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Pats neparagavęs
LIEPOS 15 PRASIDĖSIANČIOS NAUJOS AMERIKIEČIŲ-SOVIETŲ DERYBOS IŠPLAUKIA Iš
NEPALŪŽTANČIO VALSTYBĖS DEPARTA
MENTO TIKĖJIMO, JOG ABIEM VALSTYBĖM
REIKIA SUSITARTI TAM, KAD IŠVENGUS
ŠANTAŽO Iš SILPNESNIŲ SĄJUNGININKŲ:
PRANCŪZIJOS IR KINIJOS. — SAVO KELIO
NĖM Į BERLYNĄ KENNEDY IR CHRUŠČIO
VAS TARP KITKO SIEKĖ TO PATIES — IZO
LIUOTI SAVO SĄJUNGININKĄ, O VIS DĖLTO:
SOVIETŲ SIENOS VAIZDAS KURIAM LAIKUI
PREZIDENTĄ TAIP SUKRĖTĖ, KAD JIS SU
ABEJOJO SAVO POLITIKOS TEISINGUMU.

---------

Vytautas Meškauskas -----------

"Nuolatinė pažanga atskirų
atominės galybės centrų tiek ko
munistiniame, tiek ir Vakarų blo
kuose gali sudaryti tiek Jungti
nėm Amerikos Valstybėm, tiek ir
Sovietų Sąjungai kritiškas situa
cijas, kai vienas iš JAVar Sovie
tų Sąjungos sąjungininkų paban
dytų tokia būkle pasinaudoti ir
abiejų valstybių prestižą išnau
doti savo naudai.
Tokios situacijos, kiekvienu
metu galinčios išsirutulioti Į ne
norimą teisioginį konfliktą, abi
valstybės -- JAV ir Sovietų Są
junga -- turėtų visomis priemo
nėmis vengti. Ir vien jau tas pa
teisina derybas su Sovietų Są
junga...
Didžiausias pavojus tiek Sovie
tų Sąjungai, tiek ir JAV, glūdi
atominio apsiginklavimo išsiplė
time, visų pirma Kinijoje ir Pran.
cūzijoje."
Taip samprotavo savo me
morandume apie tarptautinę pa
dėtį ir JAV užsienio politikos tiks
lus Massachusetts Institute of
Technology profesorius Walt
Rostovz, dabar Valstybės Departmento planavimo skyriaus vir
šininkas. Tas memorandumas,
pritaikant jo principus kasdieną
besikeičiančiai būklei, sudaro

dabartinės JAV užsienio politi
kos pagrindą. Jį turint galvoje,
lengva suprasti dabartinės admi
nistracijos norą būtinai susitarti
dėl atominių bombų bandymo už
draudimo ir viltį, kad tokį reika
lą įžiūrės ir Kremlius.
Į tokios galvosenos rėmus tin
ka ir abi paskutinės Kennedy bei
Chruščiovo kelionės. Kennedy
savo kelione siekė pakirsti de
Gaulle autoritetą ir prestižą.
Chruščiovas to paties siekė Ki
nijos atveju ir sušaukęs savo sa
telitus Rytų Berlyne pasiūlė JAV
susitarti dėl atominių bombų ban
dymo uždraudimo, tokiu būdu pa
didindamas amerikiečių viltis,
kad Rostowas teisingai sampro
tavo. Bet, būdamas gudrus poli
tikas ir matydamas amerikiečių
norą žūt būt padaryti kokią nors
pradžią atominių ginklų kontro
lei, jis tą savo pasiūlymą susie
jo su reikalavimu legalizuoti da
bartinę padėtį Vidurio ir Rytų
Europoje.
Dėl tokio susitarimo liepos 15
d. prasidės naujos derybos Mask
voje, kur JAV atstovaus Ąverell
Harriman, apie kurį pakartotinai
sklinda gandai, jos jis pakeisiąs
Dean Rusk Valstybės Sekreto
riaus kėdėje. Kai kurias viltis,

Šiandien ir rytoj
DĖL mėlynakės rusės Larisos vos nesugriuvo Lumumbos
universitetas Maskvoje. Keli šimtai ten studijuojančių negrų
studentų protesto ženklan buvo nutraukę studijas.
Ne pirmą kartą dėl gražios moters keičiasi istorijos ei
ga. Tokią rolę galėjo suvaidinti ir blondinė Larisa, gimusi
Komsomolskaja Pravda redaktorių fantazijoje, norėjusių įs
pėti rusaites nesusidėti su spalvotaisiais studentais...
Komjaunuolių organas atspausdino tūlos Larisos jaudi
nančią istoriją. Si maskvietė komjaunuolė, atmetusi Aliošos
meilę ir įsimylėjo į Maskvoje studijuojantį spalvotąjį Mahmudą, kuris pakeitė jos gyvenimą. Kai Mahmud baigė Maskvos
universitete mokslus, Larisa už jo ištekėjo ir išvyko į jo tė
vynę, kur prasidėjo jos tragedija. Mahmudas pasirodo jau buvo
vedęs, turėjo keletą žmonų ir būrį vaikų. Po kiek laiko jis par
davė Larisą vienam savo draugui į haremą. Ji bandžiusi pa
bėgti, bet naujasis "savininkas" ją pagavęs ir vėl susigrąži
no į haremą.
Ir laikraštis reportažą baigė šiais žodžiais: "Jei vieną
dieną mums pavyks išlaisvinti Larisą, mes parašysime pla
čiau. Bet ar pasiseks?"

Cleveland, Ohio

nežinai
kad Harrimanui visdėlto nebus
lengva sutikti su visais sovietų
reikalavimais, sukėlė prezidento
Kennedy kalba Berlyno Schoenebergo rotušėje, kuri jis pareiš
kė:
"Pasitaiko Europoje ir kito
se pasaulio dalyse tokių, kurie
teigia, kad su komunistais gali
ma bendradarbiauti. Jie turėtų
atvykti į Berlyną."
Tie žodžiai buvo įtraukti įkal
bos tekstą, kurį paruošė prezi
dento kalbų autorius Ted Sorensen. Tie žodžiai labai patiko ber
lyniečiams -- to Sorensen ir sie
kė -- tačiau nustebino DeanRuską, kuris su tos kalbos tekstu ne
buvo iš anksto susipažinęs. Ka
dangi tie žodžiai, galima sakyti,
nebuvo natūraliai išplaukę iš JAV
užsienio politikos, kuri siekia su
sitarimo su sovietais, D. Rusk
pageidavo tam tikros korektūros.
Buvo sutarta, kad į sekančią kal
bą -- Berlyno Laisvajame Uni
versitete -- prezidentas įtrauks
du sakinius, kurių nebuvo jau at
spausdintame ir žurnalistams iš
dalintame kalbos tekste. Žurna
listai nustebo išgirdę visai kito
kią kalbos pradžią. Būtent, pre
zidentas pareiškė:
"Kaip aš šiandien prieš piet
sakiau (Schoenebergo rotušėje),
aš nesidžiaugiu galimybėmis, ku
rios atsidaro pasaulyje tautų fron
tams. Aš netikiu, kad demokra
tas gali sėkmingai joti ant tokio
tigro; į ką aš tikiu, yra reikalas
didžiosiom valstybėm bendra
darbiauti, kad išgelbėjus žmonių
giminę nuo jai gresiančio sunai
kinimo".
Tais neaiškiais sakiniais —
teigimu, kad sakęs tai, ko iš tik
ro nesakė -- prezidentas bandė
išblaškyti tą karingą įspūdį, kurį
jis padarė tos pačios dienos rytą
"Ich bin ein Berliner" kalba. Jis
vėl grįžo prie Rostowo tezės,
nors, aplamai imant, viešnagė
Berlyne ir ypač trumpas vizitas
prie sovietų sienos prezidentui
padarė labai stiprų įspūdį, ką, jis
išreiškė šį sykį savo, bet ne Sorensono žodžiais:
"Pasaulyje pasitaiko tokių da
lykų, kuriuos turi pats pamatyti,
kad jais įtikėtum."
Vienas iš tokių dalykų, kurį
prezidentui ir jo patarėjams rei
kia patiems pamatyti ir paragau
ti, atrodo, ir toliau lieka — ko
munizmas.

* STALINISTO MIHAILO SUSLOVO paskyrimas vadovauti
Kremliaus delegacijai derybose
su Raud. Kinijos atstovais Mas
kvoje aiškinamas Kremliaus po
litikų siekimu derybas išlaikyti
ideologinėje plotmėje, neliečiant
nei Chruščiovo nei Mao asmeniš
kai, nei jų užsienio politikos
krypčių. Suslovo uždaviniu esąs
sulaikyti abi puses nuo galutino
skilimo.

Įspūdingas vaizdas iš Tautinių Šokių šventės Chicagoje.

MEILĖS DEMONSTRACIJA LIETUVAI
II-ji JAV ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių šven
tė, 1963 m. liepos mėn. 7 d.
Chicagoje praėjo dideliu pa
sisekimu, t r i u m fališkai,
šventėje dalyvavo iš visos
Šiaurės Amerikos apie 1000
šokėjų, jų skaičiuje apie
trečdalis — pradžios mo
kyklų moksleivių. Publikos
buvo pilnutėlis amfiteatras,
talpinąs apie 8,000! šventę

sveikino Chicagos burmis
tro R. J. Daley, paskelbusio
šventės dieną — lietuvių
diena Chicagoje, atstovas.
Šventės programos vado
vas, nenuilstamasis mūsų
šokio puoselėtojas , Liudas
Sagys, uždavinį atliko sėk
mingiausiai, žavėtinai. Pro
gramos pranešėja (lietuvių
ir anglų kalbomis) talentin
goji filmo ir televizijos ak

tore Rūta Lee - Kilmonytė.
Ta proga išsamesni straips
niai apie šventę ir jos pro
gramos pranešėją tilpo šeš
tadienio laidoje didžiuose
vietos laikraščiuose. Rūta
programą vedė įspūdingai,
šauniai ir giliai lietuviškai.
„Lietuvos aš nemačiau, bet
myliu ją aistringai”. .. pri
sistatė Rūta šokėjams ir
publikai .. . Nėra pasaulyje
jėgos, kuri iš mūsų širdies
išimtų meilę Lietuvai! —
toliau deklaravo Rūta. Jos
žodžius dėmesingai priėmė
šokėjų šimtinės. Tad ir vi
są šią didelę, gražiausiai
pravestą ir paruoštą šven
tę, galima drąsiai laikyti —
didžiule meilės Lietuvai de
monstracija !
Platesnis šventės aprašy
mas ir vaizdai bus vėliau.
Vo

ŽINIOS IŠ VISO
PASAULIO

Lietuvių Tautinių Šokių šventės šokėjos Regina Česaitė, iš Chi
cagos, ir Laima Stančikaitė, iš Los Angeles, šventės išvakarėse
prie Lietuvos laisvės paminklo Chicagoje padėjo gėlių vainiką.
V.A. Račkausko nuotrauka

★
PASIRODŽIUS reportažui, tuojau užprotestavo Maksvoje studijuoją arabų studentai, pareikalaudami duoti tikslius La
risos ir Mahmudo vardus ir aiškiai nurodyti kraštą, kur ji už
daryta, nes iš reportažo atrodo, kad ji yra arabų kraštuose.
Komsomolskaja Pravda pradžioj bandė visaip išsisukti. Vė
liau arabus studentus užtikrino, kad Larisos nėra arabų kraštuo
se.
Tada užprotestavo Afrikos studentai, pareikalaudmi redak
cijos paskelbti, kad Larisos nėra Afrikoje...
Rusų redaktoriai iš naujo bandė išsisukti, bet prispirti
prie sienos prisipažino, kad visa istorija yra tik prasimany
mas, gimęs jų fantazijoje. Afrikiečiai nebuvo patenkinti tokiu
aiškinimu ir jų komitetas pasipiktino dėl rusų apartheidiškos
laikysenos, kad visa istorija buvusi prasimanyta su tikslu ru
sų merginas atgrasinti nuo noro ištekėti už užsieniečio...
Larisos fantomas parodė negrams, kiek yra melaginga so
vietų propaganda Afrikoje.skelbianti, kad raudonoji vėliava pri
dengia visus vienodai,be rasės skirtumo. Taip, ji vienodai pri
dengia tik vergijoje!

★
DU NEGRAI studentai iš to paties kaimo Afrikoje, netikė
tai susitiko Maskvos universiteto koridoriuje.
-- Ar tu jau senai Maskvoje?
— Dar tik savaitė. O tu?
--Jau trys mėnesiai.
— Tarp mūsų kalbant, -- klausia pirmasis, -- ar tu esi
Įsitikinęs komunistas?
— Kodėl tu manęs klausi? Juk aš tau aiškiai pasakiau, kad
čia esu jau trečias mėnuo...
, .

V.A. Račkausko nuotrauka

Tautiniu Šokių šventės atidarymas. įnešamos JAV, Lietuvos ir Kanados vėliavos.
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V.A. Račkausko nuotrauka

* BELGUOS UŽSIENIŲ REI
KALŲ
MINISTERIS HENRY
SPAAK, lankantis. Charkove, kal
bėjosi su Chruščiovu.
Vakariečių diplomatai stengia
si patirti Kremliaus galimus po
litinius posūkius, ryšium su ski
limu tarp Sov. Sąjungos ir Raud.
Kinijos.
Chruščiovo pasiūlymas susi
tarti dėl atominio nusiginklavimo,
lydimas nepriimtino Vakarams
"priedo" -- nepuolimo sutarties
tarp NATO ir Varšuvos pakto
valstybių, yra būdingas Krem
liaus diplomatinis zig-zagas:
siūlyti ką nors priimtino kartu
su nepriimtinu priedu.
* GELENŽINKELIE.ČIŲ UNI
JOS ATMETĖ visus darbo sek
retoriaus W. Wirtz pasiūlymus
susitarti, kad išvengus streiko.
Streikas gali būti išvengtas tik
prezidentui įsikišus ir Kongre
sui priėmus spec, įstatymą, pa
skelbiantį streiką kenksmingu
krašto ūkiui ir saugumui.
* ARGENTINOS PREZIDENTO
IR GUBERNATORIŲ RINKIMUO
SE IŠJUNGTI PERONISTŲ IR KO
MUNISTŲ KANDIDATAI. Tų or
ganizacijų reiškimąsis tačiau nė
ra nutildytas ir jis pasirodo tuš
čių balsavimo blankų įteikimu,
protesto demonstracijomis. Bal
savimo būstines saugo kariuo
menė. Į prezidentus kandidatuo
ja Dr. Illia, buvęs prezidentas
atsargos gen. Pedro Aramburu
ir Dr. O. Alende.
* SOV. UKRAINOS "PREM
JERAS" VLADIMIR ŠČERBITSKY atleistas iš pareigų ir
paskirtas Dnepropetrovsko pra
monės kombinato pąrtijos komitetan. Priežastys tokios degra
dacijos dar nebuvo paskelbtos.
* AUGANTIS SOVIETŲ ŠNI
PŲ AKTYVUMAS JAV, lydi
mas vis garsesnių Chruščiovo
"taikios koegzistencijos" šūkių,
painioja ir dviejų brolių Kennedy
politiką. Kai Robertas skelbia
apie vis didėjantį ir besiplečian
tį Sovietų šnipų tinklą Ameriko
je, prezidentas siunčia delegaci
ją Maskvon tartis dėl nusigink
lavimo.
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ROMANTIŠKA BIOGRAFIJA
Žmogaus gyvenimo aprašymas
autoriui yra nelengva pareiga.
Čia jam tenka lukštenti asmens
sielos gelmes pagal jo gyventą
istorinę aplinką ir psichologijos
duomenis. Tuo būdu jis turi ryž
tis gvildenti individualybę, kurią,
rodos, Goethe apibūdino šia reikš
minga fraze: Individuum ėst ineffabile. Lietuviškai būtų: indi
vidas neišsakomas.
Didelių sunkumų akivaizdoje,
paprastai autoriai gelbsti, sau
pasakodami daugiau apie aplinką,
kurioje vaizduojamasis asmuo
gyveno. Tuo atveju išeina ne tiek
asmens biografija, kiek jo gyven
tų laikų dėstymas. Kiti autoriai,
sugebą daugiau Įsigilinti Į vaiz
duojamo asmens dvasią ir Į jos
pasireiškimus istorinėje aplin
koje, kreipia dėmesį Į pačios as
menybės vystymąsi. Klasiškų
biografijų autoriai eina šiuo ant
ruoju keliu ir kartais sukuria
šedevrus. Trečios rūšies biogra
fai yra literatai, kurie kuria bio
grafinius veikalus gražiosios li
teratūros pavyzdžiu. Jiems pir
miausiai rūpi parinktais žodžiais,
vaizdais ir posakiais žavėti skai
tytojus ir- patraukti jų dėmesį
vaizduojamam asmeniui. Klasiš
kas šios rūšies biografijas kūrė
vokiečių autorius Emil Ludwig,
davęs populiarias Napoleono,
Bismarcko, Roosevelto, Lincolno, Stalino ir kitas biografijas.
Panašus Į jį yra Amerikos isto

1963 m. liepos 10 d.

J. JAKŠTAS

rikas Harold Lamb, Įspūdingai ap
rašęs Džingiskano, Tamerlano,
Petro D., Jono Žiauriojo ir pas-,
kutiniu metu Persų karaliaus Kyro ir kitų gyvenimus.
Antano Rūko praeitais metais
pasirodęs "Vienišo žmogaus gy
venimas. Juozo Adomaičio -- Dė
dės Šerno gyvenimo bruožai" skir.
tinas paskutinei biografijų rūšiai.
Pagal šioms biografijoms būdin
gą tendenciją -- duoti skaityto
jams įspūdingus vaizdus -- mūsų
autorius ir rašo trumpais, kapo
tais vaizdeliais. Tuo būdu 192
p. oktavinio formato veikalas su
skirstytas net į 36 skyrius; ir
kiekvienas skyrius su išradinga
antrašte, k. a. Voras šaukia, Su
griautos pilys, Nulaužtas medis
ir kita. Paskiruose skyreliuose
daugiausiai trumpai gribštelėjama kalbamo asmens buities koks
vaizdelis, apipintas autoriaus gra žiu, dažnu atveju hiperboliškų
samprotavimų. Skyriai ar vaiz
deliai sudėstyti kronologine tvar
ka, atseit, pagal asmens gyveni
mo eigą, kaip istorijos moksle
įprasta daryti. Bet tarp atskirų
vaizdelių trūksta genetiško ry
šio. Tat biografija spragota, kaip
ir pats autorius antraštėje pažy
mi, jog tai "Gyvenimo bruožai".
Skaitant atskirus vaizdus vie
tomis pasigendama aiškumo ir
dalyko motivacijos. Pav. rašoma,
jog A. Š. nebaigęs Marijampolės
gimanzijos .grįžęs į Ūkį. Kiek pa -

ūkininkavęs, išvažiavo Į Varšu
vą studijuoti u-te gamtos moks
lų. Čia skaitytojas tuojau galėtų
klausti, kaip nebaigęs gimnazi
jos galėjo būti priimtas į u-tą.
Jei būsimam Šernui šiuo atveju
padaryta išimtis, būtų reikėję tai
paaiškinti. Nuosekliai ir pagrįs
tai išdėstyta A. Š. "Varpo" re
dagavimas Tilžėje, jo pasitrau
kimas Į Bremeną ir atvykimas į
JAV (1895). Žinoma, ir čia dėsto
ma su autoriui-literatui būdingais
plačiais samprotavimais, ypač
kur kalbama apie emigraciją, tiek
senąją bajorišką, tiek naujausią
-- masišką kaimiečių. Šiuo atve
ju autoriaus klystama, kai sako
ma, kad T. Kosciuška "pralai
mėjęs sukilimą, atsidūrė Šiauri
nėje Amerikoje ir čia įsijungė į
tuomet vykusią laisvės kovą". Iš
tikrųjų, jis atvyko į šį kraštą ir
įsijungė į išsivadavimo kovą
1775 m. dar prieš sukilimą Lie
tuvoje ir Lenkijoje (1794), kur
jis pralaimėjo. Tiesa, jis dar lan
kėsi JAV ir vėliau(1798). Bet šiuo
metu jokiose kovose nedalyvavo.
Plačiausia ir esmingiausia
knygos dalis skirta A. Š. gyve
nimui JAV. Gražiai išryškintas
jo uždaras, kabinetinio žmogaus
būdas triukšmingoje Chicagoje.
Nubrėžtas ir pirmųjų lietuvių kū
rimosi vaizdas šiame didmiesty
ir A. Š.sponsoriaus A. Olšausko
atvykimas ir iškilimas. Skyriuje,
pavadintame "Didi pagarba"

Maloniu metu . . . kiekvienu metu . . . džiaukis STROH’S
Patirk, ką ugnimi darymas suteikia alaus skoniui! Jis
daro Stroh’s švelnesniu, lengvesniu . . . gaivinantį, kaip
plaukojimas karštoje vasaros dienoje. Vartokite Stroh’s*
vienintelį Amerikoje ugnimi darytą alų.
THE STROH BREVVERY COMPANY, DETROIT 26, MICHIGAN

VISUOMET AUKŠTOS KOKYBĖS... VISUR POPULIARIOS KAINOS!

Philadelphijos LB šeštadieninės mokyklos mokslo metų užbaigime kalba mokyklos vedėja G. Mociūnienė. Sėdi iš kairės: taut. šokių mokytoja I. Bendžiūtė, Taut. Meno ansamblio vadovas L. Kauli
nis, prof. A. Jurskis, mokyt. V. Muraška, kleb. kun. J. Čepukaitis, tėvų-komiteto pirm. inž. J. Ardys,
mokyt. O. Šalčiūnienė, vaikų darželio mokytoja S. Kananavičienė.
V. Gruzdžio nuotrauka

Įdomiai papasakota, kaip A. Š.
pelnė prie savo literatūrinio Šer
no vardo garbingą dėdės priedėlį.
Didžiausia A. S. Amerikos gy
venimą liečianti knygos dalis skir
ta jo redaktoriaus darbui "Lietu
voje", Šiuo atveju būtų pravertę
kiek esmingiau apibūdinti jo žur
nalistinio darbo kryptis, iškelti
aikštėn jo žymesnius daugiau ar
mažiau programinius straips
nius. Tiesa, autorius kalba apie
"vidurio srovę" (ypač 160 p.), be
jos platesnio paaiškinimo. Pagal
jį, tai buvęs vidurys tarp "kon
servatorių" ir socialistų. O kon
servatizmas jo apibudinamas pa
gal tam tikros istorinės kryp
ties šabloną. "Ir pleišėjo dar
iš Lietuvos atsivežta, ilgus me
tus feodalų statyta niūri aklo pa
klusnumo pilis, kurios kuore, po
no nelikus, mėgino išsilaikyti
dvasiškis, ramstomas autoriteto,
tradicijos, praeities" (137 p.).
Kaip matome, čia mūsų dvasiš
kuos konservatizmas gretinamas
su ponija. Dar aiškiau pasisako
ma kitoje vietoje (131 p.): "De
šinysis sparnas -- ponų, kunigų,
stambesnių žemvaldžių klasė".
Jei šis dešiniojo sparno apibūdi
nimas iš socialinės pusės ir tin
ka daugeliui kraštų, tai Lietuvai
jis netaikintinas. Juk visuotinai
žinomas dalykas, kad ponai bei
stambieji žemvaldžiai, kviečiami
į lietuvišką darbą mūsų taip pat
didelio "konservatoriaus", atsa
kė garsiuoju "Przenigdy”. Jie
liko už bet kurio lietuviško są
jūdžio, tat ir už konservatyvinio, ribų. Mūsų kunigai, stoję
Į lietuvišką darbą, buvo liau
dies žmonės ir jų konservatiz
mas kitaip aiškintinas, nei au
torius daro.
Dar kalbant apie A. Š., kaip
plunksnos darbininką, būtų tikę
aptarti ir jo mokslinius veika
lus, kurių ruošime jis buvo mū
sų pirmūnas. Tik knygos gale
duodamas 17 veikalų sąrašas, ku
rių daugumas vertimai ar seki
mai. Bet turėjo būti išskirtas
vienas veikalas, būtent Istorija
Chicagos lietuvių... Veikalas,
kaip žinoma, paskelbtas anoni
miškai ir, tur būt, nedaugelis ži
nojo jo autorių. Žurnalistą au
torių gražiai atestuoja knygos
pradžia ir pabaiga, kur kalbama
apie mūsų tautiečių kūrimąsi
mieste ir tris jų parapijas. Dėl
to ties šiomis knygos vietomis
autoriui ir reikėjo stabtelėti.
Visai naujoviškai aiškinamas
A. Š. išstūmimas iš redaktoriaus
pareigų. Pagal autorių, leidėjui
nepatiko redaktoriaus polinkis į
socializmą ir todėl buvo pakeis
tas kitu, B. K. Balučiu, daugiau
į dešinę linkusiu tautiečiu. J.

Bachūno išleistose A. Olšausko
ir iš dalies Balučio monografi
jose A. Š. nustūmimas į redak
toriaus pagelbininko postą aiški
namas jojo susenėjimu ir nesu
gebėjimu. Tiesa, A. Š. ankstyvą
susenėjimą ir nepakankamą dar
bingumą atskleidžia ir A. Rūkas,
kai jis mini nuotykį su Tėvynės
mylėtojų draugijos veikėjais, siu
liusiais jam paruošti kai kurių
savų raštų antrą laidą (167). Čia
buvęs redaktorius parodytas lyg
susirgęs agrafijos liga, nors pats
ir neprisipažinęs ir draugijos
veikėjus suvedžiojęs. Šiaip ar
taip, paskutiniai (1912-17) A. Š.
veiklos metai redakcijoje reika
lingi nuodugnesnio aiškinimo.
Sentimentališkai, su tikrai po
etiškais polėkiais aprašyta A. Š.
gyvenimo pabaiga, kada jį geri tau
tiečiai šelpė. Šioje vietoje (175 p.)
ir sutinkama visai nuo tikrovės
atsiknojusią literatūrinę gražby
lystę, kur autorius kalba apie A.
Š. svajonę grįžti 1917 m. birželio
mėn. į Lietuvą. Juk tada vyko ka
ras ir kelias į Lietuvą buvo už
kirstas. Tat nuskriaustasis re
daktorius apie tai nė svajoti ne
galėjo.
Patraukliai ir nuoširdžiai ap
rašytas paskutinis A. Š. gyveni
mo tarpsnis ir ypač gražiai iš

keltas aikštėn lietuvių rūpestis
savo karšinčium tautiečiu. Gar
bė to meto Chicagos lietuviams,
kad jie įgalino buvusiam redak
toriui padoriai ir garbingai baig
ti gyvenimo kelią ir nepasiuntė
jo į elgetyną. O mirusiam pasta
tė gražų paminklą Tautinėse ka
pinėse su prasmingu įrašu.
A. Rūko A. Š. biografija yra
gražus, lengvai parašytas litera
tūriškas kūrinys. Ji nėra isto
rinė biografija, kurioje autorius
laikytūsi įsikibęs šaltinių ir pa
gal juos vaizduotų tikrovę.- Pa
naši biografija būtų Amerikos
lietuvių istoriko uždavinys (jei
jis atsirastų). A. Rūkas davė ne
tiek instruktyvinį, kiek inspiruo
jantį veikalą, kurio paskirtis ža
dinti meilę ir dėmesį vienam iš
našiausių Amerikos lietuvių re
daktorių ir rašto darbininkų.
Antanas Rūkas, Vienišo
žmogaus gyvenimas. Juozo
Adomaičio -- Dėdės Šerno
gyvenimo bruožai. Išl. Ame
rikos Lietuvių istorijos d-ja.
Sp. Naujienos, 1962.
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BORDEAUX pranc. vynas................................... 5th$0.98
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DARBAI IR KRUTĖJIMAI
New Yorke rengiama pasaulinė pramonės paroda. Prieš karą
nepriklausoma Lietuvos valstybė čia tokioje parodoje dalyvavo. Da
bar Lietuva kitokioj padėty, betgi teisiškai tebepripažįstama nepri
klausoma. Iš to išvada -- kaip gi dabar tokią progą praleisi: Lietu
va, žūt būt, turi šioje parodoje irgi dalyvauti!
Užsimojimas puikus. Kas gi drįs taip "nepatriotiškai" abejoti,
kad jo įvykdyti negalima ir nėra ko nei stengtis! Padarysim - nepadarysim, bet reikta bent "pakrutėti" ta linkme!
>■ Ne mes vieni entuziastai panašiais atvejais. Ir kitų nelaisvėn
patekusių kraštų veiklūs išeiviai sukruto: jei negalim susilyginti su
laisvais kraštais (neturim nei eksponatų, nei lėšų) tai pasistenkim
turėti bent vieną bendrą paviljoną ir ten pasirodykim, kad esam
gyvi!
Taip gimė Laisvės Paviljono idėja. Atitinkamos šio krašto po
litinės partijos veikėjai kažkaip susikūrė viltį, kad geras ir turtingas
New Yorko miestas per savo valdžią pastatydins tokį paviljoną pa
rodoje ir duos jame vietos pavergtų kraštų išeiviams bei dar gy
voms jų atstovybėms čia bent simboliškai pasirodyti. Jei paviljonas
bus, atitinkamų eksponatų jau "kaip nors sudarysim". Juos "kaip
nors sugabensim ir išdėstysim". "Kaip nors" juos ir prižiūrėsim bei
rodysim. "Kaip nors" pasigaminsim informacinės literatūros apie
mūsų kraštų padėtį ir dalinsim milijonams parodos lankytojų...
Kad pasaulinės parodos metu eskponatų pririnkti šiose sąly
gose vargiai ar įmanoma, tas entuziastų negąsdina (turbūt apie
tai tuo tarpu nei negalvoja). Kad net ir betkokius eksponatus suga
benti ir išdėstyti (už viską mokant unijinėmis kainomis)brangu -- tą
vargu ar kas skaičiuoja. Kad kiekvienam paviljono skyriui reikia
bent dviejų pamainų gabių ir pasirengusių budėtojų (ne dviem sa
vaitėm, o dvejiems metams!) -- tas niekam nekelia susirūpinimo.
Kad vieno menko nemokamai dalintino leidinėlio, verto po kokius
25 centus už egzempliorių, tik vienas milijonas turėtų kaštuoti apie
ketvirtį milijono dolerių (o vieno milijono per dvejus metus gal ir
nepakaktų) -- to niekas neskaičiuoja... "Kaip nors padarysim", tegu
tik bus paviljonas!
Paviljoną kažkas lyg ir pažadėjo išrūpinti. Bet, pasirodo, tegu
ir suinteresuotieji prisideda. Na, po kokius 60,000 dolerių nuo tau
tybės. (Jei dešimties kraštų išeiviai po tiek sumestų,būtų 600,000,
reiškia, jie i r užsimokėtų už pastatymą pa viijono, kuris po dviejų metų
turėtų būti užsakytojų lėšomis nugriautas...)
"Krutėjimo" tos perspektyvos nesustabdė. Atsirado "FirstFoundation for Freedom", su adresu Rockefeller Plaza, New Yorke. Pa
skleidė po laikraščius skelbimus -- atsišaukimus: siųskite dolerius
geram reikalui. Su laikraščiais net susitarė, kad pirmą kartą skelbi
mus įdėtų nemokamai, o paskui mokės -- viskas bizniškai.
Bet kai pirmieji skelbimai (nemokamai) buvo atspausdinti, tolesni
skelbimai tapo skubiai atšaukti... Kas, ar valdžia sustabdė?
Ir ne, ir taip. Šiuo atveju Washingtono valdžia nieku nedėta. Ji gal
nei nežino apie tą "krutėjimą”. Užteko New Yorko District Attorney
veto: tas lėšų rinkimų būdas, kuris išdėstytas skelbime, susikerta su
įstatymų nuostatais. Jei norit viešai rinkti aukas, prisiderinkit prie
įstatymo reikalavimų!
First Foundation for Freedom telefonas dar atsiliepia. Skelbimai,
tiesa, atšaukti. Laikraščius labai atsiprašo už suvedžiojimą ir prašo
neįtarti, kad čia gal tyčia taip buvę sugalvota: gauti skelbimus nemo
kamai, o pažadėtų mokamųjų nebeduoti. Tai buvęs tik nesusiprati
mas...
Gerai. Mūsų, išeivių, laikraščiai nuolaidesni už tikrus ameriki
nius: jie bylų teismuose už šį dalyką nekels. Jie rūpinasi kitu klausi
mu: ar tik skelbimai atšaukti, ar atšaukta ir pati Laisvės Paviljono
idėja?
O ne, ne — paviljonas bus, komitetas veikia, raštinė rašo... Taip
bent teigia balsas iš telefono. Tačiau mūsų, lietuvių, veikėjams, ku
rie buvo vieni iš pirmųjų šio "pakrutėjimo" entuziastų ir kurie davė
savo vardus Laisvės Paviljono propagandai, širdyse jau kažkas smilk
telėjo. Jie pasiteiravo apie Laisvės Paviljoną pačioje parodos admi
nistracijoje. Bet ten: — Kas? Laisvės Paviljonas? Nieko negirdė
jom. Jokio susitarimo dėl vietos ir statybos nėra. Ir laikas tokiems
susitarimams jau beveik pasibaigė, nes kas nori suspėti ką pasista
tydinti, turi jau dabar pradėti...
Čia, turbūt, bent iš lietuvių pusės, bus šio "pakrutėjimo" pabai
gos pradžia.
Kaikas spėlioja, kad specifiški (susiję su katalikybės būkle Lie
tuvoje) lietuvių eksponatai gal galės gauti vietos Vatikano paviljone
(kurio apdailos darbai atitekę mūsų dailininkui V. Jonynui). Gautas
laikas lietuvių kultūriniams pasirodymams (reiks gerokai "pakru
tėti" tinkamai tam laikui išnaudoti).
Tai irgi mūsų jėgoms didžiuliai užsimojimai, kuriems vieniems
įkąsti reiks gana didelės jėgų įtampos ir nemaža lėšų. Jų akivaizdo
je, juo greičiau bus atsijungta nuo neatsakingų "krutėjimų", juo ge
riau. O ir tam, kas pasilieka, visuomenės paramos šaukimasis at
rodys pateisintas tik tuo atveju, jeigu bus neginčytinai atskleista,
kad siekiama reikalingo tikslo, ir siekiama jo planingu darbu, o ne
vien atsitiktiniu "krutėjimu”.
(vr)

KURIAM TIKSLUI?

Naujienos liepos 1 d. Nr. 154
paskelbė J. Vlks straipsnį pava
dintą -- "Istorinės vertės lietu
vių politinių grupių atstovų pasi
tarimas". Tas pasitarimas įvyko
birželio 22 d. New Yorke. Visas
pasitarimo aprašymas gal ir ne

Rezoliucijoms remti komiteto nariai Washingtone aplankė JAV Atstovų Rūmų pirmininką John W.
McCormack, kuris pažadėjo talką rezoliucijų pravedimo žygyje. Nuotraukoje iš kairės: Juozas Jur
kus, John W. McCormack, Leonardas Valiukas ir Arvydas Barzdukas.
J. Stankaus nuotrauka

MES PATYS NULEMSIME REZOLIUCIJŲ ATEITĮ
Pasikalbėjimas su Leonardu Valiuku, Rezoliucijoms Remti

Komiteto pirmininku.
-- Nuo ko priklausys rezoliu
cijų ateitis, kitaip tariant, jų pravedimas?
— Pagrindinę rolę suvaidinsi
me mes patys. Laimėsime, jei
tik už šį reikalą kietai kovosi
me, nesigailėdami nei pastangų,
nei laiko, nei darbo, nei pini
go.
-- Darėte spaudimą rezoliu
cijų reikalu Washingtone, aplan
kėte didesnius pabaltiečių susigrupavimus rytinėse valstijose.
Kokios nuotaikos tuo klausimu
kongreso sluoksniuose ir mūsų
pačių tarpe?

-- Senatorių ir kongresmanų
tarpe visam tam reikalui reiškia
mas didelis pritarimas. Tam tik
ri šios administracijos pareigū
nai, kurie nustato Valstybės De
partamento liniją, rezoliucijų
reikalui vis dar pilnai neprita
ria. Anot jų, rezoliucijų pravedimas galėtų "užpykdyti" Krem
lių. Lietuviai ir laisvę mylį ame
rikiečiai turi prašyti JAV-bių
Prezidentą, kad jis keistų tų as
menų nustatytą liniją pavergtų
kraštų laisvinimo reikalu. JAVbės turi labai aiškiai pasisakyti
Pabaltijo kraštų laisvinimo klau
simu ir savo žodžius pagrįsti kon
krečiais darbais.

Rezoliucijų skaičių dar gerokai
didinsime. Būtų gera, kad kiek
vienas lietuvis prikalbintų savo
kongresmaną įnešti naują rezo
liuciją Lietuvos laisvinimo rei
kalu. Šiam reikalui lenktini ir vi
si senatoriai. Komitetas mielai
talkininkauja kiekvienam lietu
viui šiame reikale. Prašome tik
atsiliepti. Duosime pilnus nuro
dymus , kaip ir ką rašyti ir ko
prašyti.

--Juo daugiau jų turėsime, tuo
lengviau bus vieną iš jųpravesti.

tiniais pagrindais pagrįstą Lietu
vos valstybės santvarką 1922 m.
liepos 1 d. Lietuvos St. Seimo pa
skelbta konstitucija". Vliko de
klaracijoje taip nėra parašyta,
o yra štai kas:
Tretysis Vliko deklaracijos
punktas taip skamba: "Lietuva iš
okupacijos išlaisvinus ir toliau
veikia 1938 m. Lietuvos Konsti
tucija, kol ji teisėtu keliu bus ati
tinkamai pakeista".
Tenka abejoti, kad pasitarimo
blogai suklijuotas, tik visa bėda, dalyviai to paragrafo nežinotų.
Istorinių dokumentų klastoji
kad straipsnio gale autorius su
galvojo ir paskelbė visai nesamą mas niekam garbės nedaro. Kad.
J. Vlks nežinotų tikros Vliko de
dalyką:
Rašo: "Ir dar kas žymėtina, kad klaracijos turinio,taip pat rei
visų to pasitarimo dalyvių pripa kia abejoti. Koks tikslas klaidin
žinta Vliko 1944 m. vasario 16 d. ti visuomenę?
J. Jurevičius
deklaracija. Ten ryškiai pasakyta(
Chicago
kad kovojama atstatyti demokra-

— Beveik visi žinomesni ir
aktyvesni lietuviai jau yra įsijun
gę į visą mūsų veiklą. Paminė
siu čia tiek keletą, kurie Dir
vos skaitytojams yra plačiau ir
geriau pažįstami. Štai, jie -- dr.
S. Biežis, E. Bartkus, V. Ab
raitis, dr. P. Pamataitis, dr. Br.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

— Kokie bus artimiausi Ko
miteto darbai ir žygiai kovoje
už rezoliucijų pr a vedimą?
— Savo planus, darbus ir žy
gius smulkiai ir iki detalių vi
sad išdėstome Komiteto leidžia'
mame biuletenyje. Biuletenis lei
džiamas anglų kalba ir jis priei
namas lietuviams ir visiems ki
tiems amerikiečiams. Siuntinėjame visiems, kurie tik nori tą
biuletenį gauti. Biuletenio ir vi
sais kitais reikalais rašyti: Ame
rieans for Congressional Action
to Free the Baltic Statės, Post
Office Box 77048, Los Angeles
7, California.
Komitetas vysto ir vystys vi
są galimą spaudimą į Senato ir
Atstovų Rūmų užsienio reikalų
komisijų pirmininkus (senatorių
J. William Fulbright ir kongres
maną Thomas E. Morgan) ir vi
sus narius, kad jie duotų skubią
eigą rezoliucijoms ir teigiamai
tuo reikalu pasisakytų.

-- Spaudoje jau buvo trumpai
užsiminta, kad matėtės su At
stovų Rūmų pirmininku John W.
Visam tam reikalui bus len
McCormack. Ar jis davė vilčių
kiama ir administracija, kad ji
visam tam reikalui?
pasuktų Valstybės Departamen
-- Jis pilnai pritaria rezoliu tą laisvę mylinčių amerikiečių
cijų reikalui. Jis netik davė vil pageidaujama kryptimi. Lygia
ties, bet pažadėjo ir savo talką grečiai, stiprinsime savo orga
rezoliucijų pravedimui. Mūsų pa nizaciją, plėsdami jos tinklą ir
čių akivaizdoje parašė laiškutį įtraukdami visas galimas ir po
Atstovų Rūmų užsienio reikalų zityvias jėgas į darbą. Finan
komisijos pirmininkui kongres- siniai resursai — tai visos veik
manui Thomas Morgan, kad jis los kraujas. Juo stipriau stovė
duotų eigą rezoliucijoms. Pasak sime finansiniai ant kojų, tuo
McCormack, tai tik esanti jo vi efektyviau galėsime visus savo
sos talkos pradžia.
planus ir darbus įgyvendinti.
-- Jau turime trisdešimt dvi
rezoliucijas Kongrese Lietuvos
ir kitų Pabaltijo kraštų laisvini
mo reikalu. Ar Komitetas ne per
daug dėmesio skiria rezoliucijų
"medžiojimui"?

yra įsijungę į Rezoliucijoms
Remti Komitetą?

-- Norime, kad visi lietuviai
gautų mūsų biuletenį. Skaitydami
jį ir sekdami Komiteto nurody
mus ir direktyvas, galės labai
puikiai įsijungti į visą šį žygį.
Kiekvienas lietuvis raginamas
įtraukti į visą tą darbą visus pa
žįstamus lietuvius, latvius, es
tus ir kitus amerikiečius. Kiek
vienas iš mūsų priklausome vie
nai ar daugiau įvairių organiza
cijų, draugijų bei kitų vienetų.
Susirinkimuose kelkime rezoliu
cijų reikalą, kvieskime visus na
rius darbu ir pinigine parama
Komitetą ir jo veiklą paremti.
Raginkime visas grupes, kurioms
tik priklausome, skirti iš savo
kasų piniginę auką Rezoliucijoms
Remti Komitetui. Jei vietovėje,
kurioje gyvename, niekas nesi
rūpina rezoliucijų reikalu, imki
mės iniciatyvos suorganizuoti
tam reikalui komitetą iš veik
lesnių lietuvių tarpo. Tai tik vie
na kita sugestija, patarimas bei
nurodymas. Darbui ir veiklai čia
yra plačiausi horizontai. Mūsų
troškimas, kad visi geros valios
lietuviai į šį žygį kuo pilniau
siai įsilietų.
(jv)

— Ar galite suminėti bent ke
letą asmenų, žinomų ir pažįsta
mų Dirvos skaitytojams, kurie

MOKIME

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

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“
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. peščioms.
• Rami aplinkuma — daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Geras ir sveikas lietuviškas maistas ir malonus patar
navimas.

ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 15 D. IKI
RUGSĖJO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija

Jansonai visus maloniai kviečia atvykti

praleisti atostogas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...
• 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 nereikią 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
$202 W. CERMAK ROAD

Phone: Vlrginia 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS

John J. Kazanauskas, Pres.
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RIKIAVIMOSI KLAUSIMAIS [8]

TOKS AIŠKINIMAS - MIGLŲ SKLEIDIMAS'
gramos dar nėra įstatymai. Par
tijos yra politinių nuomonių, nu
sistatymų, bet ne teisės šal
kas neturi įgaliojimų" dėti pa-, tinis. Ir jeigu mūsų čia turėto
stangų Lietuvos nepriklausomy teisininkų žurnalo skiltyse buvo
bės teisei ginti. Bet sakom, kad rimta mina kalbama apie partijų
ne vien Vlikas tokius "įgalioji- koalicijos organo teisinę pri
mus" teturi. Sakom, kad Lietu gimtį ir neraustant įrodinėjama,
vos nepriklausomybės labui veik kad tai maždaug konstitucijos ir
ti turi ne tik įgaliojimą, o net ir įstatymų numatytais pagrindais
pareigą kiekvienas sąmoningas ir sudarytas organas, tai tuo pa
savo tautai ištikimas lietuvis ar siekta nebent tik teisininkų žur
net ir betkoks kitas lietuvių tau- nalo orumo sumenkinimo: rim
tos draugas. Yra visai aišku, kad tuose teisininkų žurnaluose to
nei Vlikas, nei kas kitas neturi kios teorijos negauna vietos.
kokio išimtinio įgaliojimo - pa
3. Vlikas neturėjo progos "nu
vedimo monopolizuoti tik sau to
slysti
nuo teisinių pagrindų", dėl
veikimo tvarkymą ir disponuoti
mūsų visų pagalba, nesiskaitant "neturėjimo rezistencinio cha
su mūsų supratimais, reika rakterio". Jis ant teisinių pagrin
laujant tik nekritiško paklusnu dų niekad nei nebuvo atsistojęs:
jis tik siekė atstatyti teisinius
mo.
pagrindus
Lietuvoje ^tačiau Kau
Miglos kamuolys yra neva tei
sinių dėsnių priedangoje tvirtinti, ne siekė vienaip, Wuerzburge jau
kad Vlikas yra ar buvo neva tei kitaip, New Yorke jau net nebe
sine, konstitucine tvarka sudary aišku kaip...
O tas "rezistencinis charak
tas organas. Vlikas iš pat pra
teris"
--iš viso miglota sąvo
džių yra grynai politinis or
ganas (politinių partijų santarvė), ka. Ar Vlikas to charakterio
turėjęs tikslą atlikti veiksmų,rei- nustojo, ar nenustojo, būtų galima
kaliggų atstatyti valstybės konsti nagrinėti be galo, bet prieš tai
tuciniams organams (ar jiems iš dar galėtų būti kalba, kas yra re
naujo sukurti), bet neturėjęs pro zistencinio charakterio požymiai
ir kas ne. Kaune veikdamas Vli
gos tokį tikslą pasiekti.
Kad Vliką sudarė politinės gru kas buvo rezistencinės akci
pės, tai tas faktas kaip tik nė jos centras. Užsieniuose, kai
ra teisinis faktas. Demo "rezistencija" jame ėmė reikš
kratinėje santvarkoje politinės tis daugiausia savo tarpe ar, pa
partijos gali turėti ir paprastai vyzdžiui, prieš Lietuvos diplo
turi tam tikrą vaidmenį teisi matijos pozicijas, dalykai, ži
nei tautos atstovybei sudaryti, noma, ėmė atrodyti gerokai skir
bet tik pradinį: jos išryškina ir tingai.
4. Tas tiesa, kad Lietuvos kon
pasiūlo kandidatus į tokią atsto
vybę, jos išryškina politines pro stitucija leidžia lietuviui, įstaty
gramas. Bet be rinkimųtie jų pa mo numatytais atvejais, priimti
siūlyti kandidatai niekad netampa svetimą pilietybę ir kartu pasi
teisiniais, konstituciniais atsto- likti Lietuvos piliečiu. Bet da
* Plg., P. Stravinskas,
vais, ir partijų komitetų — net bartiniai mūsų išeivijos perėji
Laisvinimo klausimais (8),
gi visų -- sutartos politinės pro mai į kitas pilietybes nėra tie
Išsiaiškinkime, Dirva, 68 nr.
įstatymu numatyti atvejai. Dar
svarbiau, jokia kita valstybė ne
buvo sudariusi su Lietuva tokios
DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!
sutarties, kuria būtų sutikusi pri
imti savo piliečiais Lietuvos pi
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
liečius, neišsižadančius Lietuvos
PAS MUS!
pilietybės.
Kiek tai liečia Jungtines Vals
PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
tybes, tai jos tebesilaiko gana
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.
griežtai formalaus pilietinio iš
211 A©/ PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
tikimumo reikalavimų. Todėl lie
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
tuviai, JAV piliečiai, kurie Lie
tuvos konstitucijos ir įstatymų
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
lengvatomis pasinaudodami, pri
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRASVARBU
ėmė Lietuvos pilietybę ir naudo
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.
josi pilietinėmis teisėmis bei at
likinėjo pilietines pareigas, pa
prastai neteko JAV pilietybės.
Kai tik paaiškėjo, kad JAV pilie
tis ėjo Lietuvoje tokias parei
gas, kur reikalaujama įsakmios
ištikimybės priesaikos (tarnavo
kariuomenėj, buvo teisėju, buvo
seimo nariu), ar net* balsavo
rinkimuose — JAV pilietybės
neteko ar turėjo labi sudėtingai
aiškintis ir įrodyti, kad faktiškai
tuo nebuvo pažeistas lojalumas
Jungtinėms Valstybėms.
Ypač įsidėmėtinas JAV drau
dimas piliečiams net dalyvauti
kitų valstybių kraštų tautos
atstovybių rinkimuose, ne
kalbant jau apie buvimą tų atsto
vybių nariais. Šiuo pagrindu, jei
& LOAN ASSN
gu kas nors Vliką rimtai pripa
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
žintų Lietuvos valstybinės tautos
atstovybe, tai JAV natūralizacijos
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
įstaiga bematant užsuktų vi
sekretorius
siems dabar Vlike dalyvaujan
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330
tiems JAV piliečiams išpili eti-

Nors ir sako, kad aiškūs da
lykai, jei paaiškinti, tampa dar
aiškesni, tačiau tai priklauso ir
nuo to, ar aiškumo siekiama švie
sos spinduliais, ar miglų kamuo
liais.
Aštuntoji "vlikologijos” pamo
ka vėl pūstelėjo į akis šešis mig
lų kamuolius apie dalykus, kurie
giedrią dieną blaiviam protui-ir
be aiškinimų aiškūs.
1. Niekas nesako, kad "Vliko,
kaip tautos atstovybės, nereikia".
Nes kam gi ir sakyti, kad nereikia to, ko ir taip nėra.
Dėl reikalo, tai reikėtų, labai
reikėtų ir Lietuvos vyriausybės,
ir Lietuvos valstybinės tautos
atstovybės (parlamento, seimo),
ir Lietuvos kariuomenės, ir Lie
tuvos valstybinių įstaigų, žodžiu
sakant, reikia visko, kuo reiškia
si nepriklausoma valstybė. Deja,
tų gerų dalykų dabar nėra. Ir
Vlikas, kas jis bebūtų, nėra
tautos atstovybė -- tai yra ab
soliučiai aišku ir labiau to ne
begalima išsiaiškinti. Tad nie
kas ir nenaikina "tautos atsto
vybės" Vlike. Absurdas naikin
ti tai, ko nėra.
Leiskime, imtų kas nors tvir
tinti, kad buvusių Lietuvos ka
rių sąjunga "Ramovė" yra Lie
tuvos kariuomenė. Daugumas atsilieptumėm, kad tai vaikiška
kalba, nes "Ramovė" nė r a Lie
tuvos kariuomenė. Ar tai būtų
"Ramovės" naikinimas, kaip ka
riuomenės? Nieko panašaus. Ji
puikiausiai gali gyvuoti ir veikti
kaip tas, kas ji yra, būtent, bu
vusių Lietuvos karių sąjunga.
2. Niekas nesako, kad "Vli-

V. RASTENIS

ST. ANTHONY SAVINGS

ECHO VALLEY

lietuviška vasarvietė

Birželio 22 d. buvo pašventinti Vokietijoj Vasario 16 gimnazijos naujai statomų klasių pastatų pa
matai. Iškilmėse dalyvavo Vokietijos vyriausybės atstovai ir didelis būrys svečių. Nuotraukoje PLB
Vokietijos krašto valdybos vicepirm. kun. Br. Liubinas skaito kertinio akmens šventinimo aktą, kuris
vėliau buvo įdėtas į varinį indą ir užmūrytas pastate. Stovi iš kairės: Kr. valdybos sekretorius J.
Valiūnas, narys Fr. Skėrys, vicepirm. kun. B. Liubinas ir ižd. A. Mariūnas.

nimo procedūrą. To baimintis ta
čiau nereikia, kadangi nėra jokio
pavojaus, kad kas nors teisės da
lykuose nusivokiantiems natū
ralizacijos pareigūnams įrodytų,
jog Vlikas yra Lietuvos parla
mentas...
Lietuvoje seimo nariu irgi ne
galėjo būti kiekvienas lietuviškai
mokąs Amerikos ar kokios kitos
valstybės pilietis, nepriėmęs
Lietuvos pilietybės. O dabar mū
sų net ir politiniai išeiviai, pri
imdami kitos valstybės (taip pat
ir JAV) pilietybę juk turi įsak
miai išsižadėti Lietuvos piliety
bės ir valstybinės ištikimybės
bei įsipareigojimų Lietuvai. Tad
tie tautiečiai, JAV piliečiai, ku
rie šiuo metu apsiima būti Vliko
nariais, turbūt, nelaiko savęs tei
siškai įsipareigojusiais Lietuvos
valstybinės tautos atstovais. Jie,
turbūt, veikia kaip Lietuvai gerą
linkį JAV piliečiai, onekaipLietuvos valstybės pareigūnai. Jei
būtų kitaip, tai jie būtų konflikte
su savo naujojo įsipilietinimo
priesaika, nes jie čia nėra
dvilypiai piliečiai, ir jie, turbūt,
tą žino. JAV piliečių atsiradimas
Vliko narių tarpe savaime liudija,
kad pats Vlikas jau nebepaisotos
tariamos "teisinės prigimties”.

5. J ei Vlikui jokių rinkimų ne
reikia, tai jo, galima sakyti, "pri
vatus reikalas". Taip ir užrašykim. Bet tada nereikia jam ir
pretenduoti vadovauti politinės
išeivijos bei apskritai išeivijos
veiklai. Tegu sau ir lieka tam tik
ras politikoj bandančių veikti vei
kėjų būrelis. Niekas tos galimy
bės jam neginčija. Jei tas būre
lis išveda sau kokią "teisinę ga
lią" iš politinių grupių, kurios
esančios "natūralinės tautos at
stovybės" (iš kokios čia konsti
tucijos sąvoka?), tai kitos
politinės grupės, ne tik Lietu
voj savo gimimo metrikas paliku
sios, bet ir svetur lietuvių tarpe
susidariusios ar dar kada susidarysiančies, irginemenkiau"na
tūralinės " --ir jos gali organi
zuotis, kaip jos išmano.
Bet Vlikas pretenduoja vado
vauti išeivijos veiklai. Siekia pri-

ATIDARYTA IŠTISUS METUS

Lietuviai savininkai
ELENA ir JULIUS GARMAI
Visus maloniai kviečia atvykti
Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY
ECHO LAKE, PA.

Tel. (Area 717) 424-1920.

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ
POCONO KALNUOSE.
Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos
maloniais prisiminimais...

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir
voniomis, arba atskiri nameliai.
Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis,
20 akrų miško, visokiausias sportas vasarą ir žiemą,
šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Baden-Wuerttemberg vidaus reikalų viceministeris S. Schwarz
įmūrija į naujai statomą gimnazijos klasių pastatą šventinimo aktą.
Kairėje stovi A. Mariūnas.
—

kas nesvarbu (kodėl tik Vlikui?),
tarimo ir apčiuopiamos pagalbos
svarbus jam tik vienas dalykas:
iš visos išeivijos. Tačiau spren
kad jį sudaro visos tautos
dimų teisę rezervuoja ne visai
politinę mintį reikšti ir vykdyti
išeivijai, o tik išeivijoje gi esan
norinčios grupės.
čioms atsitiktinėms partijų vir
Tai kodėl tada grupės? Juk
šūnėms. Išėjęs emigracijon, su
visos tautos politinę mintį reikš
darytas iš emigrantų (tai nėra
ti ir vykdyti -- atgauti Lietuvai
koks negarbingas vardas), atkak
liai pučia miglą į akis, lyg jis nė nepriklausomybę --nori ne vien
ra emigracijoj, lyg būtų kokiose tik tie,kurie susimetę į partijų
vadovybes. Visi tautiškai su
dausose, apdovanotas už "varg
sipratę išeiviai gyveno tuo nošus emigrantus" nepalyginti
r u. Gal daugelis, atstumti į "že
aukštesne išmintim ir net neklai
mą kategoriją" ("paprastų emi
dingumu, todėl negali sau leisti
tiek "žemai pulti", kad kaip nors grantų" kategoriją), šiandien jau
yra ir nebetekę to noro, bet dar
susirištų su tais "plebėjais emi
daug tebėra jo nepraradusių.
grantais" ir nusileistų į jų "nie
Žinoma, jei ir toliau Lietu
kingą lygį".
vos nepriklausomybės reikalas
Ši didybės manija yra užgauli.
Ypač, kai tas dėjimasis aukš bus skelbiamas esąs tik "patep
čiausiu politinės išminties ži tųjų" privilegija, tai galų gale
nebeliks išeivijoje to noro betu
diniu pasirodo esąs nepagrįstas,
rinčių. Vliko apologetų filosofija
kai autoriteto versmė išsekusi.
į tai ir veda, kad jiems nieko ne
Vlikas (ar kaip kitaip vadina
reikia, niekas nesvarbu, tik "tau
mas vyriausias visų išeivijoj
tos atstovavimo aureolė" ir dar...
esančių tautiečių nepriklausomybinės veiklos centras) vienintelį klusnių emigrantų nebylės duok
lės.
dar neišdžiūvusį autoriteto šalti
Šitaip siekdamas atstovauti ir
nį teturi ne kur kitur, o tik tebe
vadovauti Vlikas atkakliai žy
gyvoj išeivijoj, nes iš visos tau
tos -- iš geresnio šaltinio -- jo giuoja į visišką izoliaciją. Nuo
semtis dabar negali. Bet iš šio tautos visumos, kaip ir visi iš
vienintelio šaltinio autoriteto eiviai (emigrantai, egzilai --vis
semtis jis nenori: jam "perpras tiek, kaip bevadintum) svetimos
jėgos atkirstas, o nuo išeivijos
tas"... Atsiranda įtarimo, kad ne
tiek nenori, kiek nedrįsta. Nes pats išdidžiai izoliuojasi.
gal nepasitiki, kad tie asmenys ir
tos politinių grupių vadovybės be
• Įsidėmėkite Dirvos ad
gautų pavedimą vadovauti gyvo resą su nauju codo numeriu!
sioms ir prieinamosioms jė
Kad palengvinus pašto
goms...
įstaigai
efektingiau ir spar
6. Vliką sudarančioms gru
čiau
atlikti
pašto paskirsty
pėms net ir narių nedaug terei
mą
ir
spartesnį
jo pristaty
kia... Jos, esą, turi užnugarį Lie
mą
adresatui,
naudokite
tuvoj. Gerai. Bet argi ne visa iš
eivija paliko "užnugarį" Lietu naują ZIP codo numerį. Ad
voj? Kuo vienų "užnugaris” ge
resuojant Dirvai, rašykite:,
resnis, kitų prastesnis?
Dirva, 6907 Superior Avė.,
Pagaliau, sako, V]il--”i
nie Cleveland, Ohio, 44103.
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JURGIO GLIAUDOS PAGERBIMAS LOS ANGELES
Alė Rūta J. Gliaudą sveikino
kutuojamos, -- pradėjo. Trys
Draugo romano premijos, dabar Lietuvių Rašytojų Draugijos, sa
pirmoji Dirvos novelės premija, vo ir savo šeimos vardu.
neseniai anglų kalba išleistas ro
/"Gyvuok ilgai, kurki laimingai,
manas vardu "House Upon the savo raštais prasiveržki į kitų
Sand" (Namai ant smėlio) sudaro tautų literatūrines platumas,"
gerą pagerbtuvėms progą.
baigė Alė Rūta.
Vienas rašytojas man, -- sakė
Alė Rūta — yra pareiškęs, kad
Los Angeles Lietuvių Dramos
jei jis turėtų Jurgio Gliaudos ta Teatro nariai paskaitė ištrau
lentą, rašytų tik angliškai. Aš — kas iš Gliaudos "Ikaro sonatos".'
tęsė Alė Rūta, — nuo savęs pa
D. Mackialienė -- pranešėja, J.
geidauju: pirmiausiai rašykite
Petrauskas, J. Peterienė, V. Plulietuviškai, o paskui kitos tautkas, V. Dovydaitis. Skaitomąjį
tos tegul išsiverčia iš mūsų lite
vaizdelį gražiai parengė D. Mac
ratūrinio lobyno.
kialienė.
Iš autoriaus veikėjų galima ste
Žodžiu sveikino: dr. K. Ambrobėti rašytojo pasaulėžiūrą. Kad
žmogus nebūtų vien aklas sau pa zaitis -- Lietuvių Fronto Bičiulių
taikautojas, jam reikia meilės. vardu.
Los Angeles Lietuvių Bendruo
Žmoniškumas, greta meilės, ki
ta didybė Gliaudos kūryboje. Lie menės vardušvietimo ir Kultūros
tuviškieji, lietuvių tautos reika skyr. vedėjas dr. J. Jurkūnas
lai taip pat ryškūs, kaip autoriaus pabrėžė tykų, kuklų, pasiryželišrašoma "patiems už save stovė ką Gliaudos kūrybinį darbą, laip
Rašytojas Jurgis Gliaudą su ponia tarp jo pagerbimo rengėjų ir programos išpildytojų. Pirmoj
ti", reiškia patiems kovoti už lie- tas po laipto vis kopiantį aukštyn.
eilėj iš kairės sėdi: A. Latvėnas, D. Mackialienė, Jurgis Gliaudą ir ponia, dr. Pamataitis.
PAGERBIMO IŠKILMES
Bendruomenės vardu Litą Žile
L. Kančausko nuotrauka
, tuvybę.
Simboliškas atsikratymas lai vičiūtė pagerbtuvininkui Įteikė
Prisirinkus pilnai Tautinių Na
mų salei, iškilmes pradėjo Tau mės ir iliuzijos. Žmogus siekia,, didžiulę knygą.
baigta Lietuvos himnu. Salės motinos rūpinsis svečių pa
Užbaigdamas sveikinimus Al
Los Angeles teisininkų vardu
tinių Namų pirm. Alfa Latvėnas. kyla aukštyn. Bohemiškas, nuo
fa Latvėnas pagerbtuvininkui įtei kampe vyko J. Gliaudos knygų pa togumais ir maistu. Gegu
Laureatas su žmona Marija ir sū gyvenimo atitrūkęs ir per kančias d r. S. J. Paltus: "Ne visiems
rodėlė. Ir pardavinėjamos jo kny žinė bus užbaigta skautišku
kė didelę medžio skulptūrą —
numi Jurgiu jr. pakviečiamas artėjąs prie pažinimo. Gliaudos žinoma, kad mūsų minimasis yra
gos. Pasisekimas geras: kai ku laužu ir atitinkama progra
lėkštę,
vaizduojančią
lietuvišką
prie garbės stalo, taip pat vaka mąstantieji ir filosofuojantieji iš teisininkų tarpo, Lietuvoje uni
vargo mokyklą caro rusų okupaci rių knygų net pritrūko. Sudari ma.
ro prelegentė Alė Rūta ir kt. Po veikėjai aiškiai nepasisako apie versitete studijavęs teisę. Jei
nėjo ušsisakančių sąrašus, pri
jos metais. "Kad Jurgis Gliau
Gegužinės pelnas bus ski
niai Gliaudienei gėlę prisegė Ir religiją; leidžiasi iki mąstymo Dievo duota literatūrinė kibirkš
sius paštu.
dą
paliktų
dar
daug
literatūri

riamas vietinei jubiliejinei
ma Mažeikaitė, kaip padėką už gilumos, bet ne jausmais, o pro tėlė, su ja galima iškopti į Par
Visi buvo šauniai pavaišinti.
nasą nebūtinai baigiant huma nių turtų, kuriais didžiuotųsi ir
stovyklai paremti. Baliaus
gerb. rašytojo nuoširdžią, nepa- tu.
Daugelis turėjo progos iš arčiau
Lietuvos
gyventojai,
išsilaisvi

Baigdama turiningą paskaitą - nitarinius mokslus. Prieš Gliau
vargstančią globą.
pažinti rašytoją Jurgį Gliaudą, pelnas paskirtas paremti
pranešimą, Alė Rūta pasakė, kad dą Time žurnale, jei neklystu, nę iš rusiškos komunistų okupa
gauti jo autografą. Literatūrinė skautus ir skautes vykstan
ALĖS RŪTOS PASKAITOS
rašytojams ne tiek svarbu, kiek tebuvo gražiai pagerbtas tik vie cijos".
puota
- vakaras praėjo meniškai. čius Į Lietuvių Skautų Ju
SANTRAUKA
jie gėlių gauna ar kaip dažnai nas tikras, nuo lietuvių tautos
Iškilmėse dalyvavo daugelis Los biliejinę stovyklą prie At
JURGIO
GLIAUDOS
KALBOS
Neseniai "Dirvos" romano spaudoje pasirodo jų nuotraukos: neatitrukęs lietuvis, tai dail. Vy SANTRAUKA
Angelėje gyvenančių rašytojų, kul lanto (Cape Cod). Iš toli
premiją laimėjusi Alė Rūta lai kiekvienam rašytojui svarbiau tautas Kasiulis jo meno parodos
tūrininkų.
(lg) mos Kalifornijos žada vykti
Literatūra yra kultūros pa
kė giliai išjaustą pranešimą apie sia, ar visuomenė įsigyja jo raš Paryžiuje proga. Gliaudą nesilei
net 37 skautai-ės. Likusieji
kitą "Dirvos" laureatą, šį sykį tus, juos perskaito, nagrinėja. džia į žemumas, bet ima aukš grindas sekančioms kartoms.
Los Angeles skautai ruošia
•
Los
Angeles
skautai
Stabtelėjus
prie
tokių
problemų,
Didžiausią pagarbą išreikšime čiau, ilgiau išliekančias idėjas.
novelės: Jurgį Gliaudą.
vietinę
jubiliejinę stovyklą
lyg
atsakomybės
šiurpas
veria.
ruošia
didelę
ir
linksmą
ge

Jo
raštai
tinka
jauniems
ir
se

šios
dienos
mūsų
gerb.
jubilijaJurgio Gliaudos raštų mintys
Manau ne mane vieną, bet gal gužinę Arroyo Seco parke Seųuayo’s parko pušyne.
gali būti valandų valandomis dis- tui, įsigydami, visas jos knygas. niems, vyrams ir moterims. J.
visus literatus. Kartais atrodo, liepos mėn. 21 d., 1 vai. p. p. Stovyklai vadovaus prityrę
W. Goethe irgi buvo teisininkas."
sėsdamas rašyti tarsi prie ko Programą atliks ir ją pra skautai, kaip sk. V. Pažiūra
Los Angeles Tautinės Sąjun
gos Skyriaus vardu: Ant. Mažei kios senos lietuviškos šventovės ves patys skautai. Tėvai ir ir sk. J. Kvedienė.
V. Iri.
eičiau, kaip kadaise mūsų kriviai,
ka. Romos Katalikų Federacijos,
žyniai eidavo. Štai, stoviu prieš
atstovaujančios visas katalikiš
jus Įtemptas Į savo menkąjį kū
kas grupes Los Angelėje, svei
kino V. Kazlauskas. Birutiečių ną, norėdamas atverti nors kai
kurias savo kūno žaizdas.
vardu: V. Andrašūnienė. Pagarba
šioji šventė --ne mano vieno
ir poniai Gliaudienei, nuoširdžiai
šventė. Tai mūsų, lietuvių, li
ir mielai globojančiai laureatą,
Jau antri metai iš eilės Chi programą. Programoje yra visų
tuo daug prisidedančiai prie taip teratūros šventė. Tos literatū cagoje vyksta tarptautinės fut kandidačių nuotraukos bei trumpi
ros vardan mes čia susirinko bolo lygos pirmenybinės rungty jų gyvenimo aprašymai. Greta
sėkmingos rašytojo kūrybos.
Sofija Puikūnienė -- Vasario me. Malonu, kad esu Įvertintas fo nės. Susidomėjimo netrūksta. yra is speciali atkarpa, kurią už
rumo, kuris daro įtakos milijo 1962 m. rungtynes stebėjo dau pildžius atliekamas balsavimas.
16 Gimnazijos rėmėjų vardu, ku
nams skaitytojų. Mano širdis pil giau 72,000 žiūrovų. Juos sutrau
rios nariu, pastoviu rėmėju yra
Ligšiolinėmis žiniomis, Gra
na begalinio džiaugsmo. Aš labai kia žymiųjų pasaulio futbolo ko žina yra surinkusi nemažai bal
Jurgis Gliaudą. Jį pastatė pa
dėkoju jum visiems, čia atsilan- mandų vardai ir iškilus futboli sų ir užima antrąją vietą. Kiek
vyzdžiu kitiems lietuviams, o
kusiem, dėkoju "Dirvos" mece ninkų žaidimas. Pirmenybes vienose rungtynėse matomas ga
pagerbtuvėms pagamino puikų
(puikūnišką!) tortą.
natui Simui Kašelioniui, "Dirvos" tvarko International Sports, Ltd.
na didelis skaičius lietuvių. De
Raštu sveikino: "Dirvos" ko skaitytojams, Los Angeles Tauti bendradarbiaujant su Associated ja, ne visi ganėtinai paslankūs.
lektyvo vardu red. J. Čiuberkis, nių Namų vadovybei ir Los Ange Soccer Clubs, Ine. Pastarajai O vis dėlto negalima likti abe
atsiuntęs nuoširdžiai parašytą les Tautinės Sąjungos skyriui su organizacijai priklauso ir mūsų jingais .Turime paremti saviškę.
laišką. Toliau: "Dirvos" novelės rengusiam ir pravedusiam tokį LFK Lituanica.
Tuo daugiau, nes Gražina visa
mecenatas Simas Kaselionis: puikų mano pagerbimą. Dėkoju
Nors futbolas Amerikoje žai pusiškai verta paramos. Ji lanko
Gliaudą esąs jo mėgiamiausias Los Angeles lietuviams teatra džiamas nuo praėjusio šimtmečio Chicagos Teachers College, stu
pokario lietuvių rašytojas. Tegul lams meniškai atlikusiems pasi vidurio, vienok jis dar nėra šim dijuodama fizinį auklėjimą. Vadi
programą, dėkoju Los taprocentiniai įsipilietinęs. Sa
lietuviškos literatūros dūžius iš rinktą
nasi, ruošiasi mokytojos profesi
girsta ir Lietuvoje, kuri vistiek Angeles lietuviškos radijo valan koma, jog pradžioje futbolas bu jai. Gražina nevengia lietuviškos
dėlės vadovybei, gražiai įvykį pa vo mėgstamiausias amerikiečių veiklos. PriklausoKorp!Gintarui
bus laisva,-nepriklausoma!
Neolituanų Orkestro įgrotą 591 W. Girxdale, Detroit, Mich.;
Pirm. A. Latvėnui pasiūlius, skelbusiems. Atskira, kolegiška, žaidimas. Tik vėlesniais metais
ir gina LKS Neries sportines
plokštelę "Grojame Jums" gali Vlado Paužos knygyne — Nerin mecenatui S. Kašelioniui pasiųs pilna nuoširdumo padėka mielai jo populiarumas krito. Šiomis spalvas tinklinyje, stalo ir lauko
ir labai gerbiamai kolegei, ra tarptautinės futbolo lygos rung tenise. Artėjančiose pabaltiečių
ta prezidiumo pasirašyta padėka
ma Įsigyti:
ga.
NEW YORKE: Juozas Mauru visų dalyvavusių vardu.
BOSTONE: Antanas Vileniškis,
šytojai Ale Rūtai, meniškai patie tynėmis (pradėta 1960 m.New Yor pirmenybėse Gražina atstovaus
5 Adams St., Dorchester, Mass. kas, 84-23 116th St. Richmond
Raštu sveikino Kazys, Bradū- kusiai piūvį į manąją literatūrą. ke) bandoma atkreipti plačiųjų lietuvius lauko teniso varžybose.
CLEVELANDE: Dirva ir Vac Hill 18, N.Y.
Prieš keletą mėnesių aš turė masių dėmesį ir parodyti, jog fut
nas, Stepas Zobarskas. Iš kalnuo
Beliko tik penkios futbolo rung
LOS ANGELES: Vytautas Alek- se stovyklaujančiųjų skautų šil jau pasimatymą su netikėta vieš bolas visais atžvilgiais tinkamas tynės. Tiek pat beliko progų bal
lovas Vinclovas, 1903 SunsetDr.,
sandriūnas, 2458 Silver Lake tą sveikinimą atsiuntė VI. Pa nia -- mirtimi. Gulėdamas beveik ir šio krašto sporto mėgėjams.
Cleveland 17, Ohio.
savimui, atiduodant balsą už sa
CHICAGOJE: Cezaris Modes Blvd., Los Anegeles 39, Calif. žiūra, Los Angeles lietuvių skau mirties patale pagalvojau: kokia
viškę. Išnaudokime progas ir iš
PHILADELPHUOJE: Petras tų vardu. Ta proga galime pri mano gyvenimo prasmė? Ar išta vičius, 6456 So. TalmanAve.,
rinkime Gražiną Juškaitę. TeChicago 29, III.; Rimas Mulokas, Mitalas, 7322 Oak Avė., Phila minti, kad jaunasis Gliaudą prieš pildžiau ar nusikaltau lietuvių
karaliauja lietuvaitė!
3210 W. Marąuette, Chicago 29, delphia 26, Pa.
porą metų redagavo ir leido liet, literatūrai? Ar pakankamai da
P. Ptr.
TORONTE KANADOJE:
P. skautams žurnaliuką "Žvalgas". viau? Jūs čia visi mane tiktai gyIII; Jonas Našliūnas, 6829 So.
Maplewood Avė., Chicago 29, III. Kvedaras, 325 Wellesley St., E. J. Gliaudą,jr. dabar jau medici rėte. Jūs buvote labai malonūs,
KAS TURIT ’TIMELESS
DETROITE: Jonas Gaižutis, Toronto 5, Ont.
gal per daug malonūs, mandagūs.
nos studentas.
LITHUANIA”?
Tai aš pats savo pakaltinsiu:
gyvenime buvau per daug smulk
Prašau atsiliepti lietu
meniškas, nesistengiau puoselėti
vius, prisidėjusius prie Dr.
savo misiją, ją nepakankamai iš
’Norem’o knygos ”TimeIess
reiškiau literatūrine forma. Da
Lithuania” išleidimo ir tu
bar pilnas vilčių ateičiai, nes...
rinčius tą knygą. Kuriems
išgirdau gražius sveikinimus iš
ji dabar nereikalinga, bet
birutiečių, kurių vyrai labai nar
gerai išlaikyta, prisiųskit
sūs. Aš buvau štabo eilinis. Jei
man. Yra amerikiečių, ku
karininkų žmonos sveikina, gal
nesu blogas eilinis. Dar kartą
riems ta knyga labai svar
ačiū visiems."
bi ir nori ją Įsigyti, bet nie
Susirinkimo oficialioji dalis
kur gauti negalima.

Rašytojas Jurgis Gliaudą, ne
seniai laimėjęs Dirvos novelės
konkursą, birželio 29 d. buvo pa
gerbtas Los Angeles Tautinių Na
mų vadovybės ir Californijos
Dirvos skaitytojų.
Prieš keletą gerų savaičių, be
sirengiant pagerbimui, nejausta
nei žinota, kad kaip tik prieš pa
gerbimą apie J. Gliaudą plačią
recenziją išspausdins didžiulį ti
ražą turintis, JAV labai Įtakingas
rimtas žurnalas Time birželio 28
d. laidoje. Apie pasirodžiusią re
cenziją, su autoriaus Jurgio
Gliaudos nuotrauka, tuoj sužinojo
Los Angeles lietuviai. Neabejoti
na, visiems lietuviams malonus
įvykis pasklido visur, kur pasie
kia Time, o jis pasiekia visą pa
saulį.
Recenzija yra labai teigiama,
mūsų rašytojo kūrinį vadinant
viena geriausiųjų apie nacizmą
literatūroje.

TEKARALIAUJA LIETUVAITĖ

MAIRONIO

JAUNOJI
LIETUVA,

Gražina Juškaitė

Atkreipti dėmesį mėginama ne
knyga be kurios,negali ap vien
tik pačiu futbolo žaidimu.
sieiti nei vienas jaunuolis, Talkon sumaniai yra įjungta
moksleivis.
spauda, radijo, televizija ir kitos

Mokyklos durys užsidarė ir atsivėrė neribotas kelias į gamtos smagumus...
V. Pliodžinsko nuotrauka

Ribotas tos knygos
skaičius gautas Dirvoje.
Užsisakykite paštu.
Knygos kaina —
kietais viršeliais 2 dol..
minkštais — 1,50 dol.

priemonės. Be visa to, šiemet
renkama ir taip vadinama "Soccer Queen". Futbolo karalienės
postan kandidatuoja septynios gra
žuolės. Jų tarpe yramūsiškėGražina Juškaitė, kuri gerai žinoma
mūsų sportinėje veikloje. Bal
suoti gali kiekvienas rungtynių
žiūrovas, nusipirkęs oficialią

Kadangi tą knygą priva
lome padovanoti tiems ame
rikiečiams, kurie jos verti,
būkit tokie geri ją padova
noti. Ją pasiunčiant bus pa
žymima kaip jūsų dovana.
K. S. Karpius, 345 E. 222nd
Street, Euclid, Ohio, 44123.
* CHRUŠČIOVAS NORJS ĮTI
KINTI CASTRO, kad pastarasis
baigtų žaidęs kareivėliais ir im
tųsi darbo, Kubą paverčiant pa
vyzdine komunistine šalim Vak.
hemisferoje. Girdi, Washingtono administracija siekianti tai
kaus sugyvenimo su Kubos reži,mu ir ginklavimąsi s nebeturįs
prasmės.

1963 m. liepos 10 d.
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SENSACINGAS ERDVĖS TYRIMO PLANAS
Erdvės mokslininkai jau senai
yra įsitikinę, kad erdvės tyrimas
anapus saulės sistemos ribų ge
riau įmanomas ne nuo žemės, bet
iš erdvės stočių. Erdvės sto
timis vadiname specialiai įreng
tas platformas, kurios tam tikra-

CHICAGOS PARENGIMIĮ I
- KALENDORIUS _J
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 Silver Lakęs Country Klube.
RUGPIŪČIO 31 -ir RUGSĖJO J.
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.
RUGSĖJO 28 D. sol. Nerijos
Linkevičiūtės dainų ir arijų re
čitalis Jaunimo Centre.
SPALIO 5 - 13 D. Jaunųjų
dailininkų meno kūrinių paro
da Čiurlionio Galerijoje, Jau
nimo Centre. Parodos atidary
mas spalio 5 d. 1 vai. vakaro.

SPALIO 12 D. Lietuvių Gai
lestingųjų Seserų S-gos tradi
cinis parengimas, Western Bali
Room salėje.

me atstume skristų aplink žemę,
kaip satelitai. Pakilti nuo tokio
satelito į erdvės kelionę būtų žy
miai lengviau, nes nereiktų nuga
lėti žemės traukos jėgos. Čia bū
tų galima vartoti daug silpnės-1
nius atatrankos variklius, kurie
galėtų daug ilgiau veikti su daug
mažesniu svoriu, (vad. Joniniai
varikliai;aprašyti anksčiau). Ta
čiau tokių didelių erdvės stočių
pastatymas
yra nepaprastai
brangus ir sunkus darbas, nes vi
sos dalys turėtų būti iššautos
nuo žemės paviršiaus nugalint
žemės traukos jėgą. Jau keli me
tai erdvės mokslo spaudoje yra
svarstomas kitas labai origina
lus projektas, kuris kaskart
darosi
labiau galimas ir, gal
būt bus įvykdytas už 10 ar 15 me
tų.
Tarp Marso ir Jupiterio aplink
saulę skrenda eilė smulkių plane
tų, vad. asteroidais. Spėjama,
kad tai yra likučiai kurioje nors
katastrofoje subyrėjusios plane
tos. Tie asteroidai yra įvairaus
dydžio, nuo kelių pėdų iki kelias
dešimt mylių diametro. Pagal
svarstomą projektą, siūloma nu
sileisti į vieną iš pasirinktųjų
asteroidų ir tiksliai nukreiptų
atominių bombų sprogimo pagal
ba pakeisti asteroido orbitą ir
padaryti jį žemės satelitu. Yra
apskaičiuota, kad pasirinkus apie
3000 pėdų diametro asteroidą,
ir skaičiuojant, kad atominių bom
bų tik 25% energijos galėtų būti
panaudota, kad privertus aste
roidą pakeisti orbitą, tokio dy
džio asteroidui reikėtų tik 43,8
megatonų atominės bombos.
Nežiūrint, kad tie asteroidai
yra žymiai toliau nuo žemės, kaip
Marsas, nusileisti ir sugrįžti
reikia mažiau energijos, negu
kad nusileisti vien tik į mėnulį.
Asteroido trauka yra labai maža
ir erdvės laivas, artėjąs prie to
kio asteroido tik nežymiai didintų
savo greitį, todėl nereikėtų vež
ti daug sprogstamosios medžia
gos, kad atatrankos būdu nugalė

jus šį traukos greitį. Taip pat
pakilimui iš tokio asteroido rei
kėtų mažai energijos ir sugrį
žimas į žemę nebūtų labai sun
kus.
Asteroidui virtus žemės sa
telitu, grįžimas į žemę būtų la
bai lengvas irgi dėl jo labai ma
žo svorio ir mažos gravitacinės
traukos. Čia atsiveria naujos ir
didelės galimybės. Spėjama, kad
kai kurie iš asteroidų yra gry
nos geležies ar nikelio. Jeigu
toks asteroidas būtų tik iš nike
lio ar kobalto metalo, (labai rei
kalingų medžiagų pramonei, ku
rių jaučiamas trūkumas), tokio
asteroido pasigavimas būtų dide
lis biznis. Iš satelito - asteroi
do numesti medžiagą į žemę,
užtektų mechaniško katapulto,
nes žemei pasiekti reikėtų pra
dinio greičio tik 500-1000 pėdų
per sekundę. Pasiųsti kroviniui
į satelitą nuo žemės reikėtų tiek
pat pastangų, kiek jų reikia, kad
paleidus erdvės laivą į orbitą.
Galimas daiktas, kad net su
mažesniu energijos kiekiu gali
ma pasigauti kokį nors dangaus
kūną. Manoma, kad erdvėje ne
tiktai apie Marsą ir Jupiterį, bet
ir kitus randasi eilė skriejančių
didesnių objektų. Skaičiuojama,
kad 20 milijonų mylių spinduly
je kas met praskrenda pro že
mę gal net milijonas įvairiausių
kūnų tarp 3000-300 pėdų dydžio.
Apie 50 tokių objektų pralekia
pro žemę arčiau, kaip mėnulis.
Taigi, reikia tik ištobulinti me
todus laiku susekti erdvėje to
kius kūnus ir gal būt galima bū
tų juos pagauti ir panaudoti erd
vės stotims.
Į žemę yra nukritę dideli me
teorai ir padarę didelių sunaiki
nimų. Pietų ir Šiaurės Ameriko
je bei Afrikoje randasi krateriai
ir daubos, kurių susidarymas aiš
kinamas stambių kūnų susidūri
mu su žeme.
Pradžioje šio šimtmečio stam
bus meteoras yra nukritęs šiau
riniame Sibire.

Spaudoje tenka matyti fantas
tišką, naujų, viską naikinančių,
karo priemonių aprašymų. Be 100
megatonų ar dar stipresnių bom
bų, kuriomis grąso Chruščiovas
sakoma, kad kurio nors pasi
rinkto kontinento žmones būtų
galima sunaikinti anksčiau mi
nėtų būdu, pasigaunant asteroi
dą ir tiksliau keičiant trajekto
riją, priversti jį susidurti su ku
riuo nors žemynu. Kelių mylių
skerspiūvio asteroidas galėtų ge.
rokai sužaloti ištisą kontinentą.
Tokie gazdinimai yra tik papras
ta mėgėjiška fantazija. Išnaikini
mai būtų labai dideli, bet papras
ta aritmetika rodo, kad šimtus
kartų pigiau tokius sunaikinimus
galima padaryti atominių bombų
pagelba.
Tačiau asteroido pasigavimas
erdvės tyrimo reikalams, kad ir
skamba fantastiškai)visai yra ga
limas ir gal būt šio nepaprasto
įvykio susilauks dar mūsų kar
ta.
Šalia manęs guli 40 straipsnių
sąrašas, svarstąs šią problemą.
Rašydamas šią santrauką sekiau
D. M. Cole straipsnį "Astronautics" žurnalo (kovo 23 d. 1963
m.) laidoje.

-bk-

inžinerijos magistro laipsnį California Institute of Technology.
Tad ir Joninių vakaras pakrypo
J jaunojo Juodikio sveikinimus,
linkėjimus, jo pagerbimą.
Algis Juodikiszprieš porą metų
baigęs Chicagos universitete
elektros inžineriją, tolesnėms
studijoms nuvyko įCalifornijąir
sėkmingai jas baigė master
laipsniu. Ta proga jaunasis spe
cialistas gavo eilę pasiūlymų
darbui. Jis pasirinko ir jau pra
dėjo dirbti Engineer in DataSystems Division, Ford Moto r Co.,
Newport Beach, Cal.

ALGIS JUODIKIS
Elektr. inž. magistras

šių metų Joninės chicagiškių
Dr. Jono ir Stefanijos Juodikių
šeimoje praėjo skirtinga nuotai
ka ir nauja mintimi, negu kad
paprastai pas juos būdavo. Matr
tėvą vardinėse pasveikinti buvo
atvykęs iš Californijos sūnus Al
gis, birželio 7 d. gavęs elektros

Jaunasis inžinierius,be įtemp
to darbo studijose, visą laiką ak
tyviai reiškėsi ir kaip didelis
sporto, ypač lauko teniso, paš
liūžų, keliavimo ir kt. sričių
mėgėjas. Jo biblioteka puošia
si eile trofėjų, jojo iškovotų įvai
riose sporto varžybose. Kai ku
rios jųjų drauge su tėveliu, nes
šis taip pat yra didelis teniso mė
gėjas. I Dervos bendradarbio
klausimą, ar jau jokia jėga nebe
ištrauks jo iš gražiosios Cali
fornijos, jis sumojęs mintį, at
šovė -- Nemanau... Gali atsi
rasti nauja jėga, bet aš manau
ją parsitrauksiu pas save, o ne
priešingai...

EAGLE STAMPS ADD EVEN MORE TO YOUR SAVINGS AT
MAY’S!

MAY’S

BASEMENTS

Geriausios rūšies 60” pločio! Mašina skalbiamos,,
sunkios, baltai

Peraustos užtraukiamos užuolaidos
60” pločio
63” ar 84”

MERGAIČIŲ STOVYKLA
PUTNAME, CONN.

Vlniadėtė

Nuo birželio 30 ligi liepos
28 d. Putname, Conn., vyk
sta XX-oji mergaičių sto
1 rankinė
vykla jubiliejinė. Prieš 20
metų ten j vyko I-o j i, kurią
lankė išimtinai čia gimusios
lietuvaitės. Vėliau dauguma
stovyklautojų buvo ateivės,
dabar vėl beveik visos čia
gimusios, tremtinių ar ke
lintosios kartos lietuvių
Kaipo KASOMASIS
dukterys.
Stovykloje mergaitės auk
lėjamos lietuviškoje dvasio
je ir mokomos lietuvių kal
bos, dainų, giesmių, tauti
nių šokių bei žaidimų, supa
žindinamos su lietuvių lite
ratūra, istorija ir t.t. Visa
tai atliekama gerai parink
tais metodais ir stovykliniu
būdu.
Mergaitės turi ir labai
smagių bei sveikų pramogų.
VII. 14 baigiasi pirmoji
stovyklos pusė: dalis sto
vyklautojų turi grįžti namo,
kitos priimamos į jų vietą
likusiom dviem savaitėm.
Tą dieną įvyksta ir tradici
nė programa salėje. 11:30
Muzikas Jonas Kaseliūnas, gyvenantis Kolumbijoje, laisva
vai. mišios, 2 vai. p. p. mer
laikiu užsiima naujų baldų kūryba. Čia matome laiptakėdę ir
gaičių atliekama programa.
lovą lagaminą, turinčių daugeli paskirčių.
Stovyklos paskutin i o j i
diena, VII. 28, užbaigiama
didele švente ir jubiliejui
paminėti mergaičių progra
ma lauke. Tada įvyksta ir
didysis metinis piknikas
Putname.
Stovyklai vadovauja se
suo M. Paulė; šalia jos mer
gaičių stovyklos vadovybę
sudaro dar didelis būrys
jaunesniųjų vienuolių, įvai
rių stovyklinių dalykų spe
cialisčių. Jaunesniosios va
dovės yra iš pačių stovyk
lautojų: seniūnė, padėjėjos,
būrelių vadovės ir kt.
Stovykloje yra 120 mer
gaičių, didelė jų dalis net iš
tolimų vietovių. Į stovyklą
nebegali būti priimamos vi
sos norinčios dėl vietos sto
kos. Kongregacija turi di
delį žemės plotą prie ežero
naujai stovyklai įrengti.
Neono šviesa

Lentynėlėj

(Ant vyritį),

Nepaprastai puikus pirkinys tik 1500
porų įgalina mus parduoti šias užuo
laidas šia žema kaina. Puikiai pasiū
tos su giliai išlygintomis klostėmis
viršuje ir šoninėse siūlėse. Skalbiant
galite naudoti mašiną.

Tik 600 poru! Permatomas ninono audinys

Decronas, pasiūtos užuolaidos
9.97
Dacrono polyesterio užuolaidos baltų ar
pastelinių spalvų. Pagamintos tiksliomis
šoninėmis ir apatinėmis siūlėmis. Pasirinki
mas baltų, geltonų, ružavų, oranžinių, auk
sinių ir lelijavų spalvų. 82” pločio porai,
81” ilgio.

La Por;
Pora

BASEMENT DRAPERY DEPARTMENT, THE MAY COMPANY,
DOWNTOWN, HEIGHTS, AND PARMATOWN

Dienos metu ši “lova”

gali pavaduoti stalelį.

Pasiruošimas Kelionėn

Plastine medž.

NEPAPRASTOS VERTĖS!
Puikios kokybes viscose dirbtinio
šilko pūkuoti,

Lagamine, Kartu su lova, telpa ir čiužinys su pogalviu bei
užsiklojimu.

B. J.

Plaunami kilimėliai
24x36”
dydžio
27x48 dydžio ...........................

2.44

Pasirinkite puošnių audinių puikios
rūšies kilimėlių nepaprastai žemomis,
Milijono Dolerių išpardavimo kaino
mis. Dekoratyvinių spalvų ir daugiau
sia naudojamų dviejų dydžių.

6x9’, 100 f Nylono pūkuoti filamento audinių kilimai
Negirdėtai žemos kainos šiems puikios rūšies guma pa
muštiems kilimams. Pasirinkite populiarias dekoratyvi
nes spalvas.
9x12’ dydžio, kainavę 59.95 .... -................................. 39.88
BASEMENT RUG DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, DOWNTOWN, HEIGHTS
AND PARMAT()WN

L. .
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

KAIP NUVYKTI PAS
GARMUS

Iš LB CLEVELANDO
I-OS APYL. VEIKLOS

ALT Sąjungos 12-to sky
riaus smagus vasarinis po
būvis įvyks jau šį sekma
dienį, liepos 14 d., A. Gar
maus sode — 24584 Chardon Road. Pradžia 2 vai. po
pietų. Kviečiami skyriaus
nariai su poniomis atvykti
kartu su artimaisiais ir sve
čiais. Įėjimas $2.00 vyrams,
$1.00 ponioms ir nemoka
mai studijuojantiems Korp!
Neo-Lithuania nariams.
Bus išpildyta meninė pro
grama, kurią atliks P. Ma
želis ir kt. Bus pranešimas
apie ALT Sąjungos Seimą
St. Louis mieste ir vaišės,
panašiai kaip būdavo kito
mis vasaromis.
Nuvažiavimas: Iš miesto
važiuojant į rytus Euclid
Avenue privažiavus apie E.
210 gatvę, sukit US 6 keliu
į dešinę. Tai ir bus Chardon
Road, o už kelių minučių
privažiuosit numerį 24584.
Automobilį pastatyti gali
ma šalia to paties kelio.
Kviečia valdyba

• Gautos šiltos padėkos
iš organizacijų ir pavienių
asmenų už apylinkės valdy
bos skirtas aukas, sveikini
mus ir pareikštas užuojau
tas. Taip pat gauta šilta pa
dėka iš Chicagos Lietuvių
Scenos Darbuotojų Sąjun
gos pirmininkės S. Adomai
tienės už padėtas valdybos
pastangas pasirodyti Cleve
lande su vaidinimu "Gatvės
vaikas".
St. Nasvytis, pasveikin
tas jo 80-me gimtadienyje,
savo padėkoje, pasižada ir
toliau — savo likusį gyveni
mo laiką , likti aktyviu LB
nariu.

• Vytautas Giedraitis, iš
Willowick, Ohio, dirbąs
Phoenix gyvybės draudimo
• Eglutei paremti pikni
kompanijoje, laimėjo Na kas ruošiamas liepos 21 d.
tional Quality Award for Prašoma tą dieną kitų pa
1963 atžymėjimą. Tai yra rengimų neruošti. Vieta bus
vienas iš aukščiausių atžy- paskelbta vėliau.
mėjimų dirbantiems gyvy
• The First National
bės draudimo srityje. Pažy
mėtina, kad V. Giedraitis Bank of Parma, nauja ban
jau ketvirtus metus paeiliui kinė institucija buvo iškil
kvalifikavosi šiam atžymė- mingai atidaryta liepos 1 d.,
dalyvaujant naujojo banko
jimui.
administracijai ir aukš
• Liepos 14 dieną, Lietu tiems miesto pareigūnams.
viams Budžiams Valdyba
Naujojo banko preziden
ruošią gegužinę - pikn i k ą, tas Andrew C. Putka pa
Painesville, Ohio, Aldonos reiškė, kad visi aukštieji
Esherick sodyboje, 535 East banko pareigūnai bus priei
Walnut Street, prie 84 ke nami suinteresuotiems ban
lio. Važiuoti iš Clevelando: kinėmis operacijomis asme
Lakeland
Freeway
iki nims, kad patarnavimai bū
Painesville, vėliau sukti de tų kiek galint artimesni ir
šinėn Į 84 kelią ir prieš suprantamesni kiekvienam
Grand River upės tiltą, suk klijentui.
Visą banko vadovybę su
ti į kairę, 535 East Walnut
Street.
daro vietiniai prekybininkai
Gera vieta poilsiui ir pa ir pramonininkai.
(Sk.)
silinksminimui, miškas ir
upė. Bus muziką, šokiai ir
• Vila Rūta vasarojimo
gaiviną gėrymai.
sezoną pradeda nuo liepos 6
Valdyba maloniai kviečia dienos. Svečiai kviečiami
clevelandiečius atsilankyti. pasinaudoti ”Rūta” išsinuo
Pradžia 1 valandą.
mojant kambarius su pen• Clevelando Skautinin- siionu arba be. Skambinti
kių Draugovė širdingai dė EV 2-4114 —Gražinai'Natkevičienei, arba rašyti: Mrs.
koja ponams Apaniams už V. Nagius, Andover Post
suteikimą veltui vietos ge Office, Andover, Ohio. Va
gužinei ir klebonui kun. B. žiuoti 6 keliu iki Andover.
Ivanauskui už stalus ir kė Iš Andover 85 iki Lake Rd.
des.
Pasukti Į kairę už vienos
ketvirties mylios — Rūta.
• Clevelando Vasaros or
kestro programoje liepos 13
d. (šeštadienį), koncertas
bus tikrai domus operetinės
muzikos ir dainų mėgėjams.
"My Fa ir Lady" ir
”Camelot” kompozi torių
Lerner ir Loewe kūriniai,
kaip ”Brigadoon”, "Paint
Your Wagon”, Oskarus lai
mėjusi "Gigi" ir eilė kitų
ištraukų skambės darnioje
virtinėje jungiantis orkes
trui, chorui ir solistams
Bonny Murray, William
Tabbert, Jack Russell.
Bilietai iš anksto gauna
mi Severance Hali ir Burrows krautuvėse.
Aldona Grėbliūnaitė

Sužiedotuvės
Birželio 29 d. įvyko Ado
Malėno ir Aldonos Grėbliū
naitė sužadėtuvės. Adomas
šiais metais baigęs Fenu
College sociologijos moks
lus, o Aldona dar studijuo
ja psichologiją tame pat
College.

• Nemokami repeticijų
koncertai, duodami Cleve
lando Vasaros orkestro,
Įvyks liepos 12, 17 ir 24 die
nomis Public Auditorium
salėje.
Tuos nemokamus koncer
tus parūpino The Musical
Arts Assoc. kartu su Cleve
land Federation of Musicians.
Koncertai-repeticijos vyk
sta 10 vai. ryto.

Nr. 78 — 7

DIRVA

1963 m. liepos 10 d.

Reikalingos prityrę
viena adata siuvėjos.
Kreiptis 1990 East 69
gt., Cleveland, 9 Ohio.
(78, 79, 80)

• Stambi auka. Velionies
Prano Pračkio našlė Bronė
Pračkienė, vietoje polaicfotuvinių vaišių, pildydama
savo pažadą, paskyrė 200
dol. LB Clevelando I-os
Apyl. Valdybai. Jos pagei
davimu, ši suma skiriama
padengimui I-os Apyl. Val
dybos likusio Lietuvių Fon
dui pasižadėjimo.

• LB Clevelando I-os
Apyl. Vaidilos Teatras atei
nančio sezono darbų plane
numato suruošti keletą vai
dinimų ir paminėti savo sce
ninio darbo dešimtmetį.
Ateities darbų pasiruoši
mams I-os Apyl. Valdyba
vaidiliečiams suteikė 400
dol. paskolą.

Parama skautams
Clevelandiečiai sutartinai sto
jo lietuvių skautų Jambo r ees Fon
do talkon. Balandžio -- birželio
mėn. laikotarpyje J. Fondą pa
rėmė:
$50.00 auka — LB I-ji Cleve
lando apylinkė. $15.00 aukojo Dr.
A. Kisielius. Po $5.00 aukojo
arba užsiprenumeravo sk. albu
mą — B. Auginąs, Dr. A. But
kus, E. Jakutienė. Dr. J. Mačiu
lis, Dr. inž. S. Matas, Pilėnų tun
to sk. tėvų k-tas, V. Plečkaitis,
O.ir J. Rinkus ir E. Steponavi
čius.
Po $3.00 aukojo — M. Eidu
kevičius, A. Garmus, J. Kregž
dė, A. Meilus, N.N. ir R. Zorska.
Po $2.00 aukojo -- A. Balio
nas, A. Bielskis, V. Dautartas ir
J. V. Stuogis.
Po $1.00 aukojo: Brazlinas, Ge
ležiūnas, S. Ignatavičius, P. Jurgutavičius, A. Lūža, J. Margevičius, J. Muliolis, L. Nagevičius,
Paškonienė, A. Puškoriūtė, P.
Zigmantas ir J. Žygas.
O Dr. inž. Alg. Nasvytis įdavė
mūsų skautams lauktuvių -- 10
egz. anglų kalba knygos "Palik
ašaras Makvoje" -- nusivežti į
pasaulinę skautų Jambore.
Dosniai parėmusiems aukoto
jams iš J. F. Skyriaus prie
LSB Vadi jos gauti atitinkami pa
dėkos lapai, kurie įteikti šiems
aukotojams Clevelande ir kaimy
nystėje — LB I-jai Apylinkei,
Am. Lietuvių T autinės S -gos sky
riui, Alto skyriui, L.V.S. Ramo
vės skyriui, Am. Lietuvių Pilie
čių klubui, Pilėnų tunto sk. tėvų
k-tui, Dr. J. Skrinskai ir Z. Jan
kui.
Visiems aukotojams Jamborees Fondo vardu reiškiama
skautiška padėka.
Kas dar nespėjo savo aukos

• Didžioji Lietuvių Gegu
žinė — ruošiama I-os Apyl.
Valdybos įvyks liepos 28 d.,
Neurų sodyboje. Į šią gam
tos išvyką vykstančių pato
J. P. MULL-MULIOLIS
gumui bus autobusai.
REALTOR
Moterims, akad. jaunimui
ir mokyklinio amž. jauni
East Cleveland
mui — įėjimas laisvas ir
8 kamb. 1 šeimos namas
šaltas alutis visiems nemo netoli Euclid Avė. l’/j vo
kamas. Be to, numatoma nios, kilimai, ekstra kamb.,
įdomių pramogų ir laimėji 3 aukšte, garažas. 60x145
mų. Smulkesnės informaci sklypas. $13,500.
jos bus skelbiamos spaudo
Šv. Jurgio parapijoj
je.
6 kamb., 2 vonios, erdvus
Išnuomojamas butas
rūsys, nauji variniai van
1896 Idlewood Avė., 5 kam dens vamzdžiai, nauji elek
tros laidai, naujas gaso pe
barių .apatiniame aukšte.
Nuo rugpiūčio 1 d. Atre čius. Aluminijau dvigubi
langai, garažas. Atskiras
montuotas.
Tel. MU 1-6389 po 5 vai. įėjimas į 2 aukštą. Tinka
vienai šeimai arba dviem.
vak,
$12,800.
• Ieškomas nedidelis bu
7 kamb. 1 šeimos, gera
tas — 3 kambarių, vyresnio me stovyje. $8,600.
amžiaus porai. Pageidauja
ma nuoma — 35 dol. į mė
2 šeimų 5-5, po 3 mieg.,
nesį.
3 garažai, švariai prižiūrė
Tel. RE 1-5388.
tas namas. $12,900.
• Savininkas parduoda
mūrinį namą: 4 miegamie
ji; 4 garažai; varinis van
dentiekis ir lietaus nubėgimai; sklypas 425 pėdų ilgio
su medžiais; naujas cemen
tinis išvažiavimas; randasi
Marcella Rd. — prieš Nau
jos parapijos mokyklą. Te
lefonas: IV 1-5380.
(78)

IŠNUOMOJAMI

CHICAGOJE ORGANIZUOJASI
LIETUVIAI JURU ŠAULIAI
Teko patirti, jog pasigendama
bendrinės lietuviškos jūrinės or
ganizacijos, kuri apjungtų lietu
vius, mėgstančius būriavimą,
motorlaivius, nardymą, slidinė
jimą ant vandens ir bendrai van
dens sportą. Tiesa, daugelyje
vietų veikia jūrų skautai ir skau
tės, o taip pat jūrų budžiai, bet
tent daugelis nestoja, nes vieni
jaučiasi iš vaikų amžiaus išėję, o
kiti — vyresnieji, ypač niekuo
met neskautavę, nestoja nenorė
dami laikyti patirimo laipsnių eg
zaminus ir t.t. Tuo tarpu jokio
kito lietuviško jūrinio sambūrio
iš viso neturime, nors nemažai
lietuvių raižo bangas savo dides
niais ar mažesniais laveliais ant
upių, ežerų ir jūrų. Taip pat yra
žinomas faktas, jog yra sunku ne
tik įsigyti bet ir išlaikyti viduti
nio turtingumo asmeniui bet kokį
nors didesnį vandens pastatą, ku
rio pirkimo kaina paprastai yra
aukšta, o aptarnavimas ant van
dens reikalauja daugiau asmenų
ir kurio paruošimas kiekvieną
pavasarį ir rudenį atima daug va
landų kruopštaus darbo.
Saulių Sąjunga Tremtyje, paju
to stoką tokio bendro lietuviškos
jūrinės veiklos sąjūdžio.

įteikti, prašomas tai atlikti arti
miausiu laiku, nes netrukus mū
sų skautai išvyks į Jamboree
Graikijoje. Aukų dar nesuteikta
per daug. Siųskite jas J. Fondo
įgaliotinio adresu: s. Balys Rė
kus, 1344 Russell Rd., Cleveland
3, Ohio.

DETROIT

ŠEIMOS
POILSIUI
PUIKIOS
MAUDYNĖS,
LAIVELIAI IR
ŽUVAVIMAS

Cknstiana

LodgeA
Cottages
on Chriitiano Lake

PLANUOKITE šeimai atostogas
32 akrų įvairių pramogų kupi
noje L1NKŲ vasarvietėje. Puikus
maistas, baras, linksmhvakariai.
Laiveliai NEMOKAMAI. Dėl są
lygų teirautis BOX D-266, EDWARDSBURG, MICHIGAN, arba

telef. J. Linkus, NEptunc 1-5055.

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 naskamhmkit
12518 Lake Shore Blvd.
Cleveland 8, Ohio.
Tel. PO 1-5614.

Edna Avė.
2 šeimų, 5-5, erdvūs kam
bariai, 2 geri gaso pečiai,
PARDUODAMAS NAMAS
šildymas su radijatoriais.
$15,900.
Savininkas parduoda na
mą,
laisvą apsigyvenimui. 2
Netoli St. Clair — Ida
šeimų, 5-5, dvigubi porčiai,
2 šeimų, 5-5, naujas ga plytelėmis klotos virtuvės,
ražas, geras rūsys, prašo 2 gaso pečiai, erdvus rūsys,
$13,300.
naujas 1Į-j garažas.
Telef. 881-7064. (75-78)
Investavimui
3 ešimų, garažai, $10,000.
4 šeimų — $10,800.
MŪRININKAI
10 šeimų — 2 krautuvės,
Ieškomi prityrę mūrinin
metinės pajamos — $7,600.
kai Rytų ir Vakarų miesto
Kaina $41,500.
pusėje esantiems darbams.
Alg. Dailidė
Dienomis skambinti —
13229 Superior Avė.
831-8711. Vakarais skam
binti — 217-6370. (77-79)

GYDYTOJUI IR
DANTISTUI
KABINETAI
virš Superior Savings
and Loan patalpų,
UL 1-6666
East 68 ir Superior gt.
kampas.
<----------------------------------------------------------------------EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVE.
Teirautis telefonu:
HE 1-2497.
OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Lietuvoje savo laiku šauliai bu
vo vieni iš pirmųjų išėję į jū
ras, susiorganizavę ir Jūrų Sau
lius ir išraižę savo jachtomis Bal
tijos jūros vandenis. Todėl ir da
bartinė Šaulių Sąjungos Centro
Valdyba yra nutarusi atgaivinti
tremtyje Jūrų Šaulių Sąjūdį,
įkuriant Chicagoje pirmą Jūrų
Saulių Būrį. Neužilgo įvyks stei
giamasis tokio būrio susirinki
mas, kurio vieta ir laikas bus pa
skelbtas spaudoje.
Į steigiamą Jūrų Šaulių Būrį
priimami vyrai ir moterys jaučią
prisirišimą jūrai ir vandens spor
tui. Kviečiami ne tik aktyvūs bū*
riuotojai, narai, slidinėtojai ir
kt., bet ir šios idėjos rėmėjai.
Ypač kviečiami į Jūrų Šaulių
Būrį asmenys plaukioję ant laivų,
tarnavę laivynuose, turį savo
burlaivius ar motorlaivius, ar
kurie iš anksčiau turi patyrimo
jūriniame darbe. Veikimui dirva
yra plati, tik reikia žmonių ir no
ro, bet pats pirmutinis tokio bū
rio tikslas būtų sutelkti lėšas ir
priemones, kad įsigyti nuosavus
laivus.
Tad chicagiškiai, vandens mė
gėjai, skleiskite Jūrų Šaulių Są
jūdžio atigimimą savo bendramin
čių tarpe ir visi ruoškimės į ne
užilgo įvyksiantį pirmo Jūros
Šaulių Būrio Chicagoje steigiamą
susirinkimą. Jau dabar tvirtai ti
kima jog daugiau Jūros Šaulių Bū
rių įsisteigs tose lietuviškose ko
lonijose, kurios yra arčiau van
denų ar jūrų, bet mes — chica
giškiai parodykime pavyzdį. Gė~
ro vėjo!
Myk. Maksvytis

SUPERIOR

Dariaus ir Girėno 30-ties
metų paminėjimas
Detroito Dariaus - Girėno
Klubas liepos 14 d. rengia
tragiškai žuvusių Atlanto
didvyrių Stepo Dariaus ir
Stasio Girėno 30-ties metų
paminėjimą.
Liepos 14 dieną, sekma
dienį, šv. Antano parapijos
bažnyčioj 10 vai. iškilmin
gos pamaldos. Visos orga
nizacijos kviečiamos daly
vauti su vėliavomis ar at
stovais.
Tos pat dienos rytą 8:30
vai. per Radijo Klubo sto
ties radijo bangomis transliacija-monta ž a s, "Garbė
Didvyriams", apie tragiš
kai žuvusius lakūnus Darių
ir Girėną. Montažą paruošė
Justas Pusdešris.
*
Liepos 27 d., šeštadienį,
Dariaus-Girėno Klubas ren
gia Beach Nut Grove parke
tradicinį - metinį p i k niką.
Bus paruošta gausiai lai
mėjimų, skanūs lietuviški
valgiai ir gėrimai, šokiams
gros V. Petrausko "Atžaly
no orkestras. Pradžia 1 vai.
p. p. iki 1 vai. nakties. Visą
detroitiškę ir kaimynines
apylinkes su jaunimu, visą
visuomeninę kviečia daly
vauti. Pelnas skyriamas
Lietuvių Namų pagražini
mui.
*
Detroito Dariaus - Girėno
Klubas spalio mėn. švęs
klubo kultūrinės veiklos de
šimtmetį.
*
Dariaus-Girėno klubas pa
aukojo 25 dol. Tautinių šo
kių grupei "šilainei" išlai
doms padengti vykstant į
Taut. šokių šventę.
Justas P-

SAVINGS

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delta E. Jakubs & William J. Jakubs

HOME AND

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

REMODELING LOANS

6621 Edna Avenue

EN 1-1763

936 East 185 St.

KE 14770

Indėliai įnešti iki LIEPOS 15 DIENOS bus užskai
tyti nuošimčiam^ nuo LIEPOS 1 DIENOS!
IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti Dirvą

BLEZDINGĖLES
PRIE
TORRENSO

DIRVA

J. J. Bachuno išleista kny
ga apie lietuvių įsikūrimą
Pietų Australijoje.
Knygą redagavo PUL
GIS ANDRIUŠIS ir VLA
DAS RADZEVIČIUS.
Gausiai Australijos lietu
vių gyvenimo vaizdais ilius
truota ir turininga knyga
artimai supažindina mus su
toli atsidūrusių brolių įsi
kūrimo vargais, jų veikla.
Knygos kaina —
2 dol. Užsisakykite per Dir
vą!

1963 m. liepos 10 d.
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KAS IR KUR?

KORP! NEO-LITHUANIA
KORPORANTŲ
DĖMESIUI!

• B. Armonienės ir A.
Korp! Neo-Lithuania Cle
Nasvyčio knyga ”Palik aša
velando
skyriaus valdyba
ras Maskvoj” pasirodys Ar
praneša,
kad
kažkokiu ano
gentinoje ispanų kalbos
vertime, išleidžiant ją žino niminiu K. O. R. P. vardu
mai Plaza y Janes leidyk iš Clevelando išsiuntinėta
korporacijos nariams anke
lai.
Knyga bus masiniai pla ta nėra valdybos autorizuo
tinama, pigiai išleidžiant ta ir Clevelando skyriaus
valdyba su ta anketa nieko
„Paperback” formoje.
Jau kelių angliškų laidų bendro neturi.
Gavę tą anketą korporan
susilaukusi knyga yra iš
tai prašomi į ją neatsakyti.
versta ir j portugalų kalbą
Korp! Neo-Lithuania
ir pasirodys poros mėnesių
Valdyba Clevelande
bėgyje Brazilijoje.
Kaip žinoma, tos knygos
santraukos buvo pasirodę
anksčiau olandų ir šveicarų
1,700 dolerių, tuo būdu Bal
žurnaluose.
Šiuo metu angliškos lai fo Centras iš New Yorko
dos knygos turi dideli pasi skyriaus šiais biudžetiniais
metais gavo 7,500 dolerių.
sekimą Australijoje.
New Yorko Balfo skyrius
• Balfas birželyje pasiun turi per 300 apsimokėjusių
tė į Lietuvą-Sibirą 14 siun narių ir arti 1,000 Balfo rė
tinių $924.00 sumai, Lenki mėjų.
jos lietuviams 43 meclž.
siuntas 1,290 dol. vertės ir
• Išleidžiama Sibiro mal
5 siuntinius i kitus pasau daknygė angliškai. Nek. Pr.
lio kraštus. Lenkijos lietu M. seserų kongregacija Putviams ligoniams pasiųsta 12 name, Conn., išleidžia naują
vaistų siuntinukų, lietuvei Sibiro maldaknygės laidą
invalidei Vokietijon nusiųs anglų kalba, ši laida bus
ta speciali invalido kėdė. 41 maldaknygės formato ir
neturtingai šeimai Vakarų geru viršeliu.
Vokietijoje nusiųsta pini
XX-osios mergaičių sto
gais $1,315, vienam lietu vyklos metu maldaknygė
viui išpirkta lėktuvo kelio bus pradėta platinti. Sto
nė iš Argentinos i JAV.
vyklos lankytojai ją galės
• New Yorko šimtasis Įsigyti ten pat. Kiti galės
Balfo skyrius prisiuntė Bal gauti savo knygynuose ar
fo Centrui birželio mėnesį užsisakyti iš leidyklos.

LIETUVIAI*
Pavergtųjų Tautų savaitė -- tai Amerikos vyriausybės de
monstracija prieš sovietinį kolonializmą, prieš pavergtųjų tau
tų naikinimą. Tai Amerikos privilegija visiems pavergtiesiems
nepavargti, nenutilti ir šaukti už pavergtųjų tautų laisvę.
Amerika ypatingai vertina didelius skaičius, dideles de
monstracijas, galingą šauksmą. Pavergtųjų Tautų savaitė lik
tų mažareikšmė, jei į Pavergtųjų Tautų savaitės minėjimus ne
atsilankytų dešimtys tūkstančių iš sovietų pavergtų kraštų ki
lusių Amerikos gyventojų. Neatsilankymu parodytume, jog mes
laisvės nebranginame ir už savo krašto išlaisvinimą iš sovie
tinės vergijos nebekovojame.
Sovietų pavergtoje Lietuvoje žmonės nutildyti fizinėmis prie
monėmis. Dešimtys tūkstančių partizanų kapų negali kalbėti
laisvajam pasauliui, jei mes, laisvėje esantieji, jų kovos ir
mirties prasmės nepristatome.
Sovietams nepavojingi nutildyti žmonės. Mes esame laisvi ir
nenutildyti. Tad šaukime, reikalaukime laisvės pavergtoms
tautoms ir žmonėms. Visi ligi vieno paskirkime tik vieną
metuose Pavergtųjų Tautų savaitės dieną milžiniškam susitel
kimui į vieną būrį, į visų lietuvių laisvės demonstraciją, kad
mūsų laisvės šauksmas nuskambėtų per visą pasaulį.
Mes turime būti Lietuvos laisvės šaukliai!
Visų sovietų pavergtųjų kraštų žmonių didysis susitelkimas
ir demonstracijos Chicagoje įvyksta liepos 14 d. Grand Parke.
Eisena prasidės 12 vai. 30 min. Visi lietuviai ir visos lietuviš
kos organizacijos renkasi su vėliavomis Balbo ir Columbus Dr.
gatvių sankryžioje.

Lietuvių Delegacija Prie Pavergtųjų Tautų
Anitbolševikinio Bloko.

Tautinių šokių šventės išvakarėse informacinė komisija Dubysos svetainėje Chicagoje suruošė bendradarbiams priėmimą-vaišes. Nuotraukoje pobūvio' dalyviai.
V.A. Račkausko nuotrauka

NEW YORKO
RAMOVĖNAI POCONO
KALNUOSE

Birželio 29-30 Počono, Pa.
kalnuose p. Garmų vasar
vietėje didelis New Yorko,
New Jersey ir Philadelphijos ramovėnų būrys su sve
čiais sustiprėjo dvasia ir
kūnu — sveikame kūne —
sveika dvasia. —
Prasiblaivęs dangus, po
gardžių p. Garmų paruoštų
pietų, leido iškylos daly
viams po atviru dangum,
didelių medžių pavėsyje, iš
klausyti Kario red. Z. Raulinaičio kruopščiai parašy
ta paskaitą.
Prelegentas iškėlė isto
riniais duomenimis pagris
tą Lietuvos karo meno isto
rijos reikalą.
Tokią istoriją netiktai
ateities Lietuvos kariš
kiams, bet ir politikams la
bai pravartu bus turėti.
Dažno politiko sprendimas
yfa neįmanomas įvykdyti
kariui ir atvirkščiai. . .
Susirinkusiems kult, va
dovas S. Gudas pristatyda
mas paskaitininką pabrėžė,
kokia ramovėno turėtų būti
pažiūra į laisvę. Palygino
neprižiūrimą medelyną su
priežiūroje augančiu mede
liu.
Po paskaitos pirm. J. Šle
petys pasveikino Kario re
daktorių Z. Raulinaitį jo 50
metų amžiaus sukaktimi, o
Kario štabo narys L. Bileris solenizantui įteikė dova
nėlę.
Vėliau iškylautojai — vie
ni maudėsi, sportavo, ki
ti ekskursavo po gamtos
grožiu turtingas apylinkes.
Vakare buvo nepaprasta
Petrų, Povilų, Leonų, Vladų
iškilminga vakarienė.
Pasveikinta varduvinin
kai: Dr. P. Legeckas, P. Di
delis iš Philadelphijos V.
Kiaunė iš Nevvark ir Leo
nai Virbickas ir Bileris iš
New York.
Tradicinis Joninių laužas,
kurį įžiebė birutininkė Pūkelienė ir Ramovės pirm. J.
Šlepetys, užsitęsė iki vėlu

Lietuvės dalyvavusios Laisvės Dienos minėjime Philadelphijoje. Pirmoj eilėj iš kairės sėdi: Aldo
na Šalčiūnaitė, Danguolė Raugaitė, Valdonė Ramanauskaitė, Birutė Sadinauskaitė, Milda Melnikaitė,
Ona Šalčiūnienė, Bronė Karaškienė, Vincė Leskaitienė, Aušrelė Kananavičiūtė, Albina Čepulienė, 'inaida Kalvaitienė, Sofija Ramanauskienė.
V. Gruzdžio nvc* t

mos. Darni lietuviška daina
skambėjo Echo Valley;aidėdama ir skelbdama ramovė
nų pasiryžimą.
Inž. pulk. Jurskis laimėjo
”gėrybių krepšį”. Laimikiu
dalinosi ir vaišinosi ne tik
tai su laimingą bilietą įtei
kusiais L.' Jankūniene ir
Vyt. Vilkutaičiu, bet su vi
sais šaunaus pokylio daly
viais.
Ilgai pasiliks atmintyje
ši ramovėnų iškyla. fM. A.)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
THE REFUGEE, parašyta K.
C. Cirtauto. Išleido The Citadel
Press New Yorke, 222 ParkAve.
South. 192 psl. Kaina $3.95.
Knyga rekomenduojama Nobe
lio premijos laureato kun. Dominique Pire ir P.A. Sorokin, ją
parašytais įvadais.
Autorius Kazys C. Cirtautas
profesoriauja Misericordia kole
gijoje, Pennsylvanijoje, kartu vi
zituodamas paskaitomis ir eilę
kitų universitetų.

MARGUTIS — birželio mėn.
numeris, ištisai paskirtas velionies A. Olio prisiminimui. Di
džiam lietuviui ir veikėjui po
gėlę į jo nuopelnų vainiką įpynė
Gen. Kons. dr. P. Daužvardis,St.
Pilka, J. Bachunas, Dr. St. Bie
žis, Nora Gugienė, Bronys Raila,
Antanas Kalvaitis. Turinys gau
siai iliustruotas vaizdais iš A.
Olio gyvenimo reikšmingesnių
momentų.

• Mindaugas Janulaitis,
chicagiškių Vytauto ir Sa
lomėjos Janulaičių sūnus, o
Petro Janulaičio sūnaitis,
visi Vilties Draugijos šimti
ninkai, sėkmingai, prieš po
rą savaičių baigė Loyolos
Akademijos Gimnaziją su
gerais pažymėjimais ir bu
vo priimtas į Loyolos Uni
versitetą, kur studijuos me
dicinos mokslus.
Nors Mindaugui lietuvy
bės reikaluose čia sąlygos
labai vargingos, bet nuo
lietuvių kalbos ir bendrai
lietuvybės išlaikymo nenutolo ir pasiruošęs toliau taip
laikytis ir gilintis į lituanis
tikos mokslus.
Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti Dirvą

GIMTOJI KALBA -- bendrinės
kalbos laikraštis, pasirodė savo
pirmojo šių metų ketvirčio nu
meriu.
Laikraštis leidžiamas LB Kul
tūros Fondo. Redaguoja L. Dambriūnas.
KARYS -- birželio - liepos
(nr. 6). Pasaulio Lietuvių KariųVeteranų mėnesinis žurnalas,
Zigmo Raulinaičio redaguoja
mas, gražiai tęsia mūsų karių
informacinę tradiciją.

R. SPALIO
naujai pasirodęs
novelių rinkinys,
ANGELAI IR NUODĖMĖS,
išleistas Nidos Knygų Klu
bo Londone,
jau gaunamas Dirvoje.
Kaina — 2 dol.

• „JAUNYSTĖS ŽIE
DAI”, Chicagos Aukštes
niosios Lituanistikos Mo
kyklos ir kitų lituanistinių
mokyklų 1962-63 mokslo
metų metraštis. Knyga Lie
tuvių Enciklopedijos forma
to 232 puslapių. Išleido č.
A. L. M-los Tėvų Komite
tas. Kaina 2 dol., siunčiant
paštu — 2 dol. ir 25 cnt.
Knygoje telpa geriausi pa
čių mokinių parašyti raši
niai ; dėl to lengvai skaito
mi net ir pradedantiems
lietuvių kalbos mokytis.
Dar yra likęs nedidelis
skaičius šio metraščio par
davimui. Knyga pilnai tin
kama pasiskaitymui ne tik
jaunimui, bet ir suaugu
siems. Pažinkime šių laikų
lietuviško jaunimo dvasią
ir polėkius! Šią knygą galė
tų įsigyti visos lituanistinės
mokyklos bet kurioje pa
saulio šalyje ir lietuviškos
jaunimo organizacijos —
skautai, ateitininkai ir kt.
sau asmeniškai ir savo kny
gynėliams.
Užsakymus su money or
deriu ar čekiu siųsti: P. P.
Stankevičius, 3751 So. Wallace St., Chicago 9, III.
(78, 79, 80)

Pavergtųjų tautų mergaitės tautiniuose rūbuose, dalyvavusios Pa
saulio Laisvės Dienos minėjime Philadelphijoje. Centre stovi lietu
vaitė Aldona Šalčiūnaitė.
V. Gruzdžio nuotrauka

Liepos 1 d. Philadelphijoje prie Independence Hali buvo atšvęsta Pasaulio Laisvės Diena. Iškilmėse
tarp 50 įvairių tautų organizacijų dalyvavo ir lietuviai. Nuotraukoje būrelis newyorkiečių, tarp kurių
.kairei.?'* matomas LNT pirm. dr. Br Nemickas ir LLK, Moterų Atstovybės, VLIK ir ALT atstovai.
V. Gruzdžio nuotrauka

