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Rinkimų kovai rikiuojantis
J. F. KENNEDY MENKĖJĄS POPULIARUMAS, 
KURĮ VARGIAI BEPATAISYS JO TRIUMFALI
NĖ KELIONĖ PO EUROPĄ, SUŽADINO RES
PUBLIKONŲ VILTIS NE 1968, BET JAU 1964 
METAIS PRAVESTI SAVO KANDIDATĄ Į PRE
ZIDENTUS, TAČIAU DĖL JO ASMENS DAR 
NĖRA VIENOS NUOMONĖS, NES LIBERALIUS 
RESPUBLIKONUS BAIDO ŠEN. BARRY GOLD- 
WATERI0 ”ATŽAGAREIVIŠKUMAS”, NEGA
LĮS BŪTI POPULIARUS DIDELIUOSE MIES

TUOSE.

L- - - - - - - - - - - - -  Vytautas Meškauskas - - - - - - - - - - -
Tuo tarpu -kai demokratų kon

vencija Atlantic City yra iš kal
no pasmerkta nuoboduliui — nie
kas neabejoja, kad prezidentas J.
F. Kennedy bus pasiūlytas antram 
terminui, respublikonų konvenci
ja San Francisco gali būti labai 
dramatiška.

Aplamai imant, prezidento Ken- 
nedy prestižas paskutiniuoju lai
ku buvo gerokai smukęs. Viešo
sios nuomonės tyrinėtojų teigi
mu, šiuo metu mažiau kaip pu
sė apklaustų reiškia jam pritari
mą. Jo triumfalinė kelionė po Eu
ropą vargiai ar pakels jo pres
tižą namuose. Dėl tos kelionės 
jis kritikuojamas, kad apleidęs 
kraštą tuo metu, kada čia galima 
susilaukti didesnio masto rasinių 
riaušių. Prezidentas kritikuoja
mas, ypač izoliacionistų už paža
dą rizikuoti savo miestų sunai
kinimu, jei to reikalautų Europos 
saugumas. Pagaliau, jam priki
šamas nereikalingas griežtumas 
su de Gaulle. Be to, jei ta kelio
nė ir padidino jam prestižą, iki 
rinkimų dar tiek toli, kad neži
nia kas gali atstitikti.

Tokia jau žinomo demokratų 
kandidatų prestižo būklė sukėlė 
respublikonų viltis. Jei anksčiau 
buvo tikimasi per ateinančių me
tų rinkimus tik surinkti impozan
tišką balsų skaičių ir tuo būdu 
geriau pasiruošti 1968 metų rin
kimams, dabar atsirado rimtos 
vilties, kad ko gero galima būtų 
laimėti jau ateinančius preziden
to rinkimus. Už tat respublikonų 
politikam kilo labai rimtas klausi
mas, ką parinkti kandidatu, kad 
nugalėjus nusilpnėjusį J.F. Ken
nedy. Iki šiol buvęs rimčiausias 
kandidatas New Yorko guberna
torius Rockefelleris dėl savo 
skyrybų ir naujų vedybųbei skan
dalo valstybės administracijoje 
neteko dalies savo turėto populia
rumo. Be to, jo pažiūros dauge
liu atvejų mažai skiriasi nuo da
bartinio prezidento ir tokiu bū
du jis, nors ir gali tikėtis dides
nio pritarimo miestuose, negu ku
ris nors kitas respublikonų kan
didatas, tačiau čia — miestuose 
turėtų nulemti demokratų kandi
dato naudai stipresnė demokratų 
partijos mašina, darbininkų uni
jos ir negrai. Dėl to respubliko
nų politikų tarpe vis daugiau ran
da pritarimo mintis, kad laimė
ti galėtų ne ‘liberalinis’ kandida
tas, bet daugiau konservatyvus, 
kuris remtųsi daugiau iš žemės 

Ovacijos Berlyne...

SVEIKINAME SUSIRINKUSIUS | 
II TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE

ūkio gyvenančiomis viduriniųjų 
Vakarų bei Pietų valstybėmis. Už 
tat paskutiniuoju laiku vis daugiau 
ir garsiau kalbama apie Arizonos 
senatoriaus Barry Goldwaterio

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
• JAV delegaciją popie

žiaus karūnacijos iškilmėse 
sudarė vyr. teismo pirmi
ninkas Earl Warren ir New 
Yorko rabinas dr. Louis 
Finkelstein.

Tai pirmas kartas Vati
kano istorijoj, kad svetimų 
valstybių delegatų sąstate 
dalyvautų rabinas.

• Čekoslovakijoje uždrau
sta vieną dieną į savaitę 
restoranuose patiekti mė
siškus valgius. Ten prisipa
žįstamą, kad maisto pro
duktų gamyba nėra paki
lusi lyginant su prieškari
niais metais ir kad gyven
tojus aprūpinus maistu, 
tenka žymiais kiekiais im
tis importo.

• Prezidentui Kennedy 
paskyrus respublikoną Hen
ry Cabot Lodge ambasado
rium Vietname, daugelis 
stebisi, kodėl šis gabus po
litikas ir buvęs kandidatas 
į viceprezidentus sutiko 
vykti į malūną, kurio gir
nos sumalė jau ne vieną 
diplomatą.

• Nikitos Chruščiovo vi
zitas švedijon, greičiausia, 
atpuls, išaiškinus, kad pik. 
Wennerstrom jau kelioliką 
metų šnipinėjo Sov. S-gos 
naudai: Ta proga švedų vy
riausybė išprašė išvykti So
vietų S-gos ambasados du 
diplomatu, kaip išaiškintus 
ryšininkus šnipinėjimo by
loje.

švedų premjeras Erlan- 
der pareiškė, kad tai „ne
skoningiausia ir komplikuo- 
čiausia afera, bet kada tu
rėta Švedijoje”.

• The National Observer, 
plačiai nagrinėdamas Sov. 

kandidatūrą. Dėl vis augančio 
Goldwaterio populiarumo labai 
susirūpino respublikonų kairysis 
sparnas, kurio tvirtovė yra šio 
krašto Rytuose.

Jei Goldwateris būtų išrinktas 
kandidatu, jo kampanija remtųsi 
teigimais, kad Kennedy nuėjo per 
toli rasiniame klausime (Goldwa- 
terio nuomone ; integracija yra 
moralinis klausimas, kuriam ne
reikia JFK siūlomų įstatymų), 
kad jis buvo per 'minkštas* el
gesyje su komunistais, neišpil
dė savo rinkiminių pažadų Ku
bos byloje, nieko nepadarė kraš
to ekonomijai pakelti ir pan. To
kia ‘konservatyvi* programa, 
ypač kiek ji liečia vidaus reika- 

(Nukelta į 2 psl.)

Sąjungos ir Raud. Kinijos 
bylą, prieina išvados, kad 
ginčijamasi jau ne tam, kad 
išgelbėjus blogas vedybas, 
bet tam, kad nustačius, kam 
priklausys atsakomybė už 
komunizmo nepasisekimus.

• Milijonieriaus Currier 
privačiai sušauktas posėdis 
New Yorke su negrų vado
vaujančiais asmenimis kon- 
stantavo, kad negrų judėji
mas gręsia išeiti iš vėžių ir 
savo reikalavimais pertemp
ti stygas. Jų gi tikslas esąs 
taikiu ir disciplinuotu būdu 
laimėti tai, ko nekantriai, 
laukia 18 mil. negrų, apsau
gojant visą judėjimą nuo 
suirutės ir pralaimėjimų, 
kas gali atsitikti naudojant 
jėgą ir terorą.

Negrų vadovybės tarpe 
yra santūrių intelektualų, 
kurie, kaip Young, mano, 
kad rasių barjerams atpuo- 
lus, lygybė dar savaime ne
įsivyraus. ”Mes privalome 
pasiruošti pilnai pilietybei, 
gerinant švietimą ir specia
lybes. Gerai, kai negras bet 
kurioje kavinėje gaus kavos 
puoduką, bet jis privalo tu
rėti dešimtuką už tai užsi
mokėti”.

• Radio Liberty iš laisvo
jo pasaulio birželio 14 d., 
per savo 13 galingas stotis 
Vak. Vokietijoje, Ispanijoje 
ir Formozoje, perdavė Sov. 
Sąjungos pavergtoms tau
toms žinias apie masinių 
deportacijų minėjimus, spe
cialiai pabrėžiant Baltijos 
tautų likimą tose tragiško
se dienose. Ta proga buvo 
pertransliuotas latvių ir es
tų emigrantinių organiza
cijų Švedijoje protestas, 
įteiktas JTO.

Viena detalė iš tautinio šokio. Išpildo clevelandiečiai L. Kasperavičifltė ir A. Šenbergas.
V. Blyno nuotrauka

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTEI JAU PASIRUOŠTA
... Į antrąją JAV ir Kanados Lie
tuvių Tautinių Šokių Šventę jau 
renkasi šokėjai. Pirmieji liepos 
3 d. atskrido iš Kalifornijos. 
Kiti -- liepos 5 ir 6 d.d., o lie
pos 6 d. jau visi dalyvaus bend
roj repeticijoj. Bus apie 30 gru

pių su 1000 šokėjų.
Liepos 7-ji Chicagos burmist

ro R. Daley skelbiama Lietuvių 
Diena.

Šventė prasidės pamaldomis, 
kurias šv. Kryžiaus bažnyčioje 
atlaikys vysk. V. Brizgys, o pa-

-- Manau, kad visi lietuviai įsijungs į Tautinių Šokių Šventę ir pa
darys ją tikrai dideliu įvykiu, -- sako lietuvaitė Rūta Lee-Kilmony- 
tė, televizijos ir filmų aktorė, kuri bus pranešėja šį sekmadienį, lie
pos 7 d. Chicagoje įvykstančioje JAV ir Kanados Lietuvių Tautinių 
Šokių šventėje. Rūta yra gimusi Montrealyje, Kanadoje, tačiau jos tė
vai yra kilę iš Alytaus apylinkės. 1948 m. tėvams persikėlus į Los 
Angeles, Rūta ten baigė mokslus ir studijavo vaidybą bei muziką. Te
levizijoj debiutavo 1951 m. Iki šiai dienai televizijoje, scenoje ir fil
muose yra sukūrusi virš šimto vaidmenų. Šiuo metu vaidina filme 
Arest and Trial su Anthony Franciosa. Rudeniui yraužangažuota fil
mui su Frank Sinatra ir Dean Martin.

mokslą pasakys tėvas J. Bore- 
vičius. Lietuviams evangelikams 
pamaldas atlaikys kun. A. T rakis, 
Tėviškės parapijoj.

Liepos 6 d. 8 vai. vakare, Jau
nimo sodelyje, žuvusių pager
bimas, o 8:30 vai. Jaunimo Cent
ro patalpose susipažinimo vaka
ras.

Šokių šventė prasidės liepos 
7 d. — sekmadienį Inter national 
Amphitheatre 2:30 vai. ir tęsis 
apie 3 valandas. Kalbės Lietuvos 
atstovas J. Kajeckas ir PLB 
pirmininkas dr. J. Songaila. Kal
bos bus trumpos.

Po šventės ruošiamas taip va
dinamas vakaras dviejose vie
tose. Šokių vadovams ir svečiams 

B. Pakšto svetainėje, o šokė
jams ir jaunimui bei studentams 
-- Lietuvių auditorijoje.

Yra išleidžiamas ir šventės 
vadovas. Šiuo metu Chicagojebi
lietai platinami keliose vietose, 
bet centrinė yra Jaunimo namuo
se ir antroji dr. Valdžio įstaigo
je -- Marąuette parko kolonijoje. 
Bilietai paskutinėmis dienomis 
smarkiai perkami, net ir telefonu 
užsisakoma iš tolimiausių vietų.

Šventės vyr. pranešėju bus fil
mų ir televizijos aktorė Rūta Kil- 
monytė-Lee iš Hollywoodo. Ji pra 
nešinės lietuviškai ir angliškai. 
Jos atvykimu publika labai įdo
maujasi.

Šventės gražų ženklelį paruošė 
dail. A. Kurauskas, o plakatą -- 
dail, A. Trinkūnas.

Šventei pasiruošta ir laukia
ma svečių, kad parodyti tautinį 
lietuvių šokį, į kurį įsijungė net 
trečios kartos atžalynas. Maty
sime šokių veteranus: Br. Shotą, 
L. Sagį, J. Meiliūnaitę-Matulai- 
tienę, Katrę Steponaitytę-Mari- 
jošienę, Oną Ivaškienę, Oną Ra- 
zutienę, A. Martienę, P. Gra- 
mantienę ir kitus. Bus išpildoma 
16 šokių ir specialiai prof. VL 
Jakubėno parašytas maršas, pa
gal liaudies motyvus ir lietuvių 
prūsų karių dainą. Diriguos muz. 
Jonas Zdanius. J. Vaidelys
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PAGALIAU PRANCŪZIJA ĮTEIKĖ ULTIMATUMĄ
Prancūzų kariuomenės vyriau

sias štabas pagaliau sutiko, kad 
karo veiksmus galima pradėti, ne 
anksčiau rugsėjo 4 d. 5 vai. ry
to, tad užsienio reikalų ministe
ris Bonnet rugsėjo 3 d. 10 vai. 
20 min. suredagavo istorišką laiš
ką savo ambasadoriui Berlyne, 
apsvarstydamas kiekvieną žodį.

Jame buvo išdėstytas vyriau
sybės nutarimas, kad ambasado
rius 12 vai. turįs pareikalauti iš 
Vokietijos vyriausybės atsakymo 
į rugsėjo 1 d. notą, kurioj Pran
cūzija įspėjo Vokietijos vyriau
sybę, kad ji būsianti priversta 
skelbti karą, jei Vokietija to
liau tęs agresiją Lenkijos teri
torijoje.

— Po to pareikalaukite grą
žinti jums pasus...

Bonnet vėliau pasakojo, kai jis 
pasirašė dokumentą, jo sąžinė 
buvo rami. Hitlerio agresija ver
tė Prancūziją stoti karan.

"Man atrodo, rašė jis, kad mes 
brutališkai paskelbėme mirtį ne 
tik milijonams žmonių, bet taip 
pat ir pasauliui, kuriame mes gy
venome gražiausias dienas ir ku
rį mes labai mylėjome..."

Pasiuntęs instrukcijas į Berly
ną, Bonnet turėjo pasikalbėjimą 
telefonu su Halifaxu. Anglų mi
nisteris jam pasakė:

--Aš žinau, kodėl jūs negali
te įteikti ultimatumo prieš pie
tus. Mes, nepažadėję grafui Cia
no laukti Mussolinio intervenci
jos rezultatų, įteikėme ultimatu
mą šį rytą. Parlamentas susi r en-

Rinkini;...
• (Atkelta iš 1 psl.)

lūs, labai nepatinka Rytų respu
blikonams, kurie priklauso nuo 
miestų rinkikų malonės, o tie yra 
už didesnį valstybės kišimąsi įvai
riuose gyvenimo reikaluose -- 
savo ūkinį saugumą jie nori ati
duoti į valstybės rankas. Dėl to 
Rytų respublikonai norėtų tokio 
kandidato, kuris savo konserva
tyvumu neišbaidytų miestiečių. 
Už tat jų akys dabar nukrypo į 
Pennsilvanijos gubernatorių Wil- 
liam W, Scrantoną, 46 metų jauną 
politiką. Gerai pagindamas pra
moninių miestų būklę ir jų gyven
tojų nuotaikas, Scranton galėtų 
sulaikyti respublikonus nuo per 
didelio posūkio į dešinę ir tuo, 
Rytų respublikonų nuomone, iš
gelbėti partiją nuo skaudaus pra
laimėjimo, nes Goldwateris jų 
nuomone, nors ir laimėtų Pietuo
se ir Vid. Vakaruose, jis vis tik 
surinktų per mažai balsų, kad ga
lėtų laimėti prezidentūrą. Už tat 
rytiniai respublikonai dabar sie
kia sudaryti tokią padėtį, kad kiek, 
vienos valstijos respublikonai vi
sų pirma pasisakytų už savo vals
tijos kandidatą -- ‘favorite son’, 
kaip New Yorkas už Rockefelle- 
rį, Michiganas už Romney, Penn- 
sylvania už Scrantoną ir pan. Tu
rint tiek daug kandidatų pačios 
konvencijos metu įvairiomis kom
binacijomis būtų galima palauž
ti Goldwaterio Šalininkų frontą ir 
išstatyti kokį Iiberališkesnį 
kandidatą, o tokiu greičiausiai 
būtų Scranton, jei Rockefelle- 
rio populiarumas nebūtų atsiga
vęs, nes trečioji galimybė--Rom
ney laikomas per mažai patyru
siu politikoje, tuo tarpu Scranton 
politikoje dalyvauja ilgiau ir yra 
buvęs Valstybės Sekretoriaus 
Christian A. Herter (Eisenhowe- 
rio administracijoje) padėjėju. 
Neužmirškime, tačiau, kad iki 
rinkimų dar yra apie 15 mėn. 
ir daug kas gali pasikeisti.

ka vidurdienį ir, jei Chamberlai- 
nas prisistatys neišpildęs duoto 
pažado Lenkijai, jisbusnuvers
tas.

Anglų nerimas dėl prancūzų 
delsimo didėjo.

Bonnet į visus raginimus ir 
priekaištus traukė pečiais. 
Sprendimas buvo vyriausiojo šta
bo rankose ir jis prašė savo 
ambasadoriaus Londone išaiš
kinti anglams, kad būtų nusikal
timas rizikuoti tūkstančių žmonių 
gyvybėmis, kada prancūzų armi
ja nepasiruošusi jų apginti. „

Tuo metu Daladier dėjo pasku
tines pastangas paveikti gen. Ga- 
meliną. 11 vai. 25 min. Daladier 
telefonuoja Bonnet’ui paskelbda
mas pergalės komunikatą: "Mes 
pagaliau susitarėme", -- šaukė 
Daladier optimistiškai, ir išaiš
kino, kad karo veiksmai galės pra
sidėti sekmadienį 5 vai. vakare.

Negaišdamas laiko, užsienio 
reikalų ministeris Bonnet susi
jungia telefonu su savo ambasa
doriumi Berlyne. Jis skuba pa
gauti Coulondre, kol dar neišvy
ko į pasimatymą su Ribbentro
pu.

11 vai. 45 min. jį sujungia su 
ambasadoriumi, kaip tiktuo me
tu, kai jis jau ruošėsi vykti su 
ultimatumu į Wilhelmstrasse. 
Bonnet padiktuoja pakeitimus: ka
ro veiksmai prasidės šį vakarą 
5 vai.

Tai turėtų būti aišku, bet Cou
londre priklauso tiems diploma
tams, kurie atsisako pildyti įsa
kymą nebūdami tikri asmeniu, 
kuris jį davė. Šį kartą jis nepa
žino savo ministerio balso ir 
mandagiai paprašė pašaukti vieną 
iš savo draugų ministerijoje, ku
rių balsas jam pažįstamas.

Bonnet nusijuokė ir pasveiki
nęs ambasadorių su atsargumu, 
paprašė vieną iš tarnautojų pa
kartoti įsakymą.

Tuoj pat Bonnet paskambino į 
Londoną pasakyti naujieną savo 
ambasadoriui Corbinui, kuris bu
vo anglų politikų apgultas, tei- 
raujantis, kada Prancūzija paga
liau įteiks ultimatumą.

Churchillis į Corbino aiškini
mus, kad reikia nugalėti techniš
kas kliūtis, atkirto: "Tegu eina 
po v... visos techniškos kliū
tys..."

Dabar ambasadorius gali pa-1 
skelbti visiems, kad Prancūzija 
ruošiasi už kelių valandų ištesė
ti pažadą Lenkijai.

Prancūzijos ambasadorius Ber. atsakymas į rugsėjo 1 d. notą yra 
lyne Robert Coulondre prieš vi- negatyvinis?
durdienį išvyksta į Vokieti jos už- ~~ Taip, —atsakė Ribbentro-

sienio reikalų ministeriją pasku
tiniam demaršui. Jis bandė gau- 

'ti pasimatymą su Ribbentropu, 
bet jam buvo atsakyta, kad minis
teris užimtas ir jį priims valsty
bės sekretorius von Weizsacker. 
Coulondre galvoja, kad nesvar
bu kam įteiks ultimatumą, bet 
etiketas turėtų būti išlaikytas iki 
galo.

Ministerijoje ultimatumo įtei
kimas virto beveik komedija. Į 
klausimą ar valstybės sekreto
rius galįs duoti "patenkinamą" 
atsakymą į rugsėjo 1 d. notą, 
W eizacker atsakė, kad jis nega
lįs duoti "patenkinamo ar kito
kio" atsakymo.

Coulondre valandėlei nežinojo 
ką daryti, nes tai griovė ultima
tumo įteikimo tvarką.

Jis bandė išaiškinti Weizsa- 
ckerio atsakymą kaip negatyvinį, 
kad tokiu atveju galėtų įteikti 
ultimatumą.

Bet Weizsacker,atsisakydamas 
priimti ultimatumą siūlė, kad 
ambasadorius turėtų kantrybės 
ir palauktų asmeniško pasima
tymo su ministeriu.

Coulondre jaučia, kad vokie
tis norįs pasityčioti, bet nieko ki
to nelieka, kaip laukti. Laimei, 
ne ilgai, nes Ribbentropas ką tik 
grįžo iš naujo sovietų ambasado
riaus Aleksandro Shkvarzev pri
ėmimo.

Coulondre tuojau jo paklausė, 
ar jis galįs duoti patenkinamą 
atsakymą į notą. Ribbentropas 
neketino duoti tiesioginio atsaky
mo ir šia proga stengėsi duoti 
savo interpretaciją.

"Mūsų atsakymas yra suriš
tas su Mussolinio iniciatyva. Du
če siūlėsi būti tarpininku ir mes 
buvome pasiruošę sutikti su kom
promisu, jei Prancūzija sutiktų. 
Mussolini vėliau mus painforma
vo, kad kompromisas negalimas 
dėl Anglijos statomų reikala
vimų.

"Šį rytą, tęsė Ribbentropas, 
Anglijos ambasadorius mums įtei
kė nepriimtiną ultimatumą, kurį 
mes atmetėme. Jei Prancūzijos 
vyriausybė priversta dėl savo pa
žadų Lenkijai įsijungti į konflik
tą, aš tik apgailestauju. Mes ko
vosime su Prancūzija tik tada, jei 
ji mus užpuls. Šiuo atveju tai 
reikš agresiją..."

Coulondre ramiai išklausė 
Ribbentropo žodžius ir paklausė:

— "Ar aš turiu padaryti išva
dą, kad Vokietijos vyriausybės

Naujo Mutual Federal Savings bendrovės Chicagoje namo statyba eina visu smarkumu. Rodos, ne
seniai kastuvais buvo išmestos pirmosios žemės saujos, o šiandien jau baigiami lieti geležbetoniniai 
didžiulio namo pamatai.

Namas užims ištisus du sklypus, o rūsys bus po visu namu.
Iš jau atlikto darbo matyti, koks didelis bus taupymo bendrovės rūsys. Čia bus vietos vaultams, šil

dymo įrengimams, elektros laidams, kontrolės dėžėms ir sandėliukams. Be to, bus didelis patogus 
kambarys tarnautojams užkąsti, kavai .pasišildyti. Rūsies priešakyje bus vietos atvykusiems klien
tams atsikvėpti.

Iš viršuje spausdinamo architekto paruošto paveikslo matyti, kad naujai statomas Mutual Federal 
Savings namas bus vienas gražiausių visoje apylinkėje. Jis bus pavyzdžiu ir kitoms taupymo bendro
vėms. Visos biznio transakcijos bus atliekamos pirmame aukšte.

Namas labai gražiai susilies su greta esančiu dideliu kiemu automobiliams pastatyti.
Mutual Federal Savings bendrovei pirmininkauja John J. Kazanauskas.

pas.
Tada Prancūzijos mabasado- 

rius perskaitė ultimatumą.
-- Gerai, -- atsakė Ribbentro- 

pas saitai, tokiu atveju Prancūzi
ja bus agresore.

-- Istorija nuspręs, -- atkir
to Coulondre.

Vakare 8 vai. 30 min. Pran
cūzijos radijas pertraukė muzi
kos programą ir Daladier pas
kelbė pranešimą, kad Prancū
zija įsijungė karan prieš Vokie
tiją.

MAIRONIO 
JAUNOJI 

LIETUVA, 
knyga be kurios negali ap
sieiti nei vienas jaunuolis, 
moksleivis.

Ribotas tos knygos 
skaičius gautas Dirvoje. 
Užsisakykite paštu.

Knygos kaina — 
kietais viršeliais 2 dol., 
minkštais — 1,50 dol.

n

MOKAME MUTUAL FEDERAL DENDROVES
REKORDAS...

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

IIESĖimil CHICMJE PIRKITE IllIJUR MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta........................................ $3.59
KRON BRANNVIN

AQUAVIT (švediška) ........................ 5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta ........................................ $2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA IT AL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................... 5th $0.98

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO PRIVATAUS PLIA

ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 
VASARVIETĖJE

JANSONŲ VILOJE

” AUDRONE 66

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

• Graži vila ir erdvūs kambariai.
» Privatus 2 akrų pušynas — parkas.
► Šiltos Golfštromo srovės atviros jūros pliažas vos 7 

min. pėsčioms.
» Rami aplinkuma — daug vietos poilsiui ir žaidimams.
► Geras ir sveikas lietuviškas maistas ir malonus patar

navimas.
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 15 D. IKI 

RUGSĖJO 1.5 D.
Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 

Jansonai visus maloniai kviečia atvykti 
praleisti atostogas.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS. 

/11AO7 PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
nr /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIOMERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRASVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

d

-i

ft
y■

Į,'.]

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III..
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330
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NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENA
Tai pora žodžių, kuriuose glūdi spalvinga istorija, gili drama. 

Liepos ketvirtoji, vasario šešioliktoji! Mums, Amerikoje gyvenan
tiems ir čia pastogę radusiems toji drama primena kovas ir aukas, 
kurių nesigailėta, kad iškovojus laisvę.

Istorinės dienos ilgainiui pavirto spektakliais, oratorijos ir bu
feri jos pasireiškimais. Ir patys amerikiečiai nebeišgyvena tų nuotai
kų, kurios vyravo didžiųjų prezidentų -- Washingtono, Madisono, 
Monroe, Jeffersono -- laikais. Vėliavų miškas išretėjęs, visus jun
giąs pasišventimas išblėsęs, tautinė savigarba, jos istorinis paveldė
jimas ir įsipareigojimai ateičiai skęsta medžiaginės pažangos varžy
tynėse.

Kai kas iš amerikiečių jau stato klausimą, kur dingo tas išdidu
mas, kovingumo prasmės samprata, anų laikų ryžtas? Šventė, tiesa, 
dar švenčiama. Bet švenčiama be tų gyvybiškumo ženkų, kuriais savo 
laiku gyveno laisve ir nepriklausomybe naudotis pradėję.

***

Už laisvę kovojama šimtmečiais. Ne visad ta kova sėkmingai bai
giasi. Laisvė dar milijonams ir šiandien yra nepasiekiamu liuksusu ir 
sapnu, besidriekiančiu į tolimą, sunkiai pramatomą ateitį. Ta atei
tis tuo miglotesnė, kuo mažiau jos siekiančiuose yra kovos dvasios, 
pareigos jausmo.

Gyvendami laisvės šalyje, švęsdami kartu Amerikos Liepos 
Ketvirtąją, išgyvename dvilypį vyksmą: naudojamės šio krašto laisvė
mis asmeniškai ir galime naudotis priemonėmis, leidžiančiomis įsta
tymų ribose kurti ir žadinti savyje kovosužsavo krašto laisvės dva
sią.

Tai vyksmas kuris slepia savyje sąžinės balsą. Kiek tas tauti
nės sąžinės balsas gyvas ir garsus, kas beišmatuos....

Bet aukščiau, drąsiau kelti laisvės vėliavą ragina amerikiečiai. 
Savąją trispalvę esame įsipareigoję kelti dar aukščiau. (j.č.)

M
.y H

Dariaus ir Girėno lituanistinės mokyklos Chicagoje tautinių šokių grupė, kuri šį sekmadienį dalyvaus 
Tautinių Šokių Šventėje. Antroj eilėj stovi mokyklos mokytojai St. Žukauskas, M. Peteraitienė, šokių 
mokytojas V. Namikas ir mokyklos vedėjas J. Kavaliūnas. V. Noreikos nuotrauka

AIŠKIU DALYKU PAAIŠKINIMAS
Birželio 14 dienos Vieny

bės numery buvo įdėtas tri
jų Amerikos lietuvaičių pa
sikalbėjimo su prof. S. Kai
riu aprašymas, kuriame yra 
šitoks posmas: ”... Profe
sorius Kairys ... didžiausia 
Lietuvos nelaime laiko 
Smetonos laikais pasirašy
tą sutartį su sovietais. Tai, 
jisai sako, privedė prie da
bartinės Lietuvos nelaimės 
— okupacijos . . .”

Aš nežinau, ar prof. Kai
rys tikrai yra taip išsireiš
kęs, kaip jam laikraštis pri
rašė. Tuo aš nenoriu pasa-

S. LOZORAITIS

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAAIŠKINIMAS
šių metų birželio mėn. 14 d. 

Vienybės 22-ram numeryje tū
las p. Girnakalis rašo:

... "Atsiribojimą nuo kul
tūrinių ryšių su tėvyne pa
gerbsime štai kokia istorija: 
vienai amerikiečių leidyklai 
prireikė žinių apie Lietuvos 
muzikinį gyvenimą. Kreipėsi 
į vieną mūsų valstybės įstai
gų. Gavo tokį atsakymą:

"I regret to inferm you 
that because of the Soviet 
Russian occupation no inde- 
pendent music organizations 
schools or publications are 
permitted to exist in Lithu- 
ania (rašto data: 1962.VIII. 
15. vieta -- vienas konsula
tas.)

Toliau? Toliau nieko — atsa
kymą gavusi įstaiga nepatikėjo, 
kreipėsi į tarybinius šaltinius ir 
gavo atsakymą, kur be jokių "in-

dependent" paaiškėjo visa tiesai
Kokia ta "visa tiesa” autorius 

nepasako.
Tą p. Girnakalio kritikuojamą 

laišką rašė Generalinis Konsula
tas New Yorke. Skaitome reika
lingu paaiškinti, kad iš jo paim
ta tik dalis. Visas reikalas taip 
atrodo:

Žurnalo MUSIC MAGAZINE lei
dykla (Illinois valst.) atsiuntė 
vieną egzempliorių to žurnalo pra
šydama atsiųsti informacijų apie 
dabar Lietuvoje veikiančias mu
zikos organizacijas, mokyklas ir 
periodinius muzikos leidinius. 
Leidyklai buvo atsakyta laišku, 
kurio dalį pacitavo p. Girnakalis, 
todėl čia paduodama kita dalis, 
kurios jis necitavo:

"However, I would likę to 
call your attention to the 
Library of Lithuanian Musi- 
cology in Chicago which may 
be of help to you ir referen- 
ce to the Lithuanian music. 
The addressofthe library is: 
Library of Lithuanian Musi- 
cology, 2345 West 56th St., 
Chicago 36, III.

Tą pačią dieną buvo parašytas 
Lietuvių Muzikologijos Archyvui 
laiškas ir pasiųstas leidyklos laiš' 
kas kartu su mūsų atsakymo nuo
rašu. L.M. Archyvo Vice-Kura- 
torius muz. Juozas Bertulis pra
nešė: "Surinksime žinias ir pra
nešime vien tik apie Amerikoj gy
venančius lietuvius muzikus, nes 
negauname žinių iš lietuvių muzi
kų organizacijų Vakarų Europoje, 
Pietų Amerikoje ir Australijoje."

Motyvai, dėl kurių patys lietu-

kyti, kad profesoriaus žo
džiai buvo sąmoningai iš
kraipyti. Pakaktų tam ir 
paprasto netikslumo, kurio 
randame net politinių kon
ferencijų aprašymuose: vie
ni pasako vienaip, kiti tai 
supranta antraip, o treti 
užrašo trečiaip.

Atrodo labai abejotina, 
kad prof. Kairys, toks žy
mus socialdemokratas, bū
tų galėjęs pavartoti tokį 
jau labai suprastintą ir de
mokratinio socializmo dva
siai tolimą metodą apibū
dinti didelio istoriniai-poli- 
tinio įvykio — sovietų eks
pansijos į Lietuvą ir į Va
karus priežastims. Kiekvie
nu atveju manau, kad joks 
mūsų ar svetimas istorikas 
neatkreips dėmesio į Vie
nybės paskelbtą ”atidengi- 
mą” — kad Prezidento 
Smetonos laikais pasirašy
toji su sovietais sutartis 
privedusi prie Lietuvos oku
pacijos. O jeigu aš imu tuo 
klausimu žodį, tai tik todėl, 
kad tokių netikslių dalykų 
skelbimas yra politiniai ža-

nutylėti, nes ji ir dabar tu
ri didelės reikšmės Lietu
vos laisvės bylai: sutartis 
buvo pasirašyta, nes-ji bu
vo sovietų primesta karo 
grėsmė.

Kai dėl pačios sutarties, 
tai ji tikrai buvo bloga, ne
laiminga. Tačiau ne todėl, 
kad jos nuostatai turėjo su
kelti mums katastrofą, o 
dėl to, kad jos primetimas 
Lietuvai buvo ženklas, 
simptomas būsimos katas
trofos, visiškos krašto oku
pacijos. Kitais žodžiais ta
riant, ne todėl sovietai 1940 
metais užpuolė ir okupavo 
Lietuvą, kad ji buvo pasi
rašiusi ”garnizonų sutartį”, 
bet toji sutartis buvo mums 
sovietų primesta, kadangi 
jie buvo iš anksto nuspren
dę mus užpulti ir okupuoti.

Galop, panagrinėkime lo
gikos taisyklėmis Vienybės 
cituotą išsireiškimą, kad 
(garnizonų) sutarties pasi
rašymas privedė prie dabar
tinės Lietuvos nelaimės —■

okupacijos. Iš šito tvirtini
mo tegalima padaryti vieną 
išvadą, būtent, kad jeigu 
sutartis nebūtų buvusi pa
sirašyta, nebūtų dabar Lie
tuvoje sovietų okupacijos. 
Reiškia, bolševikai būtų už
valdę Estiją, Latviją, Len
kiją, pusę Vokietijos, Ven
griją, Čekoslovakiją, Rumu
niją, Bulgariją, Jugoslaviją 
ir Albaniją, bet Lietuva bū
tų okupacijos išvengusi! 
Galima drąsiai tvirtinti, jog 
panašaus stebuklo istorijo
je dar nėra buvę. Įvyko ki
tas dalykas, kurį, turbūt, ir 
Vakarai ir ypač sovietai 
šiandien laiko stebuklu: Va
karai, išėję laimėtojais iš 
karo prieš Hitlerį ir padėję 
sovietams iš jo iššliaužti, 
nesulaikė jų nuo pusės Eu
ropos užgrobimo.

Lietuvos okupacijos prie
žastis glūdi sovietų komu
nistinės valstybės siekime 
jėga bei apgaulė išplėsti ko
munizmą Europoje ir visa
me pasaulyje. Lietuva su
darė vieną pirmų tos eks
pansijos objektų ir būdama 
maža valstybė apsiginti nuo 
okupacijos neturėjo jokios 
mažiausios galimybės.

ŠEIMOS
POILSIUI
PUIKIOS
MAUDYNĖS,
LAIVELIAI IR 

_ ŽUVAVIMAS
LodgeA

k
Ckrlstfona

r

Sutaupęs Įneštos 
iki liepos 10 teiks 
palūkanas nuo lie
pos 1 — po 4%, 
jei įnešit metams 
— 31 2 % jei trum* 
piau nei metams, 
arba ne mažiau 
kaip metų ketvir
čiui.

NATIONAL BANK
BANKAS PILNAM PATARNAVIMUI

viai muzikai buvo paprašyti duoti 
atsakymą, yra šie: susipažinus su 
tuo muzikos žurnalu rasta, kad 
ten įdėtos ir Amerikoje veikian
čios tautinės muzikos draugijos 
puoselėjančios savo tautinę ("fe- 
reign") vokiečių, prancūzų, ara
bų ir net kinų muziką, bet nieko 
neradome apie lietuvių muziką, 
muzikus, chorus ir 1.1.

Tas leidyklos trafaretinis laiš
kas buvo jų išsiuntinėtas visų vals
tybių konsulatams, taigi, ir "ta
rybiniams šaltiniams".

Prie to viso norėčiau pridėti, 
kad Generalinis Konsulatas tai
leidyklai atsakė remdamasis esą- lingas. 
ma padėtimi ir tikrovės faktais, 
kurie, tarp kitko paduodami ir 
Amerikos spaudoj. Štai, kad ir 
New York Times, birželio 20 d., 
antrame puslapy, Maskvos ko
respondentas H. Tanner, rašo:

" ... The policy-making 
Centrai Committee was cal 
led into session in the Krem
lių to discuss problems of 
ideology -- including inpar- 
ticular ways of imposing 
tighter controls on artist, in- 
tellectuals and educators.

"... Mr. Ilyichev in his 
keynote address proposed a 
single union for all Soviet 
artists and intellectuals: it 
would give the party far tigh
ter controls over all cre- 
ative activities then separa- 
te unions for painters, com- 
posers, writers and ac- 
tors..."

Kaip pridera geram komunis
tui, pirmasis Sov. Kompozito
rių Unijos sekretorius T. N. 
Khrennikov paskubėjo užtikrin
ti, kad Sovietų muzikai pritaria 
tam apjungimui (pasiūlytam par
tijos, o ne pačiu unijų -- mano 
J.B.) ir muzikai rimtai susirū
pino partijos kritika.

Tokia padėtis yra Sovietų Są
jungoj, bet ji žymiai sunkesnė 
okupuotoj Lietuvoj, kur nieko ne
daroma be Maskvos nurodymų ir 
kontrolės.

J. A. Valstybių valdžia nenu
rodo rašytojams, kompozito
riams ar menininkams kūrybinės 
krypties ir čia jiems negali bū
ti tokių pasekmių kaip autoriui 
d r. Živago. Čia irgi kiekvienas 
turi teisę ieškoti žinių kur nori^ 
taigi ir iš "tarybinių šaltinių". 
Gerai yra žinoti, kad p. Girna
kalis yra šalininkas informa
cijų iš "tarybinių šaltinių". Kon
sulatai su tais šaltiniais į lenk
tynes neina.

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Jonas Budrys
Lietuvos Generalinis Konsulas

, Prof. Kairiui prirašyti 
žodžiai tegali būti taikomi 
vadinamą j ai savitarpės pa
galbos sutarčiai iš 1939 m. 
spalio mėnesio, kuria einant 
sovietai įvedė Lietuvon sa
vo garnizonus. Be to, tie žo
džiai gali būti aiškinami tik
tai vienu būdu. Būtent, kad 
1940 metais įvykusi mūsų 
krašto okupacija buvo tos 
sutarties padarinys, pasek
mė. čia pirmiausia tenka 
pastebėti, kad vien tik 
”Smetonos laikų” paminė
jimas sukelia į spūdį. lyg tik
tai Lietuvos vyriausybė bū
tų tokią sutartį pasirašiusi. 
Tad. istorinei teisybei at
vaizduoti reikėjo pasakyti, 
kad Paetso laikais Estijos 
vyriausybė ir Ulmanio lai
kais Latvijos vyriausybė 
sudarė (anksčiau negu 
mes) tokias pat sutartis. 
Tai priminus pirmiausiai 
būtų pašalintas įtarimas, 
kad tais laikais vien tik Lie
tuva turėjusi kvailių vy
riausybę, kuri pasirašė ne
tikusią sutartį. O kadangi 
sunku įtarti, kad visos trys 
Baltijos valstybės turėju
sios kvailių vyriausybes, 
kurių kvailumas, nuostabiu 
būdu, pasireiškė vienodai — 
pasirašant tokias pat neti
kusias sutartis, kiekvienam 
laikraščio skaitytojui savai
me kiltų mintis, ar nebuvo 
kartais kokios visas tris vy
riausybes paveikusios svar
bios išorinės aplinkybės, 
nusprendusios tą jų vieno
dą laikyseną. Gi tokios ap
linkybės tikrai būta ir. kal
bant apie aną nelemtą ”gar
nizonų sutartį” nedera jos

Cottages 
on Chritliana Lake

PLANUOKITE šeimai atostogas 
32 akrų įvairių pramogų kupi
noje LINKŲ vasarvietėje. Puikus 
maistas, baras, linksmavakariai. 
Laiveliai NEMOKAMAI. Dėl są
lygų teirautis BOX D-266, ED- 
WARDSBURG, MICHIGAN, arba 
telef. J. Linkus, NEptunc 1-5055.

1963.VII.7 d.

IXTERX.4HO.VAL 
AMI'HITHEATRE

CHICAGO

ANTROJI JAV IR KANADOS 
-LIETUVIŲ

TAUTINIU

ŠOKIU ŠVENTĖ
Filmų aktorė ROTA LEE-K.ILMONYTE, pranešėja

BILIETAI po t, 3, i, J ir S doleriu* gaunami:
Čikagoje: Šventės būstinėse — JAUNIMO CENTRE, 5420 So. Claremont 

Avė, Tel. 471-2248; VALDIS REAL ESTATE įstaigoje, 2458 West 
CM> St., TeL RE 7-7202. Krautuvėse: Margintai, 2511 W. 69 St, 
Tel. PR 8-4585; Daina, 3321 So. Halsted St, Tel. CL 4-5665; J. Kar
velis, 2715 W. 71st St, Tel. 471-1424; Royal Blue prekyba, 4359 So. 
Campbell Avė, Tel. BI 7-9475.

Cicero, UL- Delikat. kraut, 1425 So. 49th Avė, Tel. 652-8185.
Visose JAV ir Kanados Liet. Bendruomenės apylinkėse.
Paitu." V. Grėbliūnąs. 6941 So. Washtenaw Avė, Chicago, Tel. HE 4-2375.

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės
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SVARSTYMAI IR NUOMONES Raudonojo Kryžiaus kon
certuose, nekalbant apie 
Pabaltijo tautų ruošiamus 
įvairiomis progomis kon
certus ir kt., visur ji kvie
čiama ir mielai dalyvauja.

Visuomeniškoje veikloje 
užtinkama: savaitgalio mo
kykloje mokytojaujant, li- 
tunistiniuose kursuose skai
tant paskaitas, talkininkau
jant Lietuvos Kultūros Fon
dui, veikė ir Pašalpinėje 
draugijoje Caritas, veikda
ma su jaunimu susiduria su 
tautinių šokių grupėmis, 
sportininkais ir kt. Veikda
ma su Ateitininkais Sen
draugiais, dalyvauja kas
met jų rengiamuose plataus 
masto koncertuose. Plačią 
vagą kultūriniuose dirvo
nuose išvariusiųjų tarpe 
minimi dažnai spaudoje: 
jaunimo organizatorė A. 
Stej>onienė, talentinga so
listė G. Vasiliauskienė ir ei
lė kitų.

Visa tai rodo, kad veik
dama savo draugų tarpe, 
nevengia įsijungti į kiek
vieną kultūriniai tautinį 
darbą. Todėl netenka ste
bėtis, kad jai išvykstant į 
JAV Australijos lietuvių 
atstovauti buvo suruoštas 
išleistuvių banketas su kal
bomis ir sėkmės linkėji
mais, atliekant PIRMOSIOS 
KREGŽDĖS pareigas — 
paruošti kelią tolimesniam 
Australijos ir Amerikos lie
tuvių bendravimui. Tenka 
paminėti ir jos nuopelnus 
australų tarpe, kai jai Vals
tybinis radiofonas surengė 
atsisveikinimo rečitalį su 
pasikalbėjimu.

* # *

J. J. Bachunams lankan
tis Australijoje, jie paste
bėjo viešnios veiklą,sugebė
jimus ir populiarumą visuo
menėje ir pakvietė ją į JAV 
viešnagėn, pasiryžtant su
rengti jai koncertų kelionę. 
Kadangi jos lankymosi tik
slas yra grynai kultūrinio 
pobūdžio, daug kas tai su
prato, įvertino ir ėmėsi kon
certų organizavimą. Iki šiol 
neatsiliepė dar Torontas, 
Kanadoje, Newarkas, N. J., 
New Yorkas ar Brooklynas, 
N. Y. ir Baltimore, Md.

Viešnia — solistė norėtų 
susipažinti su lietuviais, 
jaunimu, chorais, visuome
nininkais, muzikos veikė
jais ir padainuoti tuos kū
rinius, kuriais australai 
džiaugiasi, lietuviai sielas 
gaivina. Iš didžiulės, lietu
viškoje veikloje įgudusios 
išeivijos pasimokyti, pasi
dalyti įspūdžiais ir apie sa
vuosius papasakoti, ruošti 
dirvą panašioms kultūrinės 
iškiloms tarp abiejų konti
nentų lietuvių. Tuo ši vieš-, 
nia ir yra neeilinė, bet Aus
tralijos lietuvių ambasado
rė. Tikimės ją sutikti atvi
ra širdimi ir parodyti jai 
įprastą lietuvišką nuoširdu
mą ir drauge palinkėti jai 
geriausios sėkmės.

RIKIAVIMOSI KLAUSIMAIS [7c]

V. RASTENIS

J 'rf

Solistė G. Vasiliauskienė

5. LLK NE MENKIAU AR NET 
STIPRIAU REPREZENTATYVUS 
KAIP VLIKAS

Patarimo kalbėti tik apie tuos 
dalykus, kuriuos gerai žinome, 
akivaizdžiausiai nepaisyta apibū
dinant Lietuvos Laisvės Komite
tą. Iš kur galėjo ateiti tokia min
tis, kad Lietuvos Laisvės Komite
tas yra"FreEuropeCommittee,

* Plg., P. Stravinskas. 
Laisvinimo klausimais (7), 
Organizacija, Dirva, 67 nr.
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GALVOJATE 
APIE \AI JA 
AIT0H1IBIIJ?

Leiskite godely pagelbėti 
su naujo automobilio įsigy- 
jimu dabar, kad galėtume 
apmokėti vėliau. Prašykite 
pardavėjo, kad sutvarkytų 
J&ciety banko finansavimą. 
Jis tai gali padaryti vietoje. 
Arba ateikite asmeniškai. 
Atmokėjimo sąlygos 
lengvos mėnesiniais 
tymais , pritaikytais 
biudžetui. Jei naują
ną turėti jums svarbu, svar
bu tai ir mums.

labai 
išdės- 
jūsų 

maši-

nors (ypač tautai, ar "valstybi
nei tautai") atstovauja ir Vlikas, 
nes ir jis ne rinktas, o sudaro
mas tik iš atstovų nuo politinių 
grupių vadovybių, kurios irgi dau
geliu atvejų nežinia kada ir ne- 
bežinia kieno rinktos ar nerink
tos.

Lietuvos Laisvės Komitetas, 
akivaizdoj pasiūlytos FEC para
mos, susidarė visai panašiu bū
du, kaip ir Vlikas: iš septynių 
tuo metu Vlike dalyvavusių ir 
vienos tada dar nedalyvavusios, 
bet vėliau Į Vliką Įsijungusios 
grupės atstovų,

FEC, norėdamas būti tikras, 
kad bendradarbiaus su tikrai 
reprezentatyviu lietuvių politi
nės išeivijos komitetu, dar gavo 
ir Lietuvos pasiuntinybės Wa- 
shingtone paliudijimus, sakan
čius, jog pasiuntinybei tie asme
nys žinomi, kaip reprezentaty
vūs Lietuvos politiniai išeiviai. 
Taigi šis komitetas nėra suda
rytas iš "amerikiečių organiza
cijos pasamdytų" tarnautojų, o 
sudarytas iš politinės išeivijos 
sambūrių vadovybių tam darbui 
deleguotų jų atstovų, iš esmės vi
siškai tokiu pačiu "teisiniu" pa
grindu, kaip ir Vlikas. Skirtu
mas tik tas, kad astovaujamų sam
būrių skaičius anuo metu buvo 
dviem mažesnis, negu Vlike, ir 
kad grupių vadovybės nerezerva
vo sau teisės atšaukti šiuos savo 
delegatus iš komiteto. Tačiau li
gi šiol nei viena grupė nėra pa
reiškusi noro atšaukti. Vadinasi 
atstovai nenustojo pasitikėjimo 
tų, kurie juos Į ŠĮ komitetą siun
tė. Kai vienas komiteto narys 
savo noru pasitraukė, atitinkama 
grupė delegavo jo vieton kitą as
menį, kuris komitete tebėra.

Šiandien LLK nuo Vlikodartuo 
skiriasi, kad jame tebėra du na
riai iš tokių mūsų egzilinių po
litinių sambūrių, kurie Vlike ne- 
bedalyvauja. Be to, Vlikas šian
dien formaliai sudarytas iš 27 na
rių (po 3 nuo 9 grupių) visi kurie 
susirenka tik kartą metuose apie 
Visus Šventus, o LLK tebėra pa
našus Į senąjį Vliką, kur būda
vo tik po vieną asmenį nuo gru
pės (kaip dabar Vliko praplėsta
jam prezidiume). Šeši komiteto 
nariai drauge yra ir Vliko (ar 
net jo prezidiumo) nariai, o du 
yra iš Vlike nebedalyvaujančių 
grupių. Komitete yra ir Vliko ir 
LNT pirmininkai!

Jeigu politinių grupių atstovų 
reprezentatyvumas ko nors ver
tas Vlike, tai kodėl gi tų pačių 
grupių ir tų pačių atstovų repre
zentatyvumas turėtų būti men
kesnis L.L. Komitete? Priešin
gai, kadangi L.L. Komitete te
bėra atstovaujama net ir vadi
namoji Vliko "opozicija", tai 
šis komitetas savaime repre
zentuoja daugiau negu Vlikas. 
Arba, prieinant prie dalyko iš ki
tos pusės, jeigu šis komitetas re
prezentaciniu požiūriu yra nulis, 
tai ir Vlikas "mažiau kaip nu
lis"...

Ieškantiems visose šiose re
prezentacijose valstybinės teisės 
žymių;turėtų būti žinomas ir itin 
Įsidėmėtinas dar štai koks mo
mentas: LLK tebėra sudarytas 
grynai iš politinių egzilų -- Lie
tuvos piliečių, o Vlikas net savo 
prezidiume pilietybės požiūriu 
jau mišrus.

Ine. padalinys”? Aiškiai matyti, 
kad čia kalbama tik pagal nežinia' 
iš kurios bažnyčios girdėtą varpų 
skambėjimą.

Free Europe Committee, Ine. 
iš viso jokių padalinių neturi. Jis 
teturi 48 narius, tai apie kokius 
čia "padalinius" gali būti kalba!

šakotai FEC veiklai vykdyti 
yra stambi Įstaiga, kurioje, su
prantama, yra daug Įvairių sky
rių - padalinių, bet Lietuvos Lais
vės Komitetas nėra nei tos Įstai
gos padalinys. Lietuvos Laisvės 
Komitetas, kaip ir eilė kitų pana
šių pavergtų Europos tautų egzilų 
komitetų, yra Lietuvos politinių 
išeivių komitetas, kuriam veikti 
FEC padeda, ir padeda labai 
apčiuopiamai, nes suteikia veiki
mui būtinas materialines sąly
gas.

Būtų nerimta tvirtinti, kad ma
terialinių sąlygų teikimas abso
liučiai neturi Įtakos tokios insti
tucijos veikimo linkmės ir ypač 
metodų bei priemonių pasirinki
me. FEC mūsų politinių išeivių 
institucijai finansinę - medžiagi
nę ir moralinę paramą gali teikti, 
bet gali ir neteikti. Jei FEC ma
no, kad institucijos veikimas yra 
prasmingas, nukreiptas Į tikslą, 
kurĮ FEC laiko remtiną, tai pa
galbą teikia. Jei FEC suprati
mas būtų ar pasidarytų toks, kad 
Lietuvos Laisvės Komiteto pa
žiūros ir užsimojimai eina kito
kiais keliais, negu FEC pageidau
ja, tai jo yra valia paramą tęsti 
arba ir siaurinti ar visai nutrauk
ti.

Bet lietuvių politinių išeivių 
komitetas vistiek turi visišką lais
vę veikti, taip, kaip jam atro
do tikslinga. Tik, jeigu tai yra su
siję su sąlygomis bei priemo
nėmis, kurių mes patys neturim, 
tai toks L. L. Komitetas kiekvienu 
atveju turi pagalvoti, ar jis pajėgs 
padaryti tą ir tą, kam neturės pa
galbos, sakysim, iš FEC ar ko ki
to. Jei nepajėgs, tai jam tenka no- 
roms nenoroms nuo savo užsimo
jimo susilaikyti, kaip ir visi daž
nai turim susilaikyti nuo labai ge
rų sumanymų vykdymo, jei netu
rim reikiamų lėšų ir kitokio pa
jėgumo.

Gali būti ir taip, kad kokiam 
nors užsimojimui yra siūloma 
parama, bet mums (šiuo atveju L. 
L. Komitetui) tas užsimojimas 
atrodo būtų nepakeliui su mūsų 
tikslais. Niekas negali LLK pri
versti jam nepriimtiną užsimo
jimą vykdyti. Aišku, jis negali to
kiu atveju tikėtis 
bos, kuri būtų gauta 
jam užsimojimui.

Taigi LLK nėra 
padalinys. Principe jis yra sava
rankus mūsų politinių išeivių vei
kėjų sambūris. Jo reiškimasis, 
tačiau, savaime suprantama, žy
miai priklauso nuo medžiaginės 
paramos, kuri, iš FEC pusės, rei
kia pripažinti, jau keletas metų iš 
eilės palaipsniui darosi kuklesnė.

Ar LLK kam nors atstovauja? 
"Formaliai imant, neatsto

vauja", tas tiesa. Nes nei visa 
išeivija, nei bolševikinės okupa
cijos meto politinė išeivija šio 
komiteto narių nerinko kokiu nors 
teisiškai sutvarkytu, balsavimu.

Bet, jei šis komitetas nieko ne- 
. atstovauja, tai dar menkiau kam

tos pagal - 
atmetama -

kieno nors

VIEŠNIA IŠ AUSTRALIJOS 
GENOVAITE VASILIAUSKIENĖ

J. ŽILEVIČIUS

Nekartą skaitėme Dirvo
je apie Australijos lietuvai
tės, solistės, dainininkės, 
Genovaitės Vasiliauskienės 
atvykimą koncertuoti ir su
sipažinti su čionykščiu lie
tuvių kultūriniu ir visuome
niniu gyvenimu. G. Vasi
liauskienė atvyksta liepos 
13 d. laivu Oriana į San 
Frąncisco, Cal., o iš ten į 
Clevelandą pas seserį ir 
švogerį dr. Sandargą.

Įdomu plačiau susipažin
ti su solistės veikla Adelai
dės lietuvių kolonijoje, Aus
tralijoje.

meninio lygio, dažnas 
čias australiečių didesniuo
se parengimuose, koncer
tuose, ne vien tik savo, bet 
ir tolimesniuose miestuose 
----G. Vasiliauskienė visuo
met buvo šio choros papuo
šalu — soliste. Kai šis cho
ras rengė didelį religinį 
koncertą šv. Ksavero ka
tedroje, ji, šalia kitų solistų, 
atliko aukšto meninio lygio 
programą. Dažnai ji kvie
čiama į kitas didžiąsias ko
lonijas, kaip Sydney, Mel- 
bourn ir kt. Visur australų 
spauda gražiai ją įvertina

sve-
❖

Svarbią vietą užima ji 
vietiniame valstybin i a m e 
radiofone, nuo 1952 m. daž
nai ten dainuodama. Svar
biausia, savo programose ji 
įtraukia mūsų kompozitorių 
kūrinius. Nesenai dalyvavo 
vietinėje televizijos progra
moje, propaguodama Lietu
vos tautos meninius tur
tus ir jos dabartinę padėtį. 
Jos veikla svetimtaučių tar
pe mūsų tėvynės garbei nė
ra nuperkama už jokią pi
niginę sumą. Ji to siekia 
savo pasišventimu ir aukš
tu meniniu išsilavinimu.

Australų tautinėse šven
tėse, Australų tautiniuose 
gėlių festivaliuose (ta pro
ga yra išleidžiami pašto 
ženklai su išrinktųjų gėlių 
pavaizdavimais), Valst. ra
diofone, Tautų Festivalyje, 
Gerųjų Kaimynų Tarybos 
festivalyje, Tarptaut i n i o

* * *
G. Vasiliauskienė yra dai

nininkė iš profesijos. Dai
navimą pradėjo mokintis 
Kauno valst. konservatori
joje, Vilniaus muzikos mo
kykloje, Hamburgo konser
vatorijoje, tremtyje plačiai 
koncertavo lietuvių stovyk
lose, nuvykusi 1949 m. į 
Australiją pradėjo nuo kon
certų Adelaidėje, lygia gre
ta studijavo vietinėje kon
servatorijoje ir pas pedago
gę A. Minkevičiūtę - Gučiū- 
vienę. šalia koncertinio dar
bo įsijungė į visuomeninę 
veiklą, ypatingai jaunimui, 
visur pamilta ir įvertinta.

Adelaidėje veikė V. Šim
kaus vadovaujamas choras 
Lituania pasiekęs aukšto

*
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DR. K. GRAUŽINIO ŠVIESIAM ATMINIMUI
Gyvenime yra žmonių, kurių 

buvimas priklauso visai tautai ir 
kurių netekus liūdi visa tauta. 
Vienas tokių buvo a.a. Dr. K. 
Graužinis, Lietuvos Nepapras
tas Pasiuntinys ir Įgaliotas 
Ministeris Pietų Amerikai. Prie? 
vienus metus jo gyvenimo štyga 

A. A. dr. K. Graužinis, Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris Pietų Amerikai.

staiga nutrūko. Lietuva jo nete
ko kaip tik tada, kai jis buvo la
biausiai reikalingas ir nepakei
čiamas. Kovoje už laisvę jo pos
tas buvo gyvybiniai svarbus. Jo 
patyrimas buvo ypatingai brangus 
ir reikalingas.

Diplomatinėje tarnyboje jis bu
vo veteranas, turėjo dideles pa
žintis, puikiai pažino Pietų Ame
rikos gyvenimą ir vietos žmonių 
psichologiją, asmeniškai gerai pa
žinojo vadovaujančias asmeny
bes, o tie žmonės savu ruožtu ge
rai pažinojo jį. Šiltus, artimus 
ryšius jis mokėjo sumegzti su ki
tais diplomatinio korpuso aukš
tais žmonėmis ir su įtakingais 
politiniais veikėjais.

Štai ką apie Dr. Graužinį ra
šo buv. JAV Ambasadorius Urag- 
vajuje Robert F. Woodward, vė
liau Prezidento Kennedy pakvies
tas Valstybės Departamente va
dovauti Pietų Amerikos skyriui: 
"Jis buvo tikras valstybės vyras 
ir pavyzdys tvirto charakterio... 
Jį giliai gerbiau ir laikau savo 
privilegija išreikšti pagarbą to 
didelio vyro atminimui". Arba 
vėl, štai, Kanados Atstovas Ura- 
gvajuje F.X. Houde Šitaip atsi-
liepia apie mūsų Ministerį Dr. 
Graužinį: "Turėjau progos pa
žinti ir bendradarbiauti, ... mu
du jungė draugiški ryšiai, tat

SEVENTH &-PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

Įvairiais mėty laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiajame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

H. LUKOŠEVIČIUS

galėjau įvertinti jo įžymias ypa
tybes. "

Dar konkrečiau ir dar jautriau 
apie velionį rašė buvęs Turkijos 
Ambasadorius Argentinoje J. E.

Aptulabat Aksin: "Kiekvienas as
muo savo trumpos šios žemiš
kos kelionės metu susitinka tūks
tančius žmonių, tačiau skaičius 
tų, kurie lieka jo atmintyje yra 
nedidelis. Velionis Dr. Grauži
nis man buvo vienas tų. Turėjau 
garbės jį pažinti pradžioje kaipo 

JAV ambasadorius R. F. Woodward vieno pobūvio metu kalbasi su 
dr. K. Graužiniu ir Laimute Graužiniene.

kolegą ir turėjau laimės bendra
darbiauti per visą karo laiką, 
kas man davė progos užmegsti as 

meniškus santykius... Jis buvo 
kilųus, geros širdies, didžiadva
sis žmogus".

Kaip vertino Dr. Graužinį bend
ros kovos už laisvę draugai, gra
žiai nusako laisvosios Vengrijos 
reprezentanto Edmond Gaspar 
žodžiai: "Kilni Ministerio Grau
žinio, įžymaus lietuvio patrioto, 
lojalaus draugo ir atsidavusio 
mūsų bendrų kovų dalyvio asme
nybė, pasiliks neišdildoma mūsų" 
širdyse. Labai sunku patikėti, 
kad iš tikro jau jo nebetekome. 
Šiame šalto indiferentiškumo pa
saulyje mes pasilikome dar vie
nišesni..."

Jei taip sako svetimi, tai ką 
turime jausti mes, lietuviai. Jis 
dirbo tyliai, be triukšmo ir afi
šavimosi, bet jo atstovaujamuose 
kraštuose vyriausybės buvo nuo
latos kruopščiausiai informuoja
mos apie Sovietų daromus Lietu
vos išprievartavimus ir klastas 
Jis nepraleido nei vienos progos. 
To maža. Čia norėtųsi ypatingai 
pabrėžti, kad Ministeris Grauži
nis buvo vienas iš tų šviesių 
žmonių, kurie giliai įvertino spau
dos galimybes. Tam reikalui jis 
sutelkė stiprias jėgas. Jis pasi
kvietė rašytoją K. Čibirą-Verax, 
kuris Dr. Graužinio globoje, sa
vo talentinga plunksna prasiver
žė į ispanų kalba plačiąją spaudą 
ir šimtais puikių straipsnių išpo
puliarino Lietuvos bylą, kaip nie
kur kitur pasauly.

Be šių straipsnių Dr. Grauži
nis pasirūpino išleisti ispaniškai 
visą eilę puikių Verax knygų apie 
Lietuvą, tarp kurių 477 puslapių 
kapitalinį veikalą "Lituaniaentre 
Fuego Cruzado" (Lietuva kryž
minėj ugny). Ten sutelkta tiek me
džiagos, kad vargu ar yra kita to

kia knyga net lietuvių kalboj, kur 
taip nuodugniai ir plačiai būtų at
skleista Lietuvos tragedija. Tą 
knygą puslapis puslapin autorius 
aptarė su Dr. Graužiniu, ten su
dėta sakyčiau, jų abiejų siela, 
gražiai bendradarbiaujant. Dėka 
plačios Ministerio iniciatyvos ir 
dabartinio Atstovo A. Grišono 
kruopštumo, ši knyga pasiekė Pie
tų Amerikos Respublikų Preziden
tus, Užsienių Reikalų Ministeri

jas, senatorius, bibliotekas, žy
mius politinius veikėjus ir t.t. 
Jas citavo daug kartų dideli vy
rai ir stambūs ispaniški veikalai. 
Tuo Lietuvai buvo atliktas milži
niškas patarnavimas. Dr. Grau
žinis sugebėjo eiti su laiko dva
sia ir užčiuopti jautriausią vie
tą, kur Lietuvai daugiausiai gali
ma padaryt.

Kaip diplomatas Dr. Graužinis 
turėjo aukštą intelektualinį išsi
lavinimą, puikias manieras, tak
tą, eleganciją, šilkinį mandagu
mą, greitą orentaciją ir inicia
tyvą. Kaip žmogus jis buvo švel
nus, jautrus, labai mėgo muziką 
ir mylėte mylėjo lietuviškas dai
nas. Matytumėt su kokiu nuošir
dumu jis pats traukdavo, "Gražių 
dainelių daug girdėjau tyliuoju 
vakaro laiku"..., kuri buvo jo be
ne mėgiamiausia daina. Nema
žesnis mėgėjas jis buvo ir meno. 
Skoningai įrengta Pasiuntinybė 
buvo tiesiog meno galerija.

Daug dalykų čia tenka palikti 
nesuminėjus. Dr. Graužinio as
menybė buvo perdidelė, kad ją 
galima būt sutalpinti į šias kelias 
eilutes. Ši5 rašinėlis tai tik ma
žas žodžių vainikas vietoj gėlių 
buvusiam Savanoriui, kritusiam 
dar kovai nepasibaigus... Už de
šimt tūkstančių kilometrų nuo 
Tėvynės, antroje pusėje žemės 
rutulio, supiltas jam kapas. Ra
šant šias eilutes, taip ir matau 
Giedraičių parapijos kapuose, už 
1 kilometro nuo vietos kur jis

Akimirka iš tautinio šokio "Klumpakojis". Išpildo buvę Grandinėlės šokėjai. V. Pliodžinsko nuotrauka

Valandėlė su sol. Anna Kaskas
Antano Olio penkerių metų 

mirties sukakties minėjimo va
karą Chicagoje, pamačiau į Jau
nimo Centrą įžengiančią buvusią 
Metropolitan Operos žvaigždę 
Anna Kaskas. Dainininkę pasiti
ko to vakaro akompaniatorius, 
dirig. J. Kučiūnas. Pasivedęs 
Į nuošalę, kažką kalbėjosi. Ne
būtum reporteriu, jeigu praleis- 
tum progą su tokia asmenybe pa
sikalbėti. Pritaikęs progą - -pri
sigretinu.

— Gerbiama Anna Kaskas, kaip 
Jūs čia šį garbingą vakarą pas 
mus atsiradote, iš tolimos šio 
krašto pasvietės? -- paklausiau 
viešnią.

— Mes su šviesios atminties 
Antanu Oliu buvome dideli drau- 

gimė, stovinčią baltą, puošnią 
Graužinių šeimos koplyčią, kuri, 
deja, negali priglausti vieno iš 
garbingiausių tos senos, lietuviš 
kos šeimos palikuonių... Kovos 
lauke laidojami didvyriai. Ir Dr. 
Graužinio kapas bus Lietuvos 
ženklas Pietų Kryžiaus šaly, ku
rioje jis kovojo už Lietuvą. 

JADVYGA PAUKŠTIENĖ. Evoliucija (aliejus).

gai, sako AnnaKaskas. -- Pagerb
ti jo atminimą aš atplaukčiau per 
audras, jūras, per marias... Mes 
taip pat labai geri bičiuliai esa
me su Bachunais. Šio minėjimo 
rengimo iniciatorius Juozas Ba- 
chunas tat ir pasikvietė mane da
lyvauti šio minėjimo progra
moje...

«sĮt#

Anna Kaskas dainininkės kar
jerą pradėjo Lietuvoje, Kauno 
Operoje pirmą kartą pasirody
dama "Kaukių baliuje". Jaunoji 
Amerikos lietuvaitė turėjo di
delį pasisekimą. Prezidentas An
tanas Smetona talentingai lietu
vaitei išrūpino stipendiją daina
vimo studijas tęsti toliau Mila
ne, Italijoje.

Ir ji savo tėvų šalies neapvy
lė. Ilgus metus dainuodama pir
maeilėse rolėse. Metropolitan 
Operoje, Anna Kaskas ne tik pa
ti pagarsėjo visoje Amerikoje, 
bet plačiai išgarsino ir Lietuvos 
vardą, nes visur ir visiems pri
sistatė lietuvaite ir tuo didžiavo
si.

Mano praktiškosios žurnalis
tikos mokytojas, šviesios atmin
ties Tomas Dirmeikis yra sakęs:

-- Geras reporteris turi visus 
pažinti, būti drąsus, atkaklus ir 
niekada neatsižadėti savo tikslo.

Tat aš ir vėl nuėjau į apatinį 
koridorių, palaukti Annos Kas
kas išeinant iš savo persirengi
mo kambario. Turėjau jai dar 
bent vieną klausimą.

Prasivėrė kambario durys ir 
išėjo laukiamoji Anna Kaskas. 
Ji mums brangesnė už visas pa
saulio žvaigždes. Pasisiūliaupa
lydėti iki salės. Pakeliui tęsėme 
pertrauktą psikalbėjimą.

-- Chicagoje rengiame tokią 
didelę šokių šventę...

-- Žinau, žinau... Ak, kaip bus 
įdomu! Gal ir aš kaip nors galė
siu atkakti. Gaila būtų praleisti 
tokią retą progą, nepamačius tų 
visų grožybių...

-- Ką Jūs galėtumėte palinkėti 
mūsų jaunimui, kuris deda visą 
savo lietuvišką širdį ir sielą šios 
šventės labui?

-- Nuoširdžiausi mano sveiki
nimai ir linkėjimai visam lietu
viškam jaunimui šios gražios 
šventės proga! Daug sėkmės ir 
džiaugsmo! Linkiu lietuviškam 
jaunimui ištvermės ir visur ir 
visada, kad ir svečioje šalyje, lik
ti garbingais ir ištikimais lietu
viais -- paskutinius žodžius ji iš
tarė, prieš apspintant ją gerbė
jams ir publikai.

Alb. Valentinas

CHICAGOS PARENGIMU I 
—. KALENDORIUS —J

LIEPOS 6 D. 9 vai. ryto Lie
tuvių skaučių ir skautų vadovų 
suvažiavimas Jaunimo Centre.

LIEPOS 6-7 D.D. Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
suvažiavimas Hollywood Inn sa
lėje.

LIEPOS 7 D. II JAV ir Kana
dos Tautinių Šokių Šventė Inter- 
national Amphitheatre salėje.

LIEPOS 9 D. Marąuette Par
ko Namų Savininkų Lygos pikni
kas Bruzgulienės darže.

LIEPOS 14 D. Anglijos lietuvių 
klubo gegužinė Spaičio darže, 
Willow Springs.

LIEPOS 20-21 D. Pabaltiečių 
lengvosios atletikos, plaukymo, 
lauko teniso ir futbolo pirmeny
bės.

LIEPOS 21 D. ekskursija į 
"Dainavos" Jaunimo stovyklos 
metinę šventę. Autobusas išvyks
ta nuo Jaunimo Centro 6 vai. ry
to.

RUGPIŪČIO 21 D. Lietuvių 
Prekybos Rūmų golfo diena Sil- 
ver Lakęs Country Klube.

RUGPIŪČIO 31 ir RUGSĖJO 1 
D.D. -- Korp. Neo-Lithuania su
važiavimas Linkų vasarvietėje 
Christiana Lodge, Edwardsburg, 
Mich.

RUGPIŪČIO 31 - RUGSĖJO 1 D. 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos 50 metų jubiliejinis suva
žiavimas Conrad Hilton viešbu
tyje.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ
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Pamatų dėjimas Lietuvių Namams Canberroj, Australijoj, buvo atliktas klubo nariams savanoriškai 
darbu prisidedant. Lietuvių klubas Canberroje garbės nariu išrinko J. Bachuną.

Neringos tunto skautės sueigoje, kuri įvyko Čiurlionio ansamblio sodyboje, su tuntininke A. Mulio- 
liene (viduryje). J. Garlos nuotrauka

AUSTRALIJOS 
LIETUVIAI

• N. Varnauskienei, Ade
laidės Moterų Sekcijos na
rei buvo padaryta operaci
ja.

• Dainininkas Paulius Rū
tenis, Sydnejuje dalyvau
damas operetės "Orfėjus 
požemio pasaulyje" pasta
tyme, maloniai sutiko da
lyvauti birželio trėmimų 
minėjimo Bankstowne pro
gramoje.

• Kapitonas Norbertas 
Gasėnas mirė birželio 13 d. 
Melbourne, neatlaikęs stai
gaus širdies smūgio.

Velionis buvo baigęs Ka
ro Mokyklos II laidą ir tar
navo Lietuvos kavalerijos 
pulkuose užsitarnaudamas 
kapitono laipsnį. Bolševikų 
kalintas ir sukilimo išlais
vintas, aptiko tremtinio ke
lią, kurį išnaudojo.studijuo
damas Insbrucko unciversi- 
tete žemės ūki.

Australijoje dirbo brai
žytoju Valstybinėj įstaigoj 

SAVINGS DEPOSITS 
RECEIVED THROUGH

JULY 10th 
WILL EARN INTEREST 

FROM JULY 1st

WE WELC0ME YOUR DEPOSITS

GEN. MOSES CIEAVELAND

MEMBERFEDERA^EPOSmNSURANC^ORPORATIO*^^^^^

Chicagos BALFo direktoriai, apskrities valdyba ir skyrių pirmininkai su BALFo reikalų vedėju 
kun. L. Jankumi svečiuose pas BALFo direktorę Mariją Rudienę. Iš kairės: inž. I. Daukus, S. Semė
nienė, V. Žilinskas, A. Dzirvonas, kun. L. Jankus, J. Bernotas, L. Naglius, N. Gugienė, I. Petrauskas, 
V Šimkus, M. Rudienė, K. Repšys, F. Sereičikas, P. šilas, kun. B. Sugintas, K. Bružas ir A. Gintne- 
ri&. V.A. Račkausko nuotrauka

ir už sąžiningą ir kruopštų 
darbą buvo tinkamai atžy
mėtas.

N. Gasėno asmeny eilė 
organizacijų nustojo akty
vaus nario ir veikėjo. Jo 
ypatingai pasigęs ramovė- 
nai ir tautininkai.

Tebūnie Jam lengva to
limos Australijos žemė!

PROF. DR. MARTYNAS
YČAS VYKSTA Į 

AUSTRALIJĄ
Sydney Daily Telegraph 

birželio 19 d. paskelbė, kad 
ateinančiam vasaros se
mestrui (sausio mėn., 1964 
m.) lektoriais pakviesti: 
1962 m. Nobelio laureatas 
biologijos profesorius Har- 
vard universitete (U.S.A.) 
James D. Watson ir New 
York universiteto mikrobio
logijos profesorius Marty
nas Yčas.

Tokie vasaros semestro 
kursai prie Sydney univer
siteto vyksta kiekvienais 
metais ir į juos lektoriais 
kviečiami pasaulinio garso

mokslininkai. Tuos kursus 
lanko iš visų Australijos 
universitetų suvažiavę stu
dentai (žinoma, atitinka
mos srities). Mums malonu 
čia pastebėti, kad kviečia
mųjų tarpe yra ir lietuvis 
Martynas Yčas, kuris dėsto 
New Yorko universitete 
mikrobiologiją. Prof. M. 
Yčas skaitys apie gyvybės 
išsivystymą, kaip ji galėjo 
atsirasti ant žemės ir jos 
buvimo galimybės kituose 
erdvės kūnuose. Apie jį tas 
pats "Daily Telegraph" ra
šo: "Martynas Yčas, 45 m. 
amžiaus, studijavo teisės 
mokslus Kauno ir Vilniaus 
universitetuose ligi jo išvy
kimo į Jungtines Amerikos 
Valstybes 1941 m. Ameri
koje jis pasidarė artimiau
siu bendradarbiu pasaulinio 
garso profesoriaus George 
Gamow, kuris paskelbė "big 
bang" teoriją apie visatos 
kilmę”. (M. P.)

CHICAGO

• Dzidra Bertulytė, duk
tė inž. Karolio ir Viktorijos 
Bertuliu, gyvenančių Chica
goje, baigė Aukštesniąją 
Luther vardo mokyklą su 
geriausiais pažymiais, kaip 
viena iš pirmųjų mokinių. 

Už savo tvarkingumą, darb
štumą ir sugebėjimą su vi
sais gerai sugyventi, moks
lo draugių ir draugų buvo 
išrinkta "Star Senior". Tai 
yra retai kam skiriamas 
garbingas titulas. Apie tai 
rašė ir Chicago Tribūne bir
želio 6 d., patalpinęs jos 
nuotrauką.

D. Bertulytė buvo "Na- 
tional Honor Society" narė, 
Atletikos klubo kapitone, 
priklausė sporto ir šachma
tų klubui, buvo mokyklos 
laikraštuko korespondente; 
nekartą renkama televizijos 
pasirodymų programose ir, 
pagaliau Star Senior.

Ji mėgsta matematiką ir 
kalbas, šiuos dalykus studi
javo mokykloje. Išlaikė eg
zaminus ir priimta į Illinois 
universitetą. Studijuos me
diciną.

• Iškilmingos pamaldos 
II Tautiniu šokiu šventės 
proga įvyks liepos 7 d., 10 
vai. ryto šv. Kryžiaus baž
nyčioje. šv. Mišias celeb- 
ruos vysk. V. Brizgys, o pa
mokslą sakys kun. J. Bore- 
vičius, SJ.

Pamaldos evangelik a m s 
įvyks tą pačią dieną 10 vai. 
ryto Tėviškės parapijoje, 67 
ir Troy St. Pamaldas laikys 
kun. Trakis.

• Filmuotojai ir fotogra
fai, norintieji filmuoti ar 
fotografuoti šokių šventę, 
leidimus gali gauti pas 
technikinės komisijos pir
mininką G. Kazėną, 5806 S. 
Campbell Avė., Csicago 29, 
III., telef. HE 4-7165. Fil
muoti ar fotografuoti bus 
galima tik iš savo sėdimų 
vietų arba technikinės ko
misijos pareigūnų nurodytų 
specialių vietų, šventės ren
gimo komiteto pakviesti 
specialūs filmuotojai ir fo
tografai turės kitokius lei
dimus.

• Jūrų skautijos stovykla 
įvyks rugpjūčio mėn. 17-30 
d.d. Rakas stovyklavietėje, 
Custer, Mich. Stovyklą ren
gia ir organizuoja Chicagos 
jūrų skautijos Juodkrantės 
ir Baltijos jūros tuntai. Vi
si Jūrų Skautijos vienetai 
ir vadovai dalyvauja Jūrų 
Skautijos Stovykloje.

ISIGYKIME TAUTINES 
‘vėliavas

Pavergtų Tautų Antibolševi- 
kinis Blokas Chicagoje organi
zuoja visų sovietų Pavergtųjų 
Tautų savaitę. Lietuviškoji visuo
menė kviečiama Pavergtųjų Tau
tų savaitės demonstracijose gau
siai dalyvauti ir iškiliai pasiro
dyti. Demonstracijai lietuvių 
grupė jau turi 250 anitsovietinių 
piketų. Lietuvos vardo iškėlimui 
svarbu, kad toje visų sovietų Pa
vergtųjų Tautų demonstracijoje 
-- minėjime lietuviai turėtų ga
limai daugiau tautinių vėliavų.

Tautines vėliavas galima užsi
sakyti iki š.m. liepos mėn. 6 d. 
Jaunimo Centre Tautinių Šokių 
šventės būstinėje: -- 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago 36,111., 
arba telefonu 471-2248 nuo 3 vai. 
p.p. iki 9 vai. v.

Kainos prieinamos. Tautinės 
vėliavos kaina — 4 dol. 25 cen

tai. Vėliavos kotas (susukamas iš 
dviejų dalių) 3 dol.

Lietuvių dalyvavimas Paverg
tųjų Tautų savaitės demonstraci
joje -- minėjime, liepos 14 d. 
Grand Parke, su tautinėmis vė
liavomis sudarytų išskirtiną įspū
dį. Tautinę vėliavą yra privalu 
turėti kiekvienam lietuviui savo 
namuose, kad Vasario 16 ir Bir
želinių dienomis ji būtų iškelia
ma prie jo namų.

Įsigykime tautines vėliavas vi
si ir su jom Pavergtųjų Tautų 
demonstracijoje išeikime reika
lauti Lietuvai laisvės.

Lietuvių Delegacija Prie Anti- 
bolševikinio Pavergtųjų Tautų 
Bloko.

VIETOJ NAUJOKAIČIO 
VAITIEKŪNAS

Birželio 24 dienos pareiš
kimu dėl asmeninių priežas
čių iš JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos pasitrau
kė Pranas Naujokaitis, iš
rinktas Rytų apygardoj. 
Pasirėmus Vyriausi o s i o s 
Rinkimų Komisijos proto
kolu, į jo vietą yra pakvies
tas Tarybos kandidatas Vy
tautas Vaitiekūnas.

BOSTON

* JONAS JANUŠKIS, Keleivio 
redakcijos kolektyvo narys, stai
giai mirė Bostone liepos 1 d. su
laukęs 63 m. amžiaus.

Buvęs Lietuvoje III Seimo nariu 
socialdemokratų frakcijoje. Spau
dos ir kooperatyvų veikėjas. Po
litinės emigracijos keliu privalė
jęs eiti jau nuo 1928 dėl politinių 
pažiūrų. Aktyviai reiškėsi social
demokratų emigrantinėj spaudoj 
Rygoje, Vilniuje, Berlyne ir Pa
ryžiuje.

Nuo 1941 m. gyvendamas JAV, 
redagavo Naująją Gadynę Brook- 
lyne, o nuo 1945 m. Bostone Ke
leivyje ėjo redaktoriaus ir reika
lų vedėjo pareigas.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

L’ I E T U V I š K A 
VASARVIETĖ 

BANGA
CAPE COD'E, MASS. 

GREAT MARSH RD., 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atski
ri namukai, kuriuose pa
tiems galima gamintis val
gi.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ii- rami 

vietovė poilsiui.
- • Svečiams be nuosavų au

tomobilių — transportacija 
i ir iš paplūdimio.

• Vaikų priežiūra tėvams iš
vykus.

• šalia "Bangos" randasi eže
ras. su viešu paplūdimiu. 
Žuvavimo mėgėjams yra 
laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštienė,
Box 188, Centerville, 

Cape Cod, Mass. 
Tel. SP 5-4633.

1963 m. liepos 3 d.

Cicero Žilvyčio grupės šokė
jai Laima Pupelytė ir Aidas Skruo- 
dis pasiruošę tautinei šokių šven
tei...

V. A. Račkausko nuotrauka

HOUSE FOR SALE

Scranton — Brevier
•nice clean 2 family 4-4, porches, gas 
furnices, excellent rent income, lova 
down payement, $10,200.
(712 Brevier SK 2-4787

PYMATUNING LAKE, new, 
year round eottage, ready to 
decorate. Priced for quick sale. 
IV 1-0033.

BY 0WNER ER 1-1638
UNIVERSITY HGTS. SCHOOLS 

2247 South Taylor, open 1-7
Well built home, 3 bedrooms up, I 
baths vestibule, wood burning fire- 
place, new carpeting. furnace, waler 
tank, drapes. Tile kitchen, built-in. 
Breakfast nook. Painted in & out 2 
car garage, new roof. Reasonable.

MIDDLEBURG HEIGHTS.
4 bedrooms, P/2 baths, divided 
basement, rec. room, fireplaee, 
1V2 car garage, lot 50x160 ft. 
Near school, transportation and 
shopping. $20,500 owner trans- 
ferred.
15912 Park Lawn Avė. BE 4-6631

Rocky River Colonial 
2547 LAKEV1F.W AVĖ.

CORNER HILL1ARD; 3 nice sized 
bedrooms. Carpeted living and dining 
rooms. Large airy kitchen with nook; 
1*2 baths, 10 closets! .Lovely screen- 
ed porch. Recreation room with bar. 
Only II yrs. old. Lot 63x134. Near 
churches, schools, transportation, 
Rocky River pool. Westgate shopping 
center. Ovvner transfered. Open all 
day Sunday or call ED 1-1544.

BEREA: Cape Cod bungalow, 
69 Crocker Street. $17,500.

Phone: 234-3824

BY OWNF.R OPEN 2-5 
3-bedroom ranch; city water, custard 
stand 16x20, shop 22x30, lot 100x400. 
Reasonable. 14290 Stale Road.
BE 7-6204.

SUBURBAN LIVING 
Beautiful acre, fruit trees, pond, patio, 
2 bedroom house. Parochia) School 
2 blocks. Public School bus, $17,000. 
237-7359 or 6076.

BR1CK SEMI RANCH WOODED LOT 
Ideal for large family, or mother and 
daughter many extras. "Bargain” 
mušt be sold mid 30’s. LA 4-2887.

3 FAMILY 5-5-4;
Good income property, copper plumb- 
ing. Near schools, shopping center 
and rapid, nice yard no violations. 
AT 1-4099.

3 BEDROOM BUNGALOW -BY 
OWNER

Full basement, carpeting, storins and 
screens, garage fensed yard close to 
transportation, 10 yrs. old. OR 1-5309
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

L. .
• Ryšium su JAV Nepri

klausomybės švente, liepos 
mėn. 5 dieną Dirva neišeis. 
Sekantis po šventės Dirvos 
numeris pasirodys liepos 8 
d., pirmadienį.

• Petras Montvila, lietu
vių veikėjas Brooklyne, N. 
Y., atvykęs į LRKSA seimą 
Clevelande, lydimas S. Da
mausko, lankėsi Dirvos re
dakcijoje.

• Jūra ir Vytautas Kok
liai, buvę clevelandiečiai, 
dabar gyveną Los Angeles, 
atvykę atostogų pas tėvus, 
aplankė Dirvos redakciją.

• Rožė Baltrušaitienė su 
dukrele atvyko iš Kanados 
vakarų, Alberta, Sask., pas 
savo seserį Eleną Mog ir 
jos šeimą. Iš Clevelando jos 
aplankė Rožės motiną, bro
lius Lukoševičius Youngs- 
towne.

Rožė Baltrušaitienė, prieš 
25 metus, studijavo daina
vimą Clevelande. Dainuoda
vo ne tik čia, bet ir kitur 
koncertuose.

Jos vyras, geologijos in
žinierius Edvardas Baltru
šaitis, tarnauja Gulf Oil 
Co., plačiai kilnojamas JAV 
ir Kanadoje naftos šaltinių 
suradimui ir gręžimui. Jo 
tėvas Pittsburghe leido lai
kraštuką ”Dilgėlės” ir 
spausdindavo knygeles. Mo
tina buvo medicinos dakta
rė, abu buvę SLA darbuo
tojai dar pereitame šimt
metyje.

• Solistė G. Vasiliauskie
nė atvyksta pas savo seserį 
ir Dr. Joną Sandargus, Cle
velando priemiestyje North 
Royalton, apie liepos vidurį 
susipažinti su šiaurės Ame
rika. Eilę vietovių lankys 
su koncertais. Vienas jos 
dainų rečitalių bus ir Cle
velande.

• Amerikos Lietuviu Pi
liečių Klubo tradicinis-me- 
tinis piknikas rengiamas 
rugpiūčio 11 d. (sekmadie
nį) Neurų ūkyje. Klubo pik
nikas kasmet sutraukia 
šimtus senųjų ir naujųjų 
klubo narių gyvai ir gražiai 
susiartinimo šventei.

• Clevelando vasaros or
kestras, pradėjęs sezoną 
Public Auditorium salėje, 
liepos 5, 12, 17 ir 24 d. pa
tieks ”repeticijas - koncer
tus” 10 vai. ryto, į kuriuos 
publika kviečiama atsilan
kyti nemokamai. Grupės 
jaunų klausytojų privalo 
būti lydimos globėjų.

• Gegužinė Garmų sode. 
Šią vasarą ALT Sąjungos 
12-tas skyrius rengia savo 
tradicinę gegužinę naujoje 
vietoje — Garmų sode — 
24584 Chardon Road, va
žiuojant Euclid Avenue į 
rytus, ir pasukant į US 6 
kelią. Gegužinė bus su pro
gramėle, pranešimu apie 
Tautinės Sąjungos seimą, 
buvusį St. Louis mieste,

LRKSA seimo metu įvykusiame parengime buvo suruoštas jaunųjų talentų pasirodymas. Pirmą pre
miją gavo R. Jokubaitytė, antrą premiją -- D. Sušinskaitė ir trečią -- A. Ožinskas. Nuotraukoje jau
nieji menininkai, dalyvavę programos išpildyme. J. Garlos nuotrauka

Dalis svečių, apsilankiusių į Clevelando skautininkių suruoštą ge
gužinę. J. Garlos nuotrauka

bus pagerbtas 80 metų-su
laukęs Steponas Nasvytis, 
buvęs skyriaus pirmininkas. 
Skyriaus ponios svečiams 
paruoš skanių užkandžių. 
Skyriaus nariai su šeimo
mis, jų draugai ir vienmin
čiai prašomi dalyvauti sek
madienį, liepos 14. Pradžia 
2 vai. po pietų.

• Vila Rūta vasarojimo
sezoną pradeda nuo liepos 6 
dienos. Svečiai kviečiami 
pasinaudoti ”Rūta” išsinuo
mojant kambarius su pen- 
siionu arba be. Skambinti 
EV 2-4114----Gražinai Nat
kevičienei, arba rašyti: Mrs. 
V. Nagius, Andover Post 
Office, Andover, Ohio. Va
žiuoti 6 keliu iki Andover. 
Iš Andover 85 iki Lake Rd. 
Pasukti į kairę už vienos 
ketvirties mylios — Rūta.

• Neringos Skaučių Tun
to Tėvų Komitetas jau virš 
10 metų finansiniai remia 
Clevelando skautes vasaros 
atostogų metu skautiškai 
pastovyklauti. Kaip tradici
ja, tam tikslui kasmet ren
giamas vakaras, šiemet, dėl 
susidariusių sunkumų, šis 
vakaras turėjo būti nukel
tas į rudenį, būtent spalio 
12 d. Neringos Skaučių 
Tunto Tėvų Komitetas ren
gia madų parodą-balių. Nu
matoma pademonst r u o t i 
ateinančio rudens sezono 
madas, taip pat pačių skau
čių bei jų mamyčių siūtus 
rūbus, tradicinius lietu
viškus apdarus bei skautiš
kas uniformas. Rūbų para
dui pranešėjomis maloniai 
sutiko talkininkauti M. Len
kauskienė ir I. Stasaitė. Sa
lę dekoruos A. Muliolis. Rū
bus modeliuos Neringos 
Skaučių Tunto skautės. Tė
vų Komitetas kviečia skau
tes, jų tėvelius, rėmėjus bei 
visus Clevelando lietuvius 
savo parengimų kalendoriu
je atsižymėti spalio 12 d. ir 

atsilankyti į jų rengiamą 
balių. Taip pat ragina skau
tes kuo skaitlingiau paro
dyti savo gabumus siuvimo 
mene.

Čiurlionio Ansamblio 
sezono pabaigtuvės

Čiurlionio ansamblis turi 
gražų paprotį kasmet darbo 
metus baigti pabaigtuvių 
iškilmėmis. Šiemet jos bu
vo surengtos birželio 21 d.

Kuklios tos jų iškilmės, 
— į jas susirenka jie patys 
ir pasikviečia vieną kitą 
svečią iš lietuvių bendruo
menės, bet prasmingos savo 
turiniu ir jaukios savo nuo
taika. šitų iškilmių metu 
kandidatai keliami į narius 
ir pagal išbūtą laiką na
riams segami bronziniai, si
dabriniai ir auksiniai an
samblio ženkleliai. Tai rodo, 
kad ansamblis seka savo na
rių judėjimą ir juos atitin
kamai įvertina bei pager
bia. Įdomu, kad seka juos 
ir kitu atžvilgiu, būtent, 
kaip jie lanko repeticijas. 
Prisimenami tie, kurie re
peticijų nepraleidžia arba 
tepraleidžia nedaug, nuty
limi tie, kurie mažiau pa
reigingi. Visa šitai ansamb
lio narius jungia į vieną 
darnią šeimą, kurią jie 
brangina ir prie kurios il
gainiui prisiriša. Nenuosta
bu, kad ansambly laikos na
riai dar iš Lietuvos, iš Vil
niaus laikų, nemaža tokių, 
kurie įstojo ansamblin at
vykus į Ameriką, taip pat 
gausu ir jaunimo, kasmet 
papildančio dėl įvairių prie
žasčių praretėjančias an
samblio eiles. Taigi į vieną 
šeimą ansamblį jungia ne 
tik dainos menas, bet taip 
pat per eilę metų susidariu
sios tradicijos.

Šių metų programą tvar
kė ansamblio valdybos pir
mininkas Plečkaitis. Čiur- 
lioniečių pasveikinti buvo

PAŠTO NAUJAI ĮVESTOJI

”ZIP“ SISTEMA
verčia Jus skubiai pakeisti vokus, blankus ir kitokią susi
rašinėjimo medžiagą?

Tuos darbus greitai ir sąžiningai atlieka, užsakymus 
priimdama iš visų JAV vietovių,

VILTIES SPAUSTUVĖ 
6907 Superjor Avenue 
Cleveland, Ohio, 44103

pakviesti LB Tarybos pirm. 
St. Barzdukas, LB Cleve
lando apyl. Vaidilos teatro 
meno vad. P. Maželis ir apy
linkės pirm. F. Eidimtas. 
Baigiamąjį žodį tarė an
samblio siela — jo meno va
dovas muz. Alf. Mikulskis, 
čiurlioniečiai svetur Lietu
vai dainuoja, kaip dėl jos 
mirė partizanai ir dirba tė
vynėj likusieji. Partizanų 
dainos žodžiais: rankšluos- 
tin jausim; Lietuva, tėvynė 
mūsų tų didvyrių žemė, mes 
vaikai tavi... Čia, šiuose 
žodžiuose, ir mūsų tragiką, 
ir mūsų pašaukimas.

Štai dėl ko mes mylim, 
vertinam ir branginam 
Čiurlionio ansamblį ir lin
kini jam sėkmės bei ištver
mės jo darbe. (S. P.)

GERAS DARBAS 
MOTERIŠKEI

Ieškoma patikima ir darb
šti moteriškė 1 dienai į 2 
savaites.

EV 1-2840

BETTER LAWNS aND 
GARDENS CO., 

V. Apaniaus vadovaujama, 
atlieka sodininkystes patar
navimus ir patarimus. Be to 
galite nusipirkti pievoms 
trąšų, chemikalu, sėklų ir 
įvairių augalų. Prie progos 
užsukit ar naskambmkit 

12518 Lake Shore Blvd.
Cleveland 8, Ohio. 

Tel. PO 1-5614.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

East Cleveland
8 kamb. 1 šeimos namas 

netoli Euclid Avė. l’/o vo
nios, kilimai, ekstra kamb., 
3 aukšte, garažas. 60x145 
sklypas. $13,500.

Šv. Jurgio parapijoj
6 kamb., 2 vonios, erdvus 

rūsys, nauji variniai van
dens vamzdžiai, nauji elek
tros laidai, naujas gaso pe
čius. Aluminijau dvigubi 
langai, garažas. Atskiras 
įėjimas į 2 aukštą. Tinka 
vienai šeimai arba dviem. 
$12,800.

7 kamb. 1 šeimos, gera
me stovyje. $8,600.

2 šeimų 5-5, po 3 mieg., 
3 garažai, švariai prižiūrė
tas namas. $12,900.

Edna Avė.
2 šeimų, 5-5, erdvūs kam-

bariai, 2 geri gaso pečiai, 
šildymas su radijatoriais. 
$15,900.

Netoli St. Clair — Ida
2 šeimų, 5-5, naujas ga

ražas, geras rūsys, prašo 
$13,300.

Investavimui
3 ešimų, garažai, $10,000.
4 šeimų — $10,800.
10 šeimų — 2 krastuvės, 

metinės pajamos — $7,600. 
Kaina $41,500.

Lietuvis bendradarbis
Alg. Dailidė 

13229 Superior Avė.

I)L 1-6666

Aukos Tautinių šokių 
Šventei

Įvertindami Tautinių šo
kių šventės polėkius ir reik
šmę mūsų jaunimo lietuviš
kai ateičiai, jos reikalams 
Clevelande aukojo: Juozas 
Mikonis, East Shore Realty 
— nekilnojamojo turto par
davimo įstaigos vedėjas — 
$50.00, Balys Gaidžiūnas, 
krautuvės Patria savinin
kas — $10.00, Antanas Qai- 
liušis, namų pardavėjas — 
brokeris — $5.00.

• Savininkas parduoda 
mūrinį namą: 4 miegamie
ji; 4 garažai; varinis van
dentiekis ir lietaus nubėgi- 
mai; sklypas 425 pėdų ilgio 
su medžiais; naujas cemen
tinis išvažiavimas; randasi 
Marcella Rd. — prieš Nau
jos parapijos mokyklą. Te
lefonas: IV 1-5380.

MALONŪS VASAROTOJAI,
Pranešame, kad OSTERVILLE MA- 

NOR, Ine. atidaroma birželio 24 d. Adresas: 
West Bay Road, Osterville, Cape Cod, Mass. 
Telef.: GArden 8-6991. Savininko J. Kapo
čiaus namų adresas: 25 Barrington Road, 
Dorchester 24, Mass. Telef.: 282-2759.

Mūsų vasarvietę geriausia atestuoja 
pas mus jau vasaroję svečiai: kas jau viena 
kartą pas mus atostogavo, tas lieka nuola
tiniu Manor vasarotoju.

Maloniai prašome kambarių užsakymus 
siųsti kaip galima anksčiau, kad mes galė
tume patenkinti kiekvieno pageidavimus.

Laukiame Jūsų užsakymų ir esame pa
siruošę Jus maloniai priimti.

Jūsų
J. Kapočius

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTS INSURED

TO $10,000.00

Indėliai įnešti iki LIEPOS 15 DIENOS bus užskai
tyti nuošimčiam^ nuo LIEPOS 1 DIENOS!

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE V777O

Nr. 76 — 7

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas parduoda na

mą, laisvą apsigyvenimui. 2 
šeimų, 5-5, dvigubi porčiai, 
plytelėmis klotos virtuvės, 
2 gaso pečiai, erdvus rūsys, 
naujas lj/j> garažas.

Telef. 881-7064. (75-78)

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas, turįs apleisti 

miestą ir privalo parduoti 2 
šeimų namą (5-4) lenkų — 
lietuvių rajone — 1234'E. 
87 gt. Su siūlymu kreiptis 
telef. RA 1-9707. (73-77)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND
REMODELING LOANS



DIRVA
Nr. 76 1963 m. liepos 3 d.

KAS IR KUR?
• Ryšium su JAV Nepri

klausomybės švente, liepos 
mėn. 5 dieną Dirva neišeis. 
Sekantis po šventės Dirvos 
numeris pasirodys liepos 8 
d., pirmadieni.

• Lietuvos diplomatijos 
šefas S. Lozoraitis ir Lietu
vos ministeris prie šv. Sos
to S. Girdvainis pasiuntė 
telegramas Vatikano vals
tybės sekretoriui kardinolui 
A. G. Cicognani, prašydami 
pateikti jų sveikinimus nau
jai išrinktajam Popiežiui 
Povilui VI.

Min. S. Girdvainis kartu 
su kitais diplomatinių misi
jų šefais buvo priimtas po
piežiaus Povilo VI, bendro
je, iškilmingoje, audiencijo
je. Audiencijos metu priim
damas min. Girdvainio svei
kinimus, šventasis Tėvas 
teikėsi labai maloniai prisi
minti savo dažnus kontak
tus su S. Girdvainiu, ku
riuos jis praeityje, daugelio 
metų bėgyje, turėjo būda
mas Valstybės Sekretoriato 
antros sekcijos vedėju.

• Algirdas šimukonis, Al
girdo ir Gražinos šimuko- 
nių sūnus, gimęs 1949 me
tais Kanadoje, šių metų bir
želio mėnesyje baigė dvi aš- 
tuonių metų mokyklas — 
lietuvišką šeštadieninę Mai
ronio vardu mokyklą ir St. 
Leonard parapijinę mokyk
lą, Brooklyne, N. Y. Per vi
sus aštuonerius mokslo me
tus abiejose mokyklose jis 
buvo pirmuoju mokiniu ir 
baigęs iš amerikiečių para
pijinės mokyklos gavo net 
auksini žymenį su įrašu.

Ryšium su a.a. dail. Juozui Kaminskui paminklo pastatymu, liepos 
6 d. Chicagoje, 2508 W. 46 St. atidaroma jo kūrinių paroda, kuri tę
sis iki liepos 14 d. kasdien nuo 10 iki 8 v.v. Įėjimas į parodą nemo
kamas. Nuotraukoje J. Kaminsko paveikslas "Gubos".

Z. Degučio nuotrauka

s

A A
VACLOVUI ŽUKUI

mirus, žmonai TEKLEI, vaikams KRISTINAI ir 
KĘSTUČIUI, seserims JADVYGAI, čESEI, ZO
SEI, OLIAI ir GALIAI, broliui VYTAUTUI ir 
artimiesiems, giliausią užuojautą reiškia ir kar
tu liūdi

Birutė ir Vaclovas Paprockai

Jei anksčiau jaunųjų buvo klausiama;ar už mylimo teki, šiandien pirmas klausimas turėtų būti,ar už 
lietuvio teki, ar lietuvaitę vedi? Ir tik gavę teigiamą atsakymą mes pradžiugsime, žinodami, kad Lie
tuvai nebus padaryta skriaudos... Tokiais žodžiais vyr. skautininkė O. Zailskienė pasveikino jaunuosius 
skautus akademikus Birutę Strikaitytę ir inž. Zigmą Viskantą sukūrusius lietuvišką šeimą. Nuotrauko
je jaunieji tarp palydų. Stovi iš kairės: E. Lungaitė, G. Federavičiūtė, L. Žebrauskaitė, D. Gedmin- 
taitė, jaunieji Birutė Strikaitytė ir Zigmas Viskanta, dr. A. Marchertas, S. Banaitis, V. Petrauskas ir 
L. šablauskas. V.A. Račkausko nuotrauka

• DĖMESIO! Paštui įve
dus naują sritinį kodą, vad. 
Zip Code, Dirvos vardu 
siunčiant korespondenciją: 
laiškus, spaudą ir kt., prie 
adreso prašome rašyti (vie
toj buv. zonos numerio 3) 
44103.

šio codo naudojimas prie 
adreso žymiai pagreitins 
siunčiamo pašto pristaty
mą.

• Jonas Lietuvninkas, 
Baltimore, Md., dėl pablo
gėjusios sveikatos negalė
jęs asmeniškai dalyvauti 
ALT S-gos Seime ir Vilties, 
draugijos susirinkime St. 
Louis, gyvena tų suvažiavi
mų dvasia, gyvai sielojasi 
mūsų tautinės spaudos rei
kalais ir nepaliauja rėmęs 
jos sunkią ekonominę kovą 
už būvį.

Štai, ir vėl, anksčiau nei 
buvo pasižadėjęs, prisiuntė 
100 dolerių, kurie įtraukti į 
Jono Lietuvninko įnašus 
Vilties draugijai.

Jono Lietuvninko įnašas 
dabar siekia 900 dol. Taigi, 
tik 100 dol. betrūkstą iki 
tos sumos, kuri suvažiavi
me buvo nutarta siekti ALT 
skyrių. O čia vienas žmo
gus, sulaukęs 81 metų am
žiaus, pralenkė kuo ne vi
sus skyrius.

Savo parama lietuviš
kiems reikalams Jonas Lie
tuvninkas yra sudėjęs ka
pitalą, kuriam, imant dėme
sin jo pajamas, vargu ar 
rasim lygų visas proporci
jas kartu sudėjus.

Jono Lietuvninko pavyz
dys. tebūnie kelrodžiu vi
siems, kuriuose dar plaka 
lietuviška širdis.

• Chicagos meras Richard 
J. Daley, ryšy su liepos 7 
dieną Chicagoje įvykstan
čia II JAV ir Kanados Lie
tuvių Tautinių šokių šven
te, išleido proklomaciją, ku
rioje Liepos 7-ji skelbiama 
Lietuvių Diena Chicagoje.

• Juozas F. Gribauskas, 
St. Anthony Savings and 
Loan Ass’n. prezidentas ir 
II Tautinių šokių šventės 
finansų komisijos garbės 
pirmininkas šią šventę įvai
riais būdais parėmė 400 do
lerių.

• Spaudos priėmimas II 
Tautinių šokių šventės In
formacinės komisijos ben
dradarbiams, kurie parodė

LRKSA Seimo įvykusio Clevelande dalyviai klausosi pranešimų. Pirmoj eilėj sėdi: L. Leknickas,
LRKSA prezidentas L. Šimutis, svečias iš Australijos kun. Petrauskas, vysk. V. Brizgys ir šv. Jurgio 
parapijos kelbonas kun. B. Ivanauskas. J- Garlos nuotrauka

Rezoliucijų įnešimas Kongrese turi 
teigiamų propagandinę reikšmę, 

tačiau dar neparuošta dirva

liek daug nuoširdumo ir pa
stangų šventės reikale, 
įvyks šeštadienį, liepos 6 d. 
nuo 5-7:30 vai. vak. Duby
sos svetainėje, 2548 West 
69th St., telef. 476-9445. 
Prašomi visi komisijos na-
riai su poniomis maloniai 
priėmime dalyvauti. Pobū
vio šeimininkas yra šven
tės Informacinė komisija.

• Veter. gyd. Leonas 
Kriaučeliūnas korp. Neo- 
Lithuania filisteris Vyr. 
Valdybos yra pakviestas 
neolithuanų vasaros sto
vyklos globėjų. Stovykla 
įvyks nuo rugpiūčio 24 d. 
iki rugsėjo 2 d. p. Linkų va
sarvietėje — Christiana 
Lodge, Edwardsburg, Mi- 
chigan.

KVIETIMAS 
VASAROS 

ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame at

vykti į saulėtą CAPE 
COD ir šių metų atosto
gas praleisti geram poil
siui specialiai paruoštoje 

MEŠKOS viloje ir 
MEŠKIUKO vasarnamyj.

Medžių apsupta erdvi 
rami aplinka, dideli pa
togūs kambariai, geras 
sveikas maistas, malonus 
nešaltas Atlanto vanduo. 
Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška 
dvasia ir gera nuotaika, 
vaikų priežiūra . ..

Vasarvietė atidaroma 
birželio 15. Kas vasaros 
nuo birželio 15 iki birže
lio 30 ir nuo rugsėjo 1 
iki sezono pabaigos, gaus 
15 C nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek ga
lima iš anksto.
MEŠKA, 42 Beach St., 
Monument Beach, Cape 
Cod, Mass. Tel. 759-3251 
(Area Code Nr. 617).

IŠ PASIKALBĖJIMO SU ALT 
PIRMININKU LEONARDU 
ŠIMUČIU

ALT Clevelando skyriaus val
dybos iniciatyva liepos 1 d. bu
vo sudaryta maloni proga išgirs
ti ALT p-ko L. Šimučio nuomo
nę aktualiais lietuvių politinio gy
venimo klausimais. Juose buvo 
paliesta rezoliucijų kongrese ak
cija, VLIK problema, santykiai su 
ALB, ALT informaciniai ir orga
nizaciniai klausimai.

Prieš tai L. Šimutis ALT Cle
velando skyriaus vicepirm. adv. 
Juliaus Smetonos buvo pristaty
tas Clevelando dienraščių atsto
vams, kuriems buvo suteikta in
formacija apie ALT veiklą.

L. Šimutis kartu yra ir LRKSA 
prezidentas, vadovaująs Cleve
lande vykstančiam to susivieniji
mo Seimui.

ALT valdyba rezoliucijų rei
kalu formalaus sprendimo nėra 
padariusi, tačiau iš L, Šimučio 

Iš Pabaltiečių Advokatų ir Teisininkų Lygos suruošto birželio 
įvykių minėjimo. Nuotraukoje susirinkimo dalyviai,tarp kurių maty
ti pirm. Charles Kai, Illinois aukšt. teismo teisėjas John Gutk- 
necht ir solistė Iz. Motiekaitienė. V.A.Račkausko nuotrauka

informacijos matyti, kad į rezo
liucijų akciją žiūrima, kaip įtei
giamą propagandinį reiškinį, 
įtraukiantį ton veiklon daugiau žmo
nių, jų tarpe ir amerikiečių po
litinių slouksnių. Tačiau rezo
liucijoms pravesti dirva nėra pil
nai paruošta ir jų pravedimas 
priklauso ne nuo kongreso narių, 
bet nuo valstybės departamento 
ir prezidento nusistatymo.

Šiuo metu pagrindiniu lietuvių 
veiksnių uždaviniu yra pasiruoš
ti ir kelti sovietinio kolonijaliz
mo klausimą jo visumoje ir tuo 
klausimu vesti aktyvią propagan
dą, ypatingai naujai atsikūrusių 
Afrikos ir Azijos valstybių atsto
vų tarpe. Tam palaipsniui ruošia
si ir ALT ir ta linkme vysto 
savo informacinio sektoriaus 
veiklą.

VLIK ir kitų grupių apsijun- 
gimo klausimas šiuo metu esąs 
gerame kelyje ir tikimasi, kad 
tas klausimas galutinai išsispręs

iki PLB Seimo. Grupių konsoli
dacija VLIK panaikintų trintį ir 
kitų organizacijų tarpe (pvz. tarp 
ALT ir ALB).

♦♦♦
Šiuo metu ALT admi

nistracinės ir informa
cinės išlaidos yra žy
miai sumažėjusio s. ALT 
centrinis biuras veikiąs gerai, 
o informacinis darbas kreipia
mas į sovietinio kolonijalizmo 
reikalo iškėlimo fazę. Tam rei
kalinga talkos ir lėšų. Sudaromos 
ir kitos komisijos, talkininkau
jančios ALT darbuose.

Priimdamas naujas organiza
cijas, ALT plečia savo organiza
cinę apimtį,-gauna naujų jėgų sa
vo uždaviniams atlikti. Džiugiu 
reiškiniu yra akademinių orga
nizacijų įsijungimas.

Kaip tik ir šiame pasitarime 
jau dalyvavo LSS atstovės J. Gai- 
liušytė ir B. Augustinavičiūtė.

Informaciniam pasitarimui va
dovavo adv. Julius Smetona.

Clevelande ALT skyriaus val
dybos nariai turėjo progos išsi
aiškinti ALT veiklą ir organiza
ciją liečiančiais klausimais. Tai 
kaip tik labai naudinga vienam iš 
veikliausių ALT skyrių. Sušauk
tas pasitarimas buvo visais at
žvilgiais naudingas tiek nuomo
nių pasikeitimui, tiek ir informa
cijai.

Pirm. L. Šimutis simpatingai 
apjungė savo, kaip ALT pirmi
ninko, atstovaujamą nuomonę su 
pažiūromis, išplaukiančiomis iš 
jo ilgos patirties vadovaujant
ALT ir aktyviai reiškiantis lie
tuvių visuomeniniame darbe.

• Vida Ribokaitė, pirmo
ji iš Omahos lietuvaičių, sa
vo studijas apvainikavo 
Master Degree diplomu.

Naujoji akademike iš pat 
vaikystės buvo stropi mo
kinė. Labai gerai mokėsi 
parapijinėje mokykloje ir 
visus ketverius metus buvo 
garbės sąrašuose aukštes
niojoje mokykloje. 1958 m. 
rudenį įstojo į Creighton 
Universitetą, Omahoje ir 
1962 m. pavasarį gavo 
Bachelor of Science diplo
mą iš Biznio Administraci
jos. Be to gavo ir stipendiją 
tolimesnėms studijoms. Pa
sirinko New Yorko univer
sitetą ir čia š. m. birželio 5 
d. įgijo mokslo ir specialy
bės laipsnį angliškai vadi
namą : Master of Science in 
Retailing.

V. Ribokaitė, mokydama
si aukštesniojoje mokykloje 
ir studijuodama Creighton 
Universitete gyvai reiškėsi 
lietuvių jaunimo organiza
cijose ir kolonijos kultūri
nėje veikloje.

Per vasarą paviešėjusi 
Omahoje pas savo tėvelius, 
kurie čia verčiasi prekyba, 
rudenį V. Ribokaitė vėl iš
sikelia į New Yorką, kur ji 
jau yra gavusi darba S AKS 
FIFTH AVENUE. Ten be
dirbdama, jaunoji akademi
ke yra pasiryžusi dar gilin
ti studijas ir siekti savo 
specialybėje daktaro laips
nio.

Džiugu, kad mūsų koloni
jos lietuvaitė pasiekė moks
lo aukštumų tik gaila, kad 
ji greit apleis musų mažą 
koloniją, kurioje jaunų jė
gų tiek visuomeninės, tiek 
kultūrinės veiklos baruos’e 
labai ir labai trūksta. fjp)
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