giai trečią valandą, Adi- 
rondacko kalnų papėdėje 
kur yra vasarvietė pa 
kilo Li-etuvos trispalvė 
ir Amerikos vėliavos. 
Pakėlus vėliavas stovyk
los vadovas dr. J. Mau
rukas tarė žodį. Jis kal
bėjo, mūsų tauta paverg
ta, nutautėjimas vyksta. 
Reikia daryti viską, kad 
išlaikytume lietuvybę. 
Jaunimas turi stoti į or
ganizacijas tuo būdu pa
laikysime lietuvybę ir 
būsime stiprūs, o būda
mi stiprūs daug ką lai
mėsime ir atsieksime.

Reikia, kad vieni padė
tume kitiems. Aktyviai 
dalyvaukime paskaitose 
ir diskusijose. Po to pa
skelbė tolimesnę pro
gramą.

Ketvirtą valandą sto
vyklos savininkai pakvie
tė vaišėms. Aštuntą va
landą įvyko susipažini
mo vakaras, kurį labai 
gyvai ir įdomiai pravedė 
kol Al. Modestas. Devin
tą valandą šeimininkai 
pakvietė į salę pažiūrė
ti amerikoniškos pro
gramos, kurią atliko jau
nimas. Laikraščio "Nak
tibalda" redakcija su re 
daktore A. Pavilavičiū- 
te dirba sušilę. Pirmas 
numeris pasirodė sek
madienį apie trečią vai.

J. Jurevičius

GAUNAMA DIRVOJE IR 
PAS PLATINTOJUS

Kaina $6.00
Vilties Draugijos šimtininkui, tau

tines srovės veikėjui

DR. JUOZUI DAUPARUI

mirus, žmonai KUNIGUNDAI, sūnums 

ir jų šeimoms bei artimiesiems, skaus

mo valandoje reiškia gilių užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

Mirus

DR. JUOZUI DAUPARUI,

Lietuvių Tautinio Akademinio Sambū

rio Chicagoje nariui, jo žmoną KUNI

GUNDĄ ir sūnus JUOZĄ bei ROMA

NĄ su šeimomis giliai užjaučia ir kar

tu liūdi

L.T.A. Sambūris Chicagoje

YIVAT ACADEMIA
Lietuvis jau dainuoja nuo pat jaunų dienų. Ir ta 

meilė dainai riša mus visus. Albumas ”Vivat Academia”, 
jaunimo įgrotas ir įdainuotas, šokių muzika linksmina 
visus, o patriotiniais žodeliais primena Nemuno šalelę ...

Tai graži dovana jaunimui, o ir vyresniems
puikus studento dienų prisiminimas. Albumo kaina $8.50.

Plokštelės gaunamos pas platintojus:
Chicagoje:

Karvelio krautuvėje, 2501 W. 71 St.
Gradinsko krautuvėje, 2512 W. 47 St.
Brazdžionio krautuvėje, 2646 W. 71 St.
Marųuette Delicatessen, 2553 W. 71 St.
Feliksas Daukus, 7159 Maplewood Avė.
Endzelis, 3240 So. Halsted

Clevelande:
Dirvoje, 6907 Superior Avė.
Baltic Delicatessen, 677 E. 185 St.

Bostone:
Baltic Florist, 502 E. Broadway
Lendraitis Leonas, 450 E. 7 St.

New Yorke:
Jack Stukas, 1016 Schliefer Rd., Hillside, N. J. 
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
Pašukoms Jonas, 86-22 S8th St., VVoodhaven, N .Y.
Galminas Jonas, 84-20 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y.

Detroite:
J. Gaižutis,- 571 Grixdale
Sabalis Antanas, 32 Simpson Rd., Rochester, N. Y.

Los Angeles:
A. Skirius, 4366 Sunset Blvd., Hollyvvood, Calif.

Toronte:
J. R. Simanavičius, 175 Parkside Dr.

Pirmoji plokštelė "Grojame Jums” gaunama pas B. 
Brazdžionį, 2646 W. 71 St.,’ Chicagoje.

Kolegai

MATUI NAUJOKUI,
Lietuvių Tautinio Akademinio Sambūrio Chica-. 
goję nariui, mirus Lietuvoje jo broliui JONUI, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

L.T.A. Sambūris Chicagoje

BANKAMERICARD Cleveland Trust Banko kredito kortelė buvo 
sėkmingai pirmą kartą panaudota darant pirkinius. George F. Karch 
(kairėje), banko pirmininkas, su RichardFloyd,Clevelando YMCA at
letinės programos direktoriumi, pirko sporto įrankius Newman- 
Stern Co. krautuvėje, naudodamiesi šia kortele. Asmenys, norintie
ji gauti BankAmericard kredito kortelę, kuria galima naudotis visa
me krašte, tesikreipia j vieną iš 80 Cleveland Trust Banko skyrių. 
Ši kortelė turi asmens fotografiją, todėl nėra pavojaus kad kas nors 
kitas, ją pametus, galės pasinaudoti. Sekite Cleveland Trust banko 
skelbimus Dirvoje.

AR REIKALINGAS 
AMERIKIETIŠKAS 

ŠOFERIO LEIDIMAS?
Mes išmokinsime jus vai

ruoti ir padėsime Jums gau_‘ 
ti amerikietišką šoferio lei
dimą. Pigios kainos. Nemo
kamas paėmimas iš namų. 
Skambinkite dabar dėl pil
nų informacijų kainų ir pa
mokų. Arba apsilankykite 
4229 Fulton Road, Mem- 
phis-Fulton Shopping Cen- 
ter.

Tel. 351-8786
ACE DRIVING SCHOOL

AVANTED AT ONCE' 
EXPERIENCED 

AUTOMATIC PRESS OPERATORS 
To run automatic presses 

2nd shift
For medium aize stamping plant. Ex- 
perienced on small & medium stamp
ing.
Good wages. Sleady work & fringe 
benefits.

PARAMOUNT FABR1C.ATING CO. 
13 595 Helen Detroit, Mich.

(313) 36V6600
An Equal Opportunity Employcr 

(67-73)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

MUZIEJAUS 
RETENYBĖ

Dar turima pardavi
mui baigiančių pranyk
ti Neprikl. Lietuvos si
dabrinių monetų. 5 lt. 
su J. Basanavičiaus at
vaizdu. 10 lt. — su Vy
tautu Didžiojo. 10 lt. — 
su prez. A. Smetonos ir 
kitos. Paskutinis sezo
no išpardavimas. Kai
nos labai sumažintos. 
Kainoraštis pareikala
vus. P. Zablockis, 2333 
Ontario St., Vancouver 
10, B. C., Canada.

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų telet.vpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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