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ILIUSTRUOTASTAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NE TIK PATYS AMERIKIEČIAI, BET IR 
CHRUŠČIOVAS LAUKIA JAV RINKIMŲ RE
ZULTATŲ. — JOHNSONO LAIMĖJIMAS JAM 
LEISTŲ PAVIRSTI, ŠALIA AMERIKIEČIŲ, PA
SAULIO ATOMINIU POLICININKU, NORS 
TAM TIKSLUI JIS IR TURI PERŽIŪRĖTI SAVO 

IDEOLOGIJĄ.

-------- Vytautas Meškauskas
Nors paprastai Amerikos rin

kimuose iki šiol nulemdavo vi
daus politikos sumetimai, šiais 
metais, atrodo, daug didesnis dė
mesys bus skiriams užsienio 
politikai. Ne tik dėl to, kad tech 
nikos pažangos dėka mūsų že
mės rutulys vis daugiau trau
kiasi ir JAV tolimesnė gerovė 
vis daugiau priklausys nuo jų 
užsienio politikos, bet ir todėl, 
kad kitos temos dabartiniais ūki 
nės gerovės laikais nėra tokios 
aktualios. Už tat ir senatorius 
Goldwateris asmeniškai ir res
publikonų partijos platforma ko
lektyviai daug dėmesio kreipia 
užsienio politikos reikalams.

Pagrindinė tema yra "per- 
minkšta" dabartinės administra
cijos laikysena komunistų atžvil
giu.

Administracija — skelbia res
publikonų platforma — nesidera 
su sąjungininkais kritiškais mo
mentais... Ji leido nusilpnėti 
NATO pajėgom ir vienybei... Ji 
nesurado bendros atominės poli
tikos kartu su savo NATO są
jungininkais.... Ji leido susmukti 
SEATO ir Cento sąjungom... pa
dėjo komunistams įsigalėti La
ose... palaiko, karštą liniją (hot 
line) su didžiausiu priešu, bet ne 
su ištikimais draugais... Ji sto
vėjo nieko nedarydama, kai Ber
lynas buvo atitvertas gėdos sie
na... užtraukė gėdą visai tautai 
nepadėdama kubiečių invazijai... 
nemokėjo vadovauti Jungtinėm 
Tautom ir praleido progą tą or
ganizaciją patobulinti ištikus fi
nansinei krizei...

10 MILIJONU IŠMESTA Į BALA
♦ SENATORIAI, svarstę už

sienio paramai skiriamas sumas, 
patyrė, kad siunčiamas maistas 
paramai, viso 1,6 bil. dol vertės, 
neįeina Į užsieno paramai skirtą 
biudžetą. Tą sumą pridėjus, susi
darytų viso 5,1 bil. dol.

Prieš trejetą metų JAV vyriau
sybė sumokėjo, 1,5 mil. dol už 
persiuntimą audinių paramos už
sieniui sąskaiton. Pirklys, gavęs 
tuos 1,5 mil. dol^pasiuntė už 40 
ar 50 tflkst. dol. vertės senų sku
durų. Vyriausybė iki šiol dar nė
ra nutarusi, ar traukti tą apsukrų 
pirklį teisman.

Taip pat neperseniausiai dide
lis kiekis šienui presų (2000 dol. 
vienas) buvo pasiųsta J vieną dy
kumų valstybę, kur šieno nerasi 
nė su žvake. Valstybės kontrolės 
pareigūnai rado tuos presus ru- 
dyjančius ir nenaudojamus.

Kitai valstybei (o jų gi yra apie 
105) buvo pasiųsta už 10 mil. to
kių ginklų, kurių ji jokiu būdu ne
gali panaudoti. Anot senatoriaus 
J.J. Williams, tai buvę 10 mil. iš
mesta Į balą.

• JAV PREZIDENTO RINKI
MUOSE Iki šiol tarp dviejų parti
jų kandidatų nebūdavo didelių ir 
esminių skirtumų pasirinkimui. 
Vien Kennedy ir Nixono lenkty
nės parodė, koks menkas balsuo
tojų nuošimtis nulėmė rinkimus. 
Kandidatuojant Goldwateriui ir 
Johnsonui, tas skirtumas jau kur 
kas didesnis ir pasirinkimui rei
kalingas aiškus apsisprendimas: 
už liberalinę ūkio ir užsienio po
litiką, už susitarimą ir bendra
darbiavimą su Maskva, už plėti
mą federalinės valdžios įtakos — 
ar už didesnę laisvę vietos admi
nistracijai, sumažinimą fed. val
džios Įtakos ir už griežtesnę po
litiką komunizmo atžvilgiu.

Demokratei turi ne mažai ko- 
zyrių eilinio balsuotojo vilioji
mui, bet visas skirtumas išryš
kės aiškiau iškėlus principinius

Visuose tokiuose kaltinimuose 
yra daug tiesos. Iš kitos pusės, 
praeities jau neatstatysi. Todėl 

Kuris pirmas?

ir Senatorius Goldwateris, kuris 
teigia, kad JAV visai be reikalo 
užmezgė diplomatinius santykius 
su sovietais, savo pagarsėjusiam 

skirtumus urp dviejų kandidatų 
ir jų politikos.

Kaip ten bebūtų, respubliko
nams vistiek bus sunku atstatyti 
lygsvarą Senate, kur jėgų santy
kis yra perdidelis jų nenaudai 
(67-33). Dar blogiau Kongrese. 
Tačiau balsavime už Įvairius įs- 
utymus, partijų linija dažnai ne
išlaikoma ir respublikonai libe
ralai balsuoja su demokratais, o 
konservatyvieji demokratų su res
publikonais.

Amerikos parlamente partijų 
lygsvara sunku nustatyti ir ly
giai taip pat sunku nuspėti jėgų 
susiformavimą ateityje.

♦ GEN. EISENHCMERIO ne
utralus laikymasis respublikonų 
kandidato Į prezidentus rinkiminė- 
je kampanijoje aiškinamas tuo, 
kad kovon per vėlai Įstoję ambas. 
Lodge ir gub. Scrantonas. 

Nikita: - Fidel, lenkis žemiau ir būk malonus...!

interview vokiečių magazine Der 
Spiegal pareiškė, kad jis nesi
rengia, tapęs prezidentu, nutrauk
ti tuos santykius. Savaime aišku, 
kad naujas prezidentas ir norė
damas negąlėtųatsisakyti nuo su
tarčių, kurios buvo ratifikuotos 
senato ir tuo būdu virto Įstaty
mais. Daugiausia, ko galima ti
kėtis iš Goldwaterio, jei jis bū
tų išrinktas prezidentu, yra tai, 
kad eventuali naujoji adminis
tracija Į Sovietų Sąjungą bei ki
tus komunistinius kraštus žiūrės 
su didžiausiu nepasitikėjimu ir ne
praleis nė vienos pasitaikiusios 
progos, kad jiems pakenkti. Bet 
ir toks nusistatymas jau būtų po
sūkis visais 18O'J, nes dabartinė 
administracija faktinai ieško su 
sovietais bendradarbiavimo ir 
net partnerystės,palenkiant savo 
valiai likusį pasaulį.

Ar tokia respublikonų platfor
ma ras didesnio pritarimo tauto
je, priklausys nuo terpta utinių įvy
kių raidos. Jei pasirodys, kad 
dabartinė politikos linija yra sėk
minga, prieštaravimas jai nebus 
labai populiarus, ir atvirkščiai. 
Kitaip sakant, daug kas priklau
so nuo Chruščiovo.

Žinomas britų sovietologijos 
ekspertas Edward Crankshawnet 
randa galimu teigti, kad dabarti
nė amerikiečių - sovietų santy
kių raida gali privesti prie nera
šytos santarvės tarp abiejų di
džiųjų galiūnų, paversdama 
juos pasaulio atominiais polici
ninkais.

Faktinai to Chruščiovas ir sie
kiąs nuo 1956 metų, tačiautai ne
buvo jam lengva. Jis visų pirma 
turėjo išauginti savo atominę jė
gą, su kuria JAV turėtų rimtai 
skaitytis. Per savo susitikimą su 
Eisenhoweriu jis bandė sudaryti 
tokią atmosferą, kurioje politinis 
atlyžimas būtų sumaišytas su 
paaštrėjusiu ideoliginiu konflik
tu. Kuboje jis bandė pasiekti tam 
tikro laimėjimo jėga, tačiau nuo 
tos krizės JAV - sovietų santy
kiai eina vienu keliu. Visose są
lyčio vietose ieškoma susitari
mo. Gerų santykių su Washing- 
tonu , Kremliaus paskatinimu ir 
palaiminimu, siekia Ir kitų komu
nistų kraštų Europoje sostinės.

Kai liepos 22 d. Chruščiovas 
Varšuvoje susitiks su kitais ko
munistų vadais, jis turės jiems 
daug ką paaiškinti, tačiau labai 
daug ką jis negalės pasakyti, nes 
sovietų - amerikiečių santykių 
raida iki rinkimų sustojo vietoje. 
Visą ką Chruščiovas dabar gali 
padaryti, yra vengti bet kokių kon
fliktų ir palaikyti žemą politinę 
temperatūrą.

Šitame laikotarpyje Chruščio
vas atsidūrė tam tikra prasme ki
niečių ir Europos komunistų ma
lonėje. Kiniečiai gali išprovokuo
ti iš jo tokius pareiškimus, kokių 
jis iš tikro nenorėtų paskelbti. 
Europiečiai galėtų išnaudoti situ
aciją, susidariusią iš sovietų ne
tikrumo.

Rytų Europoje, pasak Crank- 
shaw,bijoma, kad sovietų - ame-

Du pagrindiniai varžovai respublikonų konvencijoje Goldwater ir Scranton.

ŠIMTAS DIENŲ PO BRAZILIJOS REVOLIUCIJOS
Yra aiški taisyklė, kad kokia 

valdžia bebūtų, ji vistiek visiems 
negalinti Įtikti. O ką bekalbėti 
apie revoliucinę valdžią, kuri jė
ga pašalino nemokančius valdyti 
ir pradėjo "naują erą". Gi revo
liucionieriai per du pilnus mėne
sius ravėjo raudonas ir vagiliš- 
kas dilgėles, kurios buvo plačiai 
Įsiveisusios po visą valstybinį ir 
savivaldybinĮ valdymo aparatą.

Tačiau, kai vienas darbas.dir
bamas, kiti būna užmiršti arba 
užmesti, atidėti vėlesniam lai
kui. Tačiau tai, ko valdžia nepas
tebėjo, šiandien didžiai atsiliepia 
Į revoliucinės valdžios autori
tetą. Mat, bedorojant komunistus 
ir vagišius, savo galvas labai 
aukštai iškėlė kitos kategorijos iš - 
naudotojai, ui kainų kėlėjai.

Jau pirmomis dienomis po re
voliucijos buvo pastebimas kai 
kurių prekinių kainų žymus pakėli - 
mas. o tai ypač palietė maisto 
produktus. Per pastaruosius dve
jus metus kai kurių prekių kai
nos, kaip pav. duonos, cukraus, 
sviesto, mėsos ir pan, išaugo net 
300% Tuo tarpu kai algos, taip 
vadinama salario minimumjepa- 
kilo vos 100% Taip pat ir dolerio 
vertė laisvoje prekyboje išaugo 

rikiečių suartėjimas yra vienin
telis taikos šansas, kuris kartu 
užšaldys dabartinį status quo ir 
Rytų Europos pavergimą.

Kartu viso pasaulio komunistų 
partijos turėtų apsispręsti, ku
riuo keliu jos norėtų eiti: ar ki
niečių siūlomu, t.y. eiti prie pa
saulio marksistinės revoliucijos, 
ar ieškoti' susitarimo su ameri
kiečiais, vedančio prie atominio 
barjero prieš Kiniją. Varšuvoje 
tie klausimai bus pradėti aiškin
tis.

Goldwaterio išrinkimas sovie
tams sudarytų daug daugiau gal
vosūkio. Bet kodėl priešo gailė
tis?

JURGIS ŠATORIUS, 
Dirvos spec. korespondentas 

Brazilijoje

vos dvigubai t.y. šiandien už JAV 
dolerį moka 1,300 kruzeirų, kai už 
dolerį 1962. XII. mokėjo 650 kru
zeirų. Brazilijos laikraščiai 
smerkia kainų kėlėjus - speku
liantus. Bet ką reiškia smerki
mas, kai nesama griežtų priemo
nių jiems sudrausti? Nepaslaptis, 
kad šia padėtimi naudojasi kelio
lika stambių spekuliantų, nuo ku
rių valios priklauso kai kurių pre
kių pristatymas į laisvą rinką. 
Ypač į akis krito cukraus dingi
mas iš krautuvių. Brazilija, kuri 
cukrų eksportuoja ir kur cukraus 
švendrės auga lygiai gerai kaip 
ir Kuboje, negali privežti ganė
tinai cukraus į didžiuosius mies
tus. Dabar kai cukrus atsirado, 
jo kaina pakilo ligi 195 kruzeirų 
už kilogramą, kas sudaro apie 
5 cent. už svarą. Tai yra per daug 
brangu už prekę, kuri gaminama 
krašte ir kur eilinis dirbantysis 
teuždirba vos apie 35 dol. mėne
siui.

šis kainų kilimas labai neigia
mai nuteikia net ir tuos, kurie 
labai norėjo revoliucijos,tikėda
mi, kad revoliucionieriai ne tik
sutvarkys komunistus, bet neleis _Bet apie tai kitą kartą.

MASKVOS SANTYKIAI SU
SATELITAIS

Rumunijos premjero Maurerio 
vizitas Maskvoje praėjo sovieti
nėje spaudoje ažymėtas tik trim 
sakiniais, nusakančiais tik to 
"draugiško" vizito faktą. Tai ti
pinga šio meto sovietinio gyven
tojo 'nuomonės formavimui'. Jei 
ne Amerikos Balso ir anglų BBC 
ir Free Europe radijo transliaci
jos, sovieti jos gyventojai ir neži
notų, kad Sov. Sąjungos santykiai 
su Rumunija, tuo pat metu ir su 
kitais satelitais, išgyvena tam 
tikrą perkainavimą.

Iš viso, Maskvos spaudos tonas 
rodo, kad Kremliuje, išskyrus 
santykius su Pekinu, rodomas no
ras prie santykhj su satelitais 
eiti galimai švelnesniu tonu, kad 
didesnis spaudimas neprivestų 
prie dar didesnio užsispyrimo ir 
santykių pablogėjimo.

Tai nėra Kremliui malonus 
reiškinys. Yra žinių, kad kal
bantis su Tito, Chruščiovas Ru
munijos atžvilgiu yra pavartojęs 

'terminus, kaip 'sukilimas' Ir 'iš 
da vystė'. Tačiau tuo pat metu yra 
išryškėję ženklai, kad Maskva ne. 
bepajėgia primesti savo visišką 
valią ne tik satelitinių valstybių 
vyriausybėms, bet ir kitų tautų 
komunistų partijų vadovybėms. 
Geriausiu tam pavyzdžiu tarnauja 
Chruščiovo noras sušaukti komu- 
nistinių partijų vadovybes ir pa
smerkti kiniečių komunistus. Tas 
jo noro įgyvendinimas užvilkina
mas nesibaigiančiomis derybo
mis su kitų kraštų komunistų va- 

siausti ir žmonių išnaudotojams. 
Laikraščiai šiomis dienomis 
rašo, kad Krašto Apsaugos minis- 
teris Įgalios karininkus, kad pas
tarieji surinktų smulkias žinias 
apie kainų kėlimus ir prekių trū
kumus visoje Brazilijoje. Atseit 
karininkija bus Įpareigota eiti 
kainų kontrolierių pareigas. Kas 
tai bevykdytų gal jau ne taip svar
bu, svarbiausia, kad plačiosios 
masės jaustų, jog revoliucionie
riai galvoja ne apie turtinguosius, 
bet apie visą tautą.

Visai netikėtai J RiodeJaneiro 
grĮžo šios valstijos gubernato
rius Carlos Lacerda. Kaip žino
ma, paskutiniu metu jis svečiavo
si JAV ir nors ten privalėjo likti 
ligi liepos pabaigos, bet grįžo Į 
namus. Rašant ŠĮ straipsnĮ (VII. 
8.) C. Lacerda su visais savo 
padėjėjais lankėsi sostinėje Bra. 
zilia, kur vedė pasitarimus su 
prezidentu. Esą C. Lacerda labai 
nenorįs kai kurių naujojo rinkimų 
Įstatymo paragrafų, kurie numa
tę. jog prezidentas privaląs būti 
išrinktas absoliučia balsų daugu
ma. Brazilijoje tai esą neįmano
ma. Gi jeigu prezidentą ,negavus 
absoliučios balsųdaugumos,turės 
rinkti parlamentas, tad C. La
cerda niekada nebus išrinktas 
prezidentu. Taigi baisi dilema.

dovals, kurie nesiliauja reiškę 
tuo klausimu savo atskiras nuo
mones, vietoj kad, kaip Stalino 
laikais, paklusus iš karto Mask
vos nusistatymui. Jau du kartu 
Maskva turėjo atidėti tokios kon
ferencijos datas.

Rumunijos opozicija Maskvos 
ūkiniams planams satelituose yra 
kitu gyvu pavyzdžiu besikeičian
čių santykių. Be abejo, kad iš 
satelitų pusės buvo ir yra visa 
eilė kitų nepaklusnumo ženklų, 
kurie dar neįgijo ypatingesnės 
reikšmės viešumoje.

Vakarų sostinėse vyrauja įsi
tikinimas, kad tuo metu, kai Mask
va skelbia 'taikios koegzistenci
jos’ šūkius, perka kviečius iš 
Kanados ir Amerikos, tuo pat 
metu uždrausti vykti Rumuni
jos delegacijai J Washingtoną ne
bepatogu.

Žinoma, Maskva tokių ryšių 
plėtimosi toleravimą pakęs tik 
tol, kol tas ryšių plėtimas su 
Vakarais nekenkia ryšiams su 
Maskva. Bet kai tik bus jaučia
ma, kad ryšiai su Vakarais už
ima ryšių su Rytais vietą, Krem
lius toliau jau to toleruoti nebe
galės ir privalės aštriai reaguo
ti. Kiekvienas mažiausias pavo
jus satelitinių valstybių ir Mask
vos ryšiams, kiekvienas mažiau
sias nors nepriklausomybės sąs- 
kaiton, pasirelškiąs nedraugiš
kumu Kremliui, bus sutvarkytas

(Nukelta į 2 psl.)
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BRAZILIJOS LIETUVIU ŽINIOS
PRAŠO PARAMOS

Sao Paulo lietuvių organiza
cijos pasirašė ir paskelbė at
sišaukimą Į vietos visuomenę, 
prašant moralės paramos kovo
je dėl Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės bei Lietuvos dip
lomatinių ir konsularinių įstaigų 
teisių atstatymo Brazilijoje.

Atsišaukimą paskelbė keli žy
miausieji Brazilijos dienraščiai.

RUOŠIASI KONGRESUI

SERGA PREL. K. MILIAUSKAS

Brazilijos lietuviai gyvai ruo
šiasi Trečiajam Pietų Amerikos 
Lietuvių Kongresui, kuris Įvyks 
1965 metų vasario mėnesĮ Sao 
Paulo mieste. Daugiausia šio 
Kongreso atstovų ir svečių lau
kiama iš Argentinos ir Urug
vajaus lietuvių kolonijų. Tikima
si, kad vienas kitas atstovas da
lyvaus ir iš Venezuelos, Čilės ir 
Kolombijos.

Sao Paulo lietuvių kolonijoje 
jau yra suorganizuotas iš organi- t0 viceburmistrus. Rinkimai tu- 
zacijų atstovų ir šiaip asmenų 
Kongreso Rengimo Komitetas,ku
riam vadovauja prelatas Pijus Ra- 
gažinskas. Didesniam darbo na
šumui numatyta komitetą dar 
praplėsti, Įtraukiant Į jĮ daugiau 
kolonijoje pasižymėjusių lietu
vių.

Kadangi Kongreso suorganiza
vimui ir pravedimui bus reikalin
ga nemaža lėšų, tai birželio 17 
dieną buvo suorganizuota tam tiks- denu. Jis yra žymus ekonomis- 
lui Finansinė Komisija. Tos 
Komisijos pirmininku buvo iš
rinktas Jurgis Sliesoraitis, sek
retorium Jonas Valavičius ir iž
dininkais Albina Ambrozevičie- 
nė, Antanas šimbelis ir Mečys 
Paleckis. Išrinktoji Komisija tuo
jau aktyviai pradėjo ruošti planus 
lėšų sudarymui.

III-jam Pietų Amerikos Lietu
vių Kongresui taip pat ruošiasi 
Argentinos ir Urugvajaus lietu
viai.

Kas tik turi gerą skoni 
Viską perka pas Lieponį!

PAKRIKO LIETUVIAI 
KOMUNISTAI

MAN ABOIJT TOW

Satelitai
įvairūs žmones renkasi ugnimi daryta skonį

Pirmasis lietuvis prelatas 
Brazilijoje Kazimieras Miliaus
kas jau ilgą laiką serga. Ilgesni 
laiką gydėsi Sao Paulo mieste, 
o paskutiniu laiku buvo išvežtas 
1 Rio de Janeiro, kur toliau gy
dosi.

Prelatas K. Miliauskas kelis 
metus, iki susirgimo, buvo Santo 
Andre Vyskupijos Generaliniu 
Vikaru.

Sao Paulo lietuvių kolonijoje 
lietuviai komunistai niekad nepa
sižymėjo didesniu veiklumu dėl 
stokos vadų, bet paskutiniu laiku 
jų veikimas visiškai pakriko. Ke
letas žymesnių "draugų" išvykoj 
Lietuvą ir, kiek teko girdėti, 
beveik visi labai gailisi ir norėtų 
grjžti į Braziliją. Vienam-kitam 
jau pavyko sugrįžti. Grjžusieji, 
žinoma, "pabalo" ir nenori nieko 
girdėti apie komunizmą.

Po š. m. kovo 31 dienos per
versmo Brazilijoje daug komu
nistų suimta, bet neteko girdėti, 
kad kas nors iš lietuvių būtų pa
kliuvęs.

(Atkelta iš I psl.) 
panašiu būdų, kaip 1956 m. Veng
rijoje, nes tuo bus‘pastatytas pa
vojuje Sov. Sąjungos saugumas ir 
gyvybiniai tautiniai interesai.’ C 
tokiu atveju tankais tvarką atsta
tyti ilgai netrunka. Koks ten žaL 
dlmas santykiais su Maskva be
būtų, siūlo galai dar randasi urp 
Kremliaus sienų.

DR. ARNOLDAS FELMANAS 
KANDIDATAS

Lietuvis Dr. Arnoldas Felma- 
nas kandidatuoja l Sao Paulo mies- 

rėjo Įvykti spalio mėnesį, bet po 
perversmo, atrodo, bus atidėti 
tolimesniam laikui.

Dr. A. Felmanas yra ilgame
tis Naturalizuotų Brazilų Lygos 
pirmininkas. Jo vadovaujama or
ganizacija kovoja už naturalizuo
tų svetimšalių teises. Dr. A. Fel
manas dar prieš paskutinĮjį karą 
už nuopelnus lietuvių kolonijai 
buvo apdovanotas Gedimino or-

tas ir politikas.

Brazilijos lietuvaitės I. Šimonytė (stovi pirma iš kairės) ir J. Ši
monytė (sėdi trečia iš kairės), išvykstant i JAV. Ožinsko nuotrauka

STR0N6, SILENT TYPE

The Stroh Brewery Company. Detroit 26, Michigan

Kas taip išpopuliarino Stroh’s? Tai io skonis... 
skirtingas skonis, kuriuo nuraminate troškulį. 
Nesvarbu, ar esate įtakingas studentų bendra
butyje, vadovaująs baliui, ar šiaip vienas iš 
smaguriautojų, jūs liekate patenkintas ugnimi 
darytu skoniu. Tat ragaukite Stroh’s!.

LIETUVIAI AUKOJA AUKSĄ 
BRAZILU AI

Dabartinė Brazilijos vyriausy
bė po Įvykusio perversmo rado 
valstybės iždą apgailėtinoj padė
ty. Kad palengvinti valdžiai nuga
lėti finansinius sunkumus, visoje 
Brazilijoje organizuojamos auk
so ir brangenybių rinkliavos, va
dinamos "ouro Para Bemdo Bra- 
sil" (Auksas Brazilijos Gerovei). 
Prie kilnaus pasiaukojimo žada 
prisidėti ir vietos lietuviai.

LIETUVIAI TĖVAI JĖZUITAI
ĮSIKORĖ

Lietuviai kunigai Tėvai Jėzui
tai J. Bružikas, J. Giedrys ir J. 
Kydikas, Lietuvių S-gai Brazili
joje leidus, apsigyveno Dr. V. Ku
dirkos lietuvių mokyklos rflmų 
patalpose. Lietuviai kunigai už
ima tuo tarpu tik kuklų butą, ku
rį jau gražiai atremonatvo. Liku
sios rūmų patalpos ir pati salė 
buvo labai blogom sąlygom išnuo
motos japonų mokyklai. Dabar
tinė S-gos valdyba su nauju pir
mininku J. Jodeliu priešaky, de
da pastangas nuomininkus iš- 
krapšyti teismo keliu.

Lietuviai Tėvai Jėzuitai yra 
pasiryžę visas patalpas, kai tik 
bus laisvos, panaudoti lietuviškai 
veiklai.

IŠVYKp SESERYS ŠIMONYTĖS

Birželio 17 dieną iš Sao Pau
lo Į Chicagą išvyko Irena ir Ju
lija Simonytės, Sao Paulo lietu
vių veikėjo Petro Šimonio dukte
rys. Simonytės aktyviai dalyvavo

Neponiškos Brazilijos istorijos
Brazilijoje galima išgirsti Įdo

mių istorijų. Retkarčiais tos Įdo
mybės patenka ir Į spaudos pusla
pius. Si kartą papasakosiu dvi 
"istorijas", kokių ne bet kur gali
ma Išgirsti. Nors jos yra neĮti- 
kėtinos, bet realios, kaip šis tro- 
pikinis kraštas. Mano artimieji 
teigia, kad tokių ir panašių isto
rijų čia esama daugybės, bet negi 
žmogus gali viską sužinoti?!

Brazil Herald savo Įvairenybių 
skyriuje jau praėjusiais metais 
rašė:

— Finansų ministerijos mokes
čių departamento direktoriui 
vieną dieną šovė Į galvą nelemta 
mintis: jis pasikvietė vieną maši- 
nininkę ir paprašė, kad ši mašinė
le perrašytų vieną darbą. Gi ma
šininkė pradėjusi graudžiai verk
ti... Kaip gi direktorius galėjo 
duoti jai darbą!? Siame skyriu
je ji jau dirbanti 20-tĮ metų ir 
ligi dabar jos niekas neprašęs 
rašyti mašinėle. Ar būtų ją prašę 
ar neprašę, vistiek ji nebūtų galė
jusi to atlikti, nes... ji mašinėle 
rašyti nemokanti.

Po šio "nepasisekimo" di
rektorius nutarė patikrinti visų 
118 jo skyriuje dirbančių etatinių 
mašinininkių sugebėjimus. Ir 
koks buvo jo nustebimas! Iš šio 
didžiulio būrio mašinraščio ži
novių atsirado tik šešerios, ku
rios mokėjo rašyti mašinėle.

vietos lietuvių jaunimo tarpe.
Jų tėvas Petras Šimonis yra 

vienas pirmųjų Sao Paulo Liet. 
Kat. Sv. Juozapo Bendruomenės 
Choro organizatorių, to choro il
gametis pirmininkas ir valdybos 
narys.

KONSULAS A. POLIŠAITIS
RAŠO ATSIMINIMUS

Nepriklausomos Lietuvos Kon
sulas S. Paulyje Aleksandras Po- 
lišaitis rašo atsiminimus iš savo 
gyvenimo ir veiklos.Atsiminimai 
žada apimti ne tik jo veiklą 
Sao Paulo lietuvių kolonijoje, bet 
ir Nepriklausomoje Lietuvoje, 
Rusijoje ir kituose kraštuose, kur 
jam teko gyventi ir dirbti.

S. VANCEVIČIUS

Ir., direktorius įvykdė tiesiog 
revoliucionieriškai - saliamo
nišką nutarimą: mokesčių depar
tamentas suorganizavo mašininin- 
kėms specialius kursus, kad šios 
išmoktų rašyti mašinėle!!!

Kita istorija buvo aprašyta ke
pėjų žurnale "Panificassao".

Vieną dieną pasCeara valstijos 
gubernatorių (Ceara valstija yra 
Brazilijos šiaurėje, iš kurios yra 
kilęs ir dabartinis krašto prezi
dentas marš. Castelo Branco) 
Antonio Pinto Nogueira Aciolly 
atėjo vaikinas ir prašė, kad guber
natorius jam duotų darbą. Vyru
kas teigė, kad jis visada yra gy
nęs gubernatoriaus šeimos garbę 
bet ypač daug pasidarbavęs, kad 
gubernatorių išrinktų Į dabartinĮ 
postą. Už šiuos žygdarbius vaiki
nas prašė kokio nors darbo.

-- Gerai, darbą gausi; apie pa
skyrimą pasiskaityk! rytojaus die • 
nos valstijos žinių Įsakymus, kur 
yra skelbiami nauji valstijos tar
nautojų paskyrimai — atsakė gu
bernatorius.

Sekančią dieną vaikinas atiden
gė jam patartą pasiskaityti pa
skyrimų skyrių ir koks buvo jo 
nustebimas, kada jis paskaitė, 
kad esąs paskirtas graikų kalbos 
lektoriumi vietiniame universi
tete. Vyrukas nuskubėjo į guber
natoriaus rūmus ir pareiškė:

-- Gubernatoriau, gi aš nemo
ku nė vieno žodžio graikiškai!

— O kam gi tau graikiškai mo
kėti! Tas visai nesvarbu. Kas gi 
norėtų mokytis graikų kalbą For- 
talezoje (valstijos sostinė, vert.) 
šiame Viešpaties užmirštame 

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marquette Gift Parcels Service 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St.
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS.’
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
jstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marųuette Parke 

Tel. PRospect, 8 - 5875 
3207 So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. Vlctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

MARŪUETTE PARK
2533 W. 71 St. lei GR 6 2345 6

♦
CICERO ILIINOIS

1410 S. 50 Avė., iei TO 3-2100-9

kampe? — atsakė guvernatorius.
Žinoma taip Įvyko, kaip teigė 

guvernatorius: prasidėjus moks
lo metams nei vienas studenus ne. 
užsiregistravo Į graikų kalbos 
mokymosi katedrą. Si maloni, 
mūsų vaikiniui padėtis tęsėsi net 
dvejus metus. Jis gavo apvalią al
gą, nors ir neteko skaityti graikų 
kalbos paskaitų.

Tačiau trečiais metais atsira
do vienas užsispyrėlis, kuris bū
tinai norėjo studijuoti graikų kal
bą. Nieko nepadėjo mūsų "profe
soriaus ^gražbylystė, kad graikų 
kalba yra negraži, pasenusi, ji 
niekam nereikalinga, labai sunku 
ją išmokti ir t.t. Studentas teigė, 
kad jis būtinai studijuosiąs grai
kų kalbą, nežiūrint visų atkalbi
nėjimų. Studenus buvo kieus, 
lyg titnagas.

Mūsų vaikinas, nerasdamas ki
tos išeities, nubėgo pas guber
natorių ir jam atpasakojo visą 
nelemtą ĮvykĮ. Gubernatorius jĮ 
nuramino:

— Eiki namo ir nusiramink. Aš 
surasiu ir čia išeitĮ.

Graikų kalbos mokytojas su- 
grĮžo Į universitetą. Tačiau grai
kų kalbos studentas nepasirodė 
per sekančias dvi savaites. Pro
fesoriui ui atrodė keista ir tur
tina, Tada mokytojas pasišaukė 
universiteto registracijos sky
riaus tarnautoją ir pasiteiravo, 
kur gi dingo tas graikų kalbos 
studentas.

-- Nežinau dakure, bet kiek 
teko patirti, jau dvi savaitės, kai 
us studenus sėdi kalėjime...

(j.š.)

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ



1964 m. liepos 15 d. DIRVA Nr. 81-3

DIRVA
M07 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO. 4410S 

TELEPHONE: 491-6344

Second-Class Postage paid at Cleveland. Ohio.
Published every Monday, VVednesday and Friday except in case 

of HolMays by American Lithuanian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit).

Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents.
Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.

Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Išeina: pirma
dieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja:
Jonas čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis.
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikinas, 

R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

ĮTEIKTI SIŪLYMAI DEMOKRATU
PLATFORMAI

Demokratų partijos centro prisiunčiamų pranešimų tarpe gavome 
dviejų puslapių "position and suggestions of the demoerats of Lithu
anian, Latvian and Estonian descent with regard to the democratic 
electoral platform". Autoriai tų sugestijų neskelbiami, spaudai pa
ruoštų rašinių techniškas apipavidalinimas — apgailėtinas: kreivai 
perfotografuotų puslapių sakiniai neišskaitomi, dokumentas be jokių 
tltullarinių ir jo kilmės šaltinių. Tai nuogas tekstas, reikalingas 
prijungto voko, kaip Įrodymo, kad, štai, jis gautas iš New Yorko bur
mistro Wagnerio vadovaujamo demokratų partijos tautybių komiteto.

Tai, žinoma, šalutiniai formalumai. Ar taip yra gerai, ar ne, ne 
toks jau esminis dalykas. Lieka tik klausimas, ar prie to pabaltiečių 
žygio yra prisidėję ir lietuviai.

***

Į šešis paragrafus suskirstytose sugestijose nurodoma, kad ko
munizmas nėra pakeitęs savo policentriškumo tikslų ir kadJAV pri
valo būti pasiruošę politiniai ir psichologiniai sutikti komunistų iš
šūkius. Kad 9 buvusios nepriklausomos valstybės, jų tarpe ir Lietuva , 
su Rytų Vokietija lieka svariu faktorim šio krašto politikoje ir stra
tegijoje.

Toliau sugestijose pabrėžiama, kad "mes pasisakome už paverg
tų tautų padėties pagerinimą Rytų irCentro Europoje, už didesnę lais
vę ir didesnę nepriklausomybę nuo Sov. Sąjungos. Bet mūsų partija 
privalo neatšaukiamai pareikšti, kad toks tikras ar klastingas pagerė
jimas nėra nepriklausomybės ar laisvės pakaitalu".

Kad tokiu "padėties pagerinimu" nebūtųpasitenkinta, sugestijose 
toliau nurodoma, kad Pabaltijo kraštuose vyksta rusifikacija ir ekono
minis krašto išnaudojimas ir kad Vakarų pasaulio pastangos norma
lizuoti santykius su komunistiniu bloku nepaveikė Kremliaus žiauraus 
elgesio Pabaltijo kraštuose.

Toji situacija Pabaltijo kraštuose reikalinga aktyvaus JAV reaga
vimo. Diplomatinėje akcijoje esą būtina reikalauti 2 Pas. karo pali
kimo panaikinimo. Toji 'pozityvi akcija'reikalinga vykdyti ir per JTO 
ir per kitas tarptautines institucijas.

Sugestijose taip pat pakartojamas reikalavimas, kad JAV vyriau
sybė laikytųsi ir toliau nepripažinusi Baltijos kraštų aneksavimo ir 
kad tų kraštų atstatymas nepriklausomam gyvenimui būtų pagrindiniu 
tikslu šio krašto politikoje.

Priede jungiama dar viena rekomendacija, kad demokratų parti
ja suaktyvintų ir remtų sveikatos apsaugos (Medicare) {statymopro
jektą.

♦♦♦

Gal dar per anksti iš esmės pasisakyti dėl šių sugestijų (geriau 
sakant, esamos padėties faktų konstatavimų) formos ir svarumo. 
Įteikimas sugestijų -- tinkamų savo forma, ar ne, — dar ne viskas. 
Stebėsime, kiek nežinomieji jų autoriai rodys aktyvumo, kad išrei
kalauti demokratų partijos vadovybėje didesni dėmesį užsienio poli
tikai, kuri iki šiol daug vilčių nesuteikė nei pavergtiesiems, nei šio 
krašto laisve susirūpinusiems. (j.č.)

LAIŠKAI/

KLAIDINGOS PAVARDES
Dirvos 76 nr. buvo gražiai at

spausdinta nuotrauka — "Pasau
linės mugės lietuvių komiteto 
komisija su bendradarbiais", ta
čiau matau, kad aš ir mano vy
ras po nuotrauka klaidingai esa
me atžymėti — svetimomis pa
vardėmis.

Vietoje, kaip pažymėta "Pet- 
rash" — turėtų būti Kazimie
ra Genevlch, o šalia preL Bal
kono sėdjs yra Edward Genevlch,

Manau, tai padarė tie, kurie 
neturėjo tikslių žinių apie ŠĮ ko
mitetą.

šia proga naudodamasi kviečiu 
nuoširdžiai remti šio komiteto 
pastangas, kad Lietuvių Diena bū 
tų nemažiau įžymi, kaip 1939 m, 
New Yorko pasaulinėj parodoje. 
Jeigu mes gautumėm u m reika
lui iš tų, kurie prašyti ar ne, 
bent po dolerj, dabartinė Lietu
vių diena New Yorko nuostabio
je parodoje būtų nepaprastai 
reikšminga lietuviška demons
tracija, kurios visi trokštame, 

Kazimiera Genevlch 
Brooklyn, N.Y,

VOLDEMARAS 
PROFESORIAUJA KINIJOJE...

Dirvos 69 nr. V. Rastenis sa
vo straipsnyje rašo, apie A. Vol
demarą. Jame pasakyta: rusams 
Lietuvą užplosiant tarėsi esąs 
dabar vėl Lietuvai būtinai reika
lingas. Jokie atkalbinėjimai ne
sulaikė, atvyko { Kybartus 1940

THE LITHUANIAN 
NATIONAL NEVVSPAPER

m. birželio 19 ar 20 d. tiesiai Į 
bolševikų rankas ir dingo be pėd
sakų.

čia turiu pastebėti, kad Volde
marai, kai tik peržengė Kybar
tuose sieną, pasienio policijos bu
vo sulaikyti ir Pozdniakovo {sa
kymu buvo patalpinti Kaune Sau
gumo Departamento daboklėje, 
čia Voldemarai buvo išlaikyti ir 
tardomi maždaug iki liepos mėn. 
v|jiurio. Vieną vėlyvą vakarą, 
Saugumo departamento kvotų 
skyriaus viršininkas, žydas {sakė 
padaryti Voldemarlenės asmens 
kratą. Kratą darė departamento 
valytoja Leonavičienė ir antra liu
dininkė pakviesta iš gatvės, pra
eivė moteris. Laike kratos nieko

Goldwaterlo šalininkai su plakatais respublikonų konvencijoje.

Lietuvos prezidento An
tano Smetonos monografija 
neužilgo pradės keliauti j 
p r e n u m eratorių rankas. 
Prieš tai pravartu susipa
žinti su jos išleidimo "kry
žiaus” keliais, kuriais tas 
darbas ėjo visą dešimtmetį 
ir gal ne vienas prenumera
torius neteko kantrybės be
laukdamas jos pasirodymo. 
Pats darbas, nors sunkus, 
bet nebuvo toks ilgas, kaip 
šio didžio Užsimojimo idė
jos subrandinimas bei jos 
įgyvendinimo gairių nusta
tymas ir virš 10 tūkstančių 
dolerių lėšų sukėlimas.

Ta idėja gimė 1954 m., 
minint A. Smetonos 10 me
tų mirties sukaktį New 
Yorke. Dabar jau 740 psl. 
istorinis veikalas, tai ne ro
manas, kurį autorius raše 
kūrybinės ekstazės nuotai
koj ir ne praeities atsimini
mai, fiksuojami be jokios 
atsakomybės, žiūrint iš sa
vo asmeninio taško. Tai lei
dinys, kurį rašant svarbiau
sias dalykas yra objektyvūs 
ir pagrįsti įvairūs šaltiniai, 
kuriuos autorius Aleksand
ras Merkelis po tiesioginio 
savo duonos pelnymo dar
bo keletą metų taip kruopš
čiai rinko po įvairias biblio
tekas, knygynus, instituci
jas ir privačius asmenis. 
Tad nesunku įsivaizduoti, 
kiek visa tai iš jo pareika
lavo pastangų, energijos, 
laiko ir lėšų. Tuo labiau, 
kad jis stengėsi galimai 
daugiau naudotis dar ligi 
šiol niekur nebuvusia ar
chyvine medžiaga, doku
mentais, laiškais, dienoraš
čiais, metraščiais, periodinė 
spauda ir įvairiomis kalbo
mis literatūra.

Dar daugiau reikėjo lai
ko ir objektyvių faktų rin
kimo todėl, kad A. Smeto
na nebuvo vien sau žmogus. 
Jis, Kazio Binkio žodžiais 
tariant, išėjęs teisės moks
lus, neadvokatavo, negynė 
teismuose atskirų asmenų 
bylų. Jis gynė visos tautos 
bylą. Jis patiekė pasauliui 
nuskriaustos lietuvių tau
tos laisvės ieškinį — ir lai
mėjo! Jo asmenybė tamp
riai surišta su visos lietu
vių tautos bei valstybės gy
venimu, jo šviesesniais ir 
tamsesniais laikotarpiais.

Betgi pati didžioji šios 
idėjos įgyvendinimo našta

{ta r tino nebuvo rasta. Tą naktį 
Voldemarai iš Saug. D-to buvo 
perkelti { Kauno Sunkiųjų Darbų 
kalėjimą. Antroje liepos mėn. 
pusėje, buvo gauta iš kalėjimo ži
nios, kad Voldemarai išvežti. 
Spėjo, kad išvežė Rusijon.

1947 m. iš Sibiro per Vladi- 
vastoką išsivadavęs buv. aukštas 
lenkų pareigūnas, grįžęs Lenki
jon, davė spaudai žinių, kad A. 
Voldemaras profesoriaująs aukš^ 
toje mokslo įstaigoje Port- 
Arthure, Kinijoje.

J. D.
Chicago

DEŠIMTIES METI) DARBO VAISIOS
teko jos sumanytojui, vei
kalo leidėjui — Amerikos 
Lietuvių Tautinei Sąjun

Aleksandras Merkelis, Antano Smetonos monografijos autorius, 
labai sunkiose sąlygose parašęs š{ monumentalinl veikalą.

gai ir to dešimtmečio laiko
tarpy buvusioms Sąjungos 
Centro Valdyboms. Darbas 
pradėtas vykdyti pirminin
kaujant Eugenijui Bartkui 
ir baigtas antrą kadenciją 
pirmininkaujant Vytautui 
Abraičiui.

Iniciatorių tarpe buvo 
daugiau ar mažiau besiau
kojančių tam darbui, ski
riančių didesnę ar mažesnę 
materialinę paramą pasko
los ar aukos formoje. Apie 
juos kalbėsime kita proga. 
Tačiau, nežiūrint S-gos Cen
tro valdybų pasikeitimo, 
per tą visą dešimtmetį šios 
idėjos įgyvendinimu dau
giausia teko be paliovos rū
pintis vienam ir tam pa
čiam Sąjungos vadovybių 
įpareigotam asmeniui, au
toriaus kaimynui, dabarti
niam Centro Valdybos vi
cepirmininkui Antanui Se- 
nikui. Jis tą įsipareigojimą 
nuoširdžiai atliko, skirda
mas nepaprastai daug lai
ko, energijos, lėšų ir daug 
nemigo naktų bediskutuo- 
jant su autorium įvairiais 
veikalo turinio, technikos 
klausimais bei ryšių palai-, 
kymu tarp autoriaus, lei
dėjo ir spaustuvės.

Antanui Senikui reikėjo 
daug kantrybės, kad visus 
šio darbo talkoje aktyviai 
besireiškiančius išklausyti, 
derinti įvairias nuomones, 
patarimus, kad šis istorinis 
veikalas tiek turiniu tiek 
apipavidalinimu patenkintų 
visus rėmėjus, prenumera
torius ir tinkamai reprezen
tuotų Lietuvos 1-jį ir pa
skutinį prezidentą Antaną 
Smetoną bei mūsų tautos 
istoriją tam tikrais laiko
tarpiais.

Jam tos kantrybės ne
trūko, anot autoriaus A. 
Merkelio žodžių, nes kant
rumas, kritiškas, bet ob
jektyvus kitų nuomonių 
vert inimas, paprastumas, 
drąsa tiesos žodį tarti ir 
draugiškas nusitei k i m a s 
kiekvienam asmeniui yra 
A. Seniko būdo ypatybės. 

Nors jis visuomet akcen
tuoja esąs Suvalkijos bajo
ras, tačiau būdą paveldėjęs

Antanas Senikas, ALT S-gos valdybos vicepirmininkas, daug pasi
darbavęs prie Antano Smetonos monografijos išleidimo.

tikrojo nuoširdaus ir kuk
laus žemaičio, mėgstąs vi
suomeninį darbą, bet visur 
kitus stūmiąs į priekį, pats

INTEGRACIJA PRAKTIKOJE
Naujai Išleistasis Pilietinių 

Teisių {statymas pagrindinius 
savo bandymus integracijai {gy
vendinti pradėjo pietinėse valsti
jose. Platesniuose provincijų 
plotuose vyrauja optimizmas, kad 
rasinės kliūtys bus nugalėtos. Bet 
miestuose ir miesteliuose reiš
kiama opozicija Įsigalėjusiems 
papročiams pakeisti nėra taip 
lengvai ir greitai nugalima. Tai 
parodo reakcija, ypatingai aštriai 
pasireiškianti prieš atvykėlius iš 
kitų valstijų, užsimojus vykdyti 
negrų registraciją balsavimo tei
sėms užtikrinti.

Veiksmai, nesuderinami su jo
kia teise ir {statymais, kelia ne
rimą, ypatingai nužudžius iš ka
rinių pratimų grjžtantj Washing- 
tonan švietimo Institucijos aukš
tą pareigūną -- negrą.

Iš Clevelando atvykusio rabino 
Lelyveld apmušimas sukėlė įvai
rių reakcijų. Daugeliui kilo klau
simas, o ko gi jis toje tolimoje 
Mississippi valstijoje ieškojo? 
Žudymai ir muštynės negelbsti 
integracijai, lygiai kaip jai ne
daug tepadeda forsuotos priemo
nės ir iš įstatymo ribų išplaukian
čios provokacijos.

Bandymai tikrinti privačių vie
šųjų įmonių prisitaikymą {staty
mui (viešbučių ir motelių) daugelį 
jų jau privertė keisti statusą, pa
verčiant juos 'privačiais klu
bais’. 

Yra šimtai atvejų, kur pietinių 
valstijų įsisenėjusius papročius 
turės aiškinti teismai. Atsiras 
eilė bylų, besitęsiančių meteis, 
kol bus išaiškintas Pilietinių Tei
sių įstatymo veiksmingumas ir 
atitinkamumas konstitucinėms 
teisėms.

Normalus įstatymo pritaiky
mas gyvenimui vykdomas atitinka -

pasilikdamas dirbti visuo
menei nematomą, sunkų ir 
nedėkingą darbą.

A. Senikas nemaža pri
sidėjo ir monografijos iš
leidimui lėšų telkime. Jo 
veiklos pasisekimui daug 
lėmė jo tiesumas ginant 
tautinius reikalus ir visada 
skiriant pirmenybę idėjai, 
jo paties žodžiais tariant, 
einant visados šviesiu ir 
tiesiu keliu.

— šiandie man nepapras
tai didelė šventė, — kartą 
sušuko nušvitusiu veidu vos 
peržengęs slenkstį, į posėdį 
atvykęs Senikas, — pasku
tinis lankas A. Smetonos 
m o n o g r a fijos atiduotas 
spaustuvei, beveik dešim
ties metų mano kasdieni
niai rūpesčiai pasibaigė, — 
džiaugėsi jis.

Antanas Senikas akty
viai dalyvauja šiose centri
nėse organizacijų valdybo
se: Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos vicepirm., 
Lietuvos Nepriklausomybės

Fondo vicepirm., Lietuvių 
Teisininkų Draugijos vice
pirm. ir BALFo iždininkas.

E. čekienė

mų institucijų, šis gi {statymas nė
ra vien tik pasidavimu {statymo 
reikalavimams. Jis paliečia šimt
mečiais {sisenėjusias tradicijas 
ir milijonų žmonių gyvenimo bū
dą. To negalima pakeisti per vie
ną dieną.

Neveltui respublikonai savo 
platformoje ir pastebėjo, kad ra
sinę {tempą demokratų adminis
tracija panaudojo rinkiminiams 
pažadams, jų neištesėjusi netnau • 
juoju {statymu, kurio vykdymas 
iššaukė teisių ir teisėtumo ne
pripažįstančius elementus veiks
mams, kurių ji pati nebepajėgia 
sukontroliuoti.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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Dirvos bendradarbis Pranas Narvydas, kurio apysakaitę 
"Elžbietėlė" spausdiname šiame numeryje.

VOKIEČIAMS PATINKA ŠVEDAI.
Kuo daugiausia šią vasarą do

misi vak. Vokietijos gyventojas? 
Politinėse sferose buvo domi
masi Chruščiovo pusiau turisti
nėmis, pusiau politinėmis kelio
nėmis Skandinavijos kraštuose. 
Vokiečių spaudą daugiau domi
no Kremliaus valdovo pareiški
mai Vokietijos adresu ir skandi
navų politikų pasisakymai, buvę 
aiškiai palankūs Bonnos atsto
vaujamai linijai. Vokiečių spau
da iškėlė Chruščiovo išsišokimą 
Stockholme, jam priminus taria
mus Pabaltijo kraštų laimėjimus 
sovietinės okupacijos metu. Vė
liau beveik vienu balsu toji spau-

ELŽBIETĖLE
- Pranas Narvydas

Mūsų kaimo gale gyveno Elž
bieta. Buvo apie 60 metų ar dau
giau. Labai pamaldi. Be jos ne
apsiėjo visos apylinkės bažny
tiniai atlaidai. Nuvykdavo ir j 
tolimus Žemaitijos pakraščius. 
Keletą kartų buvo ir Šiluvoje, 
kurią pas mus vadindavo šidlava.

Ypač mėgdavo pasakoti apie 
Žemaičių Kalvariją.

Sakydavo, kad vyskupas Tiške
vičius, nuvykęs | Šventą žemę, 
parvežęs smėlio, kur buvo Kris
taus vaikščiota. Taip pat turė
jęs iš "Cedrono" upės akmenų 
su įmintomis Kristaus pėdomis. 
Ir dabar esą ten po kalnus iš-, 
vedžioti keleliai — Kryžiaus ke
lio stotys - koplytėlės.

Įdomu buvo klausytis Elžbie
tėlės pasakojimų.

Mūsų kaimo viduryje, čia už 
lauko riogsojo vidutinio dydžio 
akmuo, ir ten buvo žymu, kad 
žmogaus pėda įminta.

Kartą Elžbietėlei bepasako
jant, vienas iš piemenų ir klau
sia:

-- Na Elžbieta, kažin ar ir 
mūsų laukuose Kristus nėra vaikš
čiojęs? Ot, ten ant tų dirvų yra 
akmuo ir aiški žmogaus pėda!

— Vaikai, nesityčiokit, — už
pyko Elžbietėlė.

Mums gi paaiškinus, kad iš- 
tlkrųjų taip yra, Elžbieta atsi
leido. Ėmė pasakoti, kaip senuo
se amžiuose Dievas vaikščioda
vo ant žemės.

— Nemanykit, kad Jis taip ir 
brisdavo per purvus. Ne! Eida
vo žemės nepaliesdamas.
- Kaip gi?
— Na, štai eidavo žemės ne

paliesdamas, o jei kur palietė, 
tai ir liko Jmintos pėdos. Gal 
prieš daugeli metų ir per mū
sų žemę perėjo, gal dar tada 
nei žmonių čia nebuvo.

Tais pasakojimais kaimynės ir 
mes piemenys, negalėjom neti
kėti. JI taip įtikinančiai pasako
davo. Visi gi žinojo, kad Elžbie
tėlė, kaip ją paprastai vadinda
vo, buvo visokių šventų vietų lan- 
klusi. Buvo dar parsinešusi bu
teli vandens iš "cedrono" --iš 
to upelio, iš kur buvo tie iš Je
ruzalės parvežti akmenys sudė
ti. Taip pat turėjo ir maišeli 
smėlio iš Kryžiaus stotyse pra
vestų takelių.

Pamaldžiosios kaimynės irgi 
buvo gavusios šį bei tą iš tų 
šventovių, kur Elžbietėlė lankė
si.

Elžbietėlė taip ir gyveno, sa
vo bičiulių remiama. Tik apie 
šventus daiktus tekalbėdavo. Tu
rėjo įvairių šventintų žolelių 
visokioms ligoms gydyti. Negai
lėdavo jų ligoniams. Kiek tai pa

dėdavo, kas žino. Bet tų žolių 
davėja ir ligonės tuo visu ne
paprastai tikėdavo.

Kartą |vyko susikirtimas su 
gydytoju. O buvo taip. Sirgo Kir- 
kaitis. Moterėlės sugūžėjo ir 
pradėjo giedoti, užsidegusios 
"grabnyčių" žvakes. Mat, joms ro
dėsi, kad ligonis visai silpnas.

Kirkaičio sūnus buvo išvykęs 
gydytojo. Kai su juo grįžo, tai 
kiti tikrai pamanė, kad ligonis 
jau miręs. Tačiau gydytojas įė
jo patikrinti. Rado ligonį visai 
apleipusį.

Gydytojas užsirūstino, beveik 
supyko.

-- Greit jūs visos iš čian din
kite, žvakes ir tas žoles lauk!

Elžbietėlė dar manė priešin
tis ir savaip daryti, bet pama
čiusi rūstų gydytojo veidą, žva
kes pasiėmusi, kūrė iš trobos.

Kirkaitis pagijo. Elžbietėlė gi 
moterims aiškino, kad jos šven
tos žolės, kuriomis ligonį smil- 
kino, padėjo. Maldos irgi. O "grab
nyčių" žvakės išvaikiusios pik
tas dvasias.

Pats Kirkaitis dvejojo. Sakėsi 
kad tik nuo gydytojo duotųjų vais
tų pasidarę geriau.

Moterėlės kalbėdavo:
--Ir kaip ta Elžbietėlė viską 

žino!
-- Na, -- kita įsiterpė, - ši

tiek visur eina, tiek visokių pa
mokslų prisiklauso, nežinos!

Ištiesų, Elžbietėlė žinodavo — 
kada ir kur kokie atlaidai, kada ir 
kur kokių žolių, vandens ir duonos

šventlnimai. Nori kokių šventų 
dalykėlių, jų visuomet pas ją. 

Kartą vidurvasarį užsidegi 
Buožiaus pirtelė pakluonėse. Vė
jo jokio, visai netoli nuo pirtelės
— klojimas, daržinės, jauja. Ge
rai, kad ten bala, nors to van
dens ten maža. Gi netoli augo 
nemažas suaugusių epušių miš
kelis. Visi pietums buvo iš lau
kų sugrįžę. Ėmė baimė, kad ug
nis nepersimestų į daržinę. Ta
da nupleškėtų visas kaimas. Taip 
susiglaudę visų trobėsiai.

Kažkas pranešė Elžbietėlei 
apie ugnį. Ji ir atskubėjo su Sv. 
Agotos duona. Sako, su duona ugnį 
apėjus, reikia duoną įmesti, ir tuo 
kartu ugnis nesiplečia į šonus.

Elžbietėlė apėjo apie pirtelę, 
bet pabijojo duoną mesti. Nebuvo 
tikra. Padavė duonos kampelį Buo
žiaus piemenukui, kad tas su duo
na bėgtų į lauką tolyn.

Piemenukas pasileido pagal 
ežią į Buožiaus jau nunokusį kvie 
čių lauką. O čiatlyg tyčia, nuo de
gančio stogelio, ar tai pagal vė
ją ar nuo karščio nukrito į kvie
čius deganti stogelio šiaudų gniūž 
tė, ir štai pradėjo staiga kviečiai 
svilti.

Buožius ir kiti, tai pamatę ėmė 
piemenukui šaukti,kad suktųsi į 
kairę, į Pranculio lauką, nes jo 
miežiai dar žali. Negi degs!

Piemenukas negirdėjo jų 
šauksmo. Kad dūmė, tai ir nu
dūmė sau.

Tuo tarpu Buožiaus bernas, 
užsisėdęs ant arklio, prisivijo 
piemenuką ir nukreipė jį į žalių 
miežių lauką...

Gi pirtelės stogas degdamas su
krito. Teko tik nuodėgulius gesin
ti iš balos vandeniu.

Gesintojai dabar pradėjo gin
čytis, kas gaisrą sustabdė, ar 
šv. Agotos duona, ar kad nebuvo 
vėjo, ar tas epušių miškelis. Ar
čiau pirtelės tos epušėlės buvo 
gerokai apsvilusios. Taip tas klau
simas ir liko neišspręstas.

Elžbietėlė ir kitos moterys ti
kino:

— Na, argi nematėt kaip pie
muo pasileido ežia bėgti į lauką, 
ir kaip visa ugnis ta kryptimi 
veržėsi?

— Ką tu kalbi, — užginčijo 
senis Dirvonas, — gerai, kad ne
buvo vėjo ir, ačiū Dievui, toms 
epušaitėms. Būtumėt pamatę!

— Et, tu netikėli! Turbūt po
terių nekalbi ir | bažnyčią nenu
eini, jei netiki, kad šv. Agotos 
duona gelbsti.

— Man poterių neprikaišiok,
— užsirūstino Dirvonas. — Žiū
rėk, kad tik pati į dangų įlystu- 
mei. Pragaras tau irgi vieta ne
prasta !

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

da, padariusi chruščiovinių ke
lionių balansą ir išryškinusi jų 
nesėkmę Švedijoje, tą Pabaltijo 
"epizodą su ištisa skaitmenų vir
tine" laikė vienu Chruščiovo pa
čiu didžiausiu akibrokštų bei ne
taktų šeimininkų - švedų atžvil
giu.

Kita, vis labiau įšylanti politi
nė tema -- tai galimas Erhardo 
pasimatymas su liepos mėn. ant
roje pusėje | Fed. Vokietiją at
vykstančiu "Izvestijų" vyr. re
daktorium ir partijos CK nariu 
bei Chruščiovo žentu - Adžubė- 
jumi. Tas pasimatymas, gali
mas dalykas, parengs dirvą bū
simam Fed. Vokietijos kancle
rio ir N. Chruščiovo pasikal
bėjimui. Jau dabar vokiečių spau
da, kaip Frankfurto "Allgemeine 
Zeitung" klausia: "Chruščiovas 
ante portas?" ir jau iŠ anksto 
įspėja, kad tokio pasimatymo at
veju vokiečiai turėtų būti atsar
gūs. Kremliaus valdovas jo kelio
nę į Bonną galėtų lengvai pavers
ti propagandiniu burbulu. Juk 
Chruščiovas jam įprastu būdu 
glostytų vaikučių galvutes, vi
siems rodytų šypseną bei savo 
žmoną Niną ir... apsilankymo 
dienomis ir po jo pasaulis galėtų 
lengvai pamiršti apie spygliuo
tas vielas, apie Berlyno gėdos 
sieną, apie politinius kalinius, 
apie žmonių grobimo atvejus ar 
apie tai, kaip žmonės bėga J Va
karus. Dar liepos mėnesy Vokie
tijoje vyravo įsitikinimas — 
Chruščiovo kelionė | vakarų Vo
kietiją atneštų daugiau žalos, kaip 
naudos.

Kita tema, jau nepolitinėje sri
tyje, bet liepos mėnesi nuolat įvai
riais atvejais narpliota spaudoje 
ar aptarta pokalbiuose, tai -- "re
voliucija" moteriškojo bikini sri
tyje... Vokiečių spaudaz net ir 
rimčiausioji, skelbė paskirus at
vejus, kai viename ar kitame 
mieste maudymosi vietose pasi
rodydavo moteris su "mini biki
ni" ar "mezzo bikini" ir pan. pa
vadinimais. Jau pasirodė ir įvai
rių organizacijų protestai, o Vo
kietijoje nepaprastai populiarūs 
iliustruoti savaitiniai žurnalai 
jau turi patrauklią temą iliustra
cinėje srityje. Ja domisi ypač vy
riškoji skaitytojų pusė...

Gyventojai domisi ir atostogo
mis. Dabar metas, kai Vokietijoje 
pilni traukiniai, kai tūkstančiai 
jaunų žmonių, traukia į pietus 
(Italija, Jugoslavija, net ir Ru
munija, kurioje šią vasarą lau
kiama 40,000 vokiečių turistų su 
kraštui svarbiomis devizomis...) 
Tai vienoje, tai kitoje Vokietijos 
vietoje išgirstama apie bylas ry
šium su Bergmano filmu "Tyla". 
Be vienos kitos išimties, kur vie
tos policija buvo uždraudusi šio, 
Vokietijoje neiškarpyto, filmo 
rodymą, jis su nepaprasta sėkme 
dar teberodomas, o spaudoje vy
ko kai kur dar ir dabar stebimos 
skaitytojų diskusijos. Katalikų 
bei eva’ngelikų įstaigoms, jų 
spaudai Bermano filmą pasmer
kus, suprantama, juo susidomė
jimas turėjo pakilti. Toks dėme
sys -- retas pastarojo meto reiš
kinys.

Žinoma, dar vis vyksta ir buvu
sių SS-kų bylos, dar kelis mėne
sius truks Auschwitzo (lenkų — 
Oswięcimo) kaceto pareigūnų.

ypatingai brutalių SS vyrų byla. 
Tris mėnesius trukusi birželio 
mėn. buvo baigų kroatų pasikė- 
sintojų byla. Didžiausia baus
me — 15 m. sunkiųjų darbų ka
lėjimu — buvo nubaustas 39 m. 
amžiaus Perclc, buvęs apkaltin
us jugoslavų pareigūno nužudy
mu. 4 metų sunkiųjų darbų kalė
jimo bausme nubaustas 50 m. 
amž. kroatų dvasininkas Medic- 
Skoko, kiti nubausti smulkesnė
mis bausmėmis. Rasti kaluis vi- 
vl 25 teisti kroaui - emigranui. 
Ligi teismo jiems iškalėjus pus
antrų metų dalis nuteistųjų — 17 
buvo išleista J laisvę. Kaip žino
ma, Vokietija savo nuosprendžiuo
se neuiko mirties bausmės.

Kokia vokiečių nuomonė apie 
svetimus kraštus, jų gyventojus, 
papročius? Pagal šią vasarą pa
skelbtus vokiškojo Gallupo tipo 
instituto apklausinėjimų duome
nis, pasirodo vokiečiai labiau
siai mėgsta švedus. Į klausimą, 
kuris kraštas Tamstai atrodo 
švariausias, 59% atsakė -- Šve
dija.

Kiti kraštai jau atsilikę, (.klau
simą iš kurio krašto Tamsta 
mieliausiai sutiktum priimti sve
čią savo namuose?--357o paklaus
tųjų atsakė, kad — švedą. 20%pa- 
sisakė už svečius iš Anglijos ir 
19% -- iš Prancūzijos. Tik retas 
paminėjo Italiją ar Izraelį. Kiek
vienas trečias apklausinėtas vo
kietis pasisakė, kad Švedijos po
litikai labiausiai rūpinasi pilie
čių gerove. Tik kas aštuntas nu
rodė į JAV, kas devintas — Fed.

Vokietiją ir vos vienas iŠ šimto 
pasisakė už Prancūziją.

Dauguma apklaustųjų vokiečių 
teigia, kad labiausiai apsaugota 
nuosavybė esanti Švedijoje ir 
JAV-se (toliau atsidūrė Vokieti
ja ir po jos — D. Britanija). O 
į klausimą, kuriame krašte esąs 
aukščiausias eilinio piliečio gy
venimo lygis, 34%atsakė—JAV, 
32% — nurodė į Švediją ir 21% 
teigė, kad toks lygis esąs Fed. 
Vokietijoje. Tuo tarpu Anglija su 
Prancūzija laikomos jau žemes
nio gyvenimo standarto kraštais.

Pagaliau Vokietijoje apklaus
tieji paprašyti penkių punktų sis
tema pasisakyti už kurį nors kraš
tą. Pirmoje eilėje atsidūrė JAV- 
bės (3,3), tuoj po jų sekė Švedi
ja (3,1), kiti kraštai įvertinti men. 
kiau. Sovietų Sąjungos vertinama 
itin neigiamai, nes jai teko minus 
2,3 punktai. Socialinių mokslų at
stovų padarytos išvados: vak. Vo
kietijoje daugiausia dėmesio ski
riama Švedijai ir jAV-bėms ir 
svarbiausia dėl to, kad tuose kraš - 
tuose laikomi pavyzdingi politinio 
ir socialinio pobūdžio pasiseki
mai ar tos srities reiškiniai.

Jei kam tenka važinėti Vokieti
jos miestuose, tai jis dažnai susi
durs su keistenybėmis viešbu
čiuose. Tai privalomas pusrytis 
gyvenamame viešbutyje, kuris vi * 
sus erzina, nes beveik pietų kai
ną tenka mokėti už du kavos puo
dukus, sviestą, marmeladą ir ke
lias bulkutes.

Tad pastaruoju metu klausia
ma: ar Vokietijos gyventojai gali 
tikėtis kiaušinio pusryčiams? 
Bent ligi liepos mėnesio Vokieti
jos didmiesčiuose buvo apsieina
ma be to trokštamojo kiaušinio...

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D - O S T E R V I L L E
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod. Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. 

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir 

įrengta daugiau žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą. 

Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir nriirm svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai i vilą AUDRONĖ. 87 East 
Bay Rd., Osterville Cape Code, Mass. Marija Janso- 

nienė tel. 128-8425.

juos galite atsiųsti paštu, nes 
mes apmokant visas pašto 

persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4'.!i't, išmoka
mas du kart per 
metus.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

IniipĮ/Diiit nereikia važinėti,

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZANAVSKAS, President

INSURED
•’ •• Z?

PRALEISK1ME ATOSTOGAS
BE RŪPESČIŲ PRIE ATLANTO!

42 Beach St.
Monument Beach 
Cape Cod, Mass.

Tel. 759-3251 (617)
TIKRAM POILSIUI: rami aplinka, gražus plia

žas ir šiltas vanduo, geras maistas, erdvūs kamba
riai ir malonus patarnavimas.

LAISVALAIKIO PAĮVAIRINIMUI: • valtis — 
žuvavimui, • Sail-Fish buriavimui, • Ping-Pong, 
• teniso aikštė, • vakare tėvams išvykus prižiūrimi 
vaikai.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 20 D.

P. S. Svečius be automobilių nuvežame ir par
vežame iš pliažo.

MEŠKA
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KORP! NEO-LITHUANIA STEIGĖJUI
FILISTERIUI JURGIUI DARGIUI

80 METŲ
Jis- — vienas iš anų 13-kos 

studentų, kurie 1922 metais Lie
tuvos Universitete iškėlė naują 
šūkį — ’Pro Patria*. Tie žo
džiai tebėra gyvi lygiai šiandien 
svetur, kaip ir pirmąją jų nuai-

sukaktuvininką būtų lydėję ir 
moksle, šiandien mes neturėtu
mėm jo savo tarpe...

Iš ką tik paminėtų dvejetų, šia 
proga, noriu išskirti vieną — su
kaktuvininko artimą draugystę su

Korp! Neo-Lithuania filisteris Jurgis Dargis.

dėjimo dieną tada — Lietuvoje.
Korp! Neo-Lithuania Ameriko

je š.m. liepos 20 stabtelės ties 
šia savo pirmūno -- Jurgio Dar- 
glo — garbinga 80-ties metų 
amžiaus sukaktimi su ypatingu 
dėmesiu, sveikinimais ir linkė
jimais.

Bet čia noriu kai ką pasakyti 
daugiau, žvilgsniu iš šono ir iš 
atokiau.

Pirmiausia, mūsų vyriausias 
amžiumi kolega - sukaktuvinin
kas yra 2-jų šimtmečių, t.y. 19- 
to ir 20-to, žmogus ir tie amžių 
didieji ’2‘ lydi j| visą jo gyve
nimą. Jam lemta pergyventi du 
pasaulinius karus, teko apleisti 
tremtiniu Lietuvą du kartu, būti 
dviejuose žemynuose -- Europoj 
ir Amerikoj, savo šeimoj susi
laukti dviejų dukrų ir, pagaliau, 
du kartu jam tenka matyti jam 
pačiam brangios Korp! NL dvejo
pą atžalyną -- vieną Lietuvoj, 
antrą — svetur.

Kaip tas *2* taip jau sukaktu
vininką prisisegęs lydi, tai ne- 
besunku pastebėti dar vieną dve
jetą pačioj Korporacijoj, kai 
prieš jos atsiradimą ir po jos 
užgimimo kolega Jurgis buvo 
tampriame ryšyje su kitu pirmū
nu — kolega Valentinu Ir jiedu 
lygiomis nešė sunkiąją Korpora
cijos kūrimo naštos dalį.

Ir tai — ne visi ’2*. Korpora
cijos istorijoje jis yra antrasis 
pirmininkas Ir juo buvo dvi ka
dencijas.

Jei tie prilipę dvejetai mūsų

kolega Valentinu. Ir noriu paly
ginti juodu tik... trupučiuką.

Tie du mūsų kolegos -- Valen
tinas ir Jurgis — asmeniškai 
teturėjo vieną bendrą genties kil
mę būdami abu sudflviai.Bend
ro tik tiek. Visa kita — vien skir
tumai.

Tuo metu Valentinas — žaliu
kas, jaunuolis, Jurgis --subren
dęs vyras; Valentinas — jausmų 
ir impulsų būdo, su palinkimu 
poezijon, Jurgis — tikras pro- 
tininkas, su aiškia ir griežta lo
gika, su tokiais pat sprendimais. 
Iš čia Valentinas humanitarinių 
mokslų studentas, Jurgis — tei
sių mokslų adeptas.

Korporacijos kūrimo ir vėliau 
jos stiprinimo darbe Valentinas 
ruošia deklaraciją, meta šūkius 
ir visa ui puošia poetiniu apdaru, 
Jurgis — ruošia (sutus, pavida- 
llna teisinius straipsnius, mūri
ja organizacijos pamatus, stipri
na Korporaciją iš apačios. Valen
tinas — oratorius, vyras tribū
nos, viešumos, o Jurgis — žmo
gus kabinetinis, tylių svarstymų 
mėgėjas ir nuoseklumo saugoto
jas.

štai, kokie skirtingi buvo du 
mūsų pirmūnai - kolegos savo 
būdais, učiau kartu su tuo, kaip 
gražiai jie vienas kitą papildė 
bendrame darbe Pro Patria ir 
kokiu pavyzdingu darnumu jie 
vykdė darbus viena linkme!

šių dviejų mūsų brangiųjų ko
legų kelias Korporacijos gyveni
me taip pat ne vienodas. Valen-

tinas, davęs impulsą Korporaci
jai ir vadovavęs jai vienerius 
metus, iš valdybos išėjęs vyksta 

.studijuoti užsienin ir nuo Kor
poracijos klek nutolsta.

Jurgis Dargis paėmęs vadova
vimą lieka artimame sąlytyje su 
Korporacija ir po dviejų metų pir
mininkavimo. Jis vis kuriose 
nors pareigose iki Filisterių Są
jungos imtinai, o jei ne pareigo
se tai visvien atidžiai seka Kor
poracijos gyvenimą, ja domisi, pa
taria ir daug ką naudingo išaiški
na.

Toks kruopštus mūsų suakak
tų vininkas yra ir šiandien, gyven
damas antrą kartą išsitarnautoj 
pensijoj -- šiuo kartu Los Ange
les mieste, Kalifornijoje.

Jei jau dangaus ženklais reik
tų aptarti šiuos du mūsų Korpo
racijos pirmūnus, tai Valentiną 
reikia laikyti Korporacijos gyve
nime meteoru, sušvytusiu ir nu
skaidrinusiu kelią trumpai, o su
kaktuvininką kolegą Darg( — ta 
pastovia žvaigždele, kuri neges- 
dama mirksi, seka mūsų pastan
gas ir darbus visa savo keturių 
penktadaliu šimtmečio trajek
torija.

š| trumpą dėmėsi mano bran
giam vyresniam kolegai noriu 
baigti tuo, kuo pradėjau. Kai mū
sų filister( JurgJ Darg| lydi Stany 
biųjų (vykių dvejetai, tai vis dėlto 
aš matau, kad yra didžiausias jo 
gyvenime (vykis, kur( jis paki
liausiai ir kartu giliausiai yra 
pergyvenęs dar tik vieną kartą.

Tai yra — Lietuvos prisikė
limą laisvėn.

šioj ’aštuonių kryžkelių' su
kaktyje jam linkiu, kad Ir čia 
liklminis dvejetas jo neapleis
tų ir kad Lietuvą kylant laisvėn 
jis pamatytų a ntrą kartą!

VANDENVNAI SLEPIA
NEISSEMIAMUS TURTUS

A. Diržys

šių metų "Chemical and Engi- 
neering News" žurnale yra iš
spausdintas labai (domus, turi
ningas ir pakankamai išsamus 
straipsnis apie vandenynus, juose 
vykstančius pasikeitimus ir esa
mus turtus. Pravartu visiems su 
jo turiniu susipažinti, nes sako
ma, kad mes šiandien daugiau ži
nome apie' mėnulio paviršių, negu 
apie vandenynus.

Vandenynų plotas apima 70% 
viso žemės paviršiaus. Juose 
randama gero ir gausingo mais
to, (vairių druskų, deimantų,mi
neralų, metalų, anglių, dujų, aly
vos, trąšų ir pagaliau iš jūrų van
dens gaminamas šviežias vanduo. 
Jūrų dugne yra ir vertingų meta
lų ir j( gaubia daug neišaiškintų 
reiškinių ir paslapčių.

Randamas vandenynuose mil
žiniškas maisto kiekis, kurio tik 
labai maža dalis yra panaudoja
ma, galėtų pasotinti badaujančios 
žmonijos reikalavimus.

Per pastaruosius 90 metų viso 
pasaulio okeanografai yra surin
kę daug davinių apie vandenynų 
vandens sudėtj. Tas vanduo turi 
beveik visus gamtoje sutinkamus 
elementus: chloro 1.9%, natrijaus 
1.06%, magnezijaus 0,13%, sieros 
0.09%, kalcijaus 0.04% ir kali— 
jaus 0.04% Kitų 14 elementų ran
dama tik po vieną milijoninę da
lelę, o dauguma elementų randa
ma tik dar mažesniais kiekiais.

Kad suprastume, koks milži
niškas darbas atliktas/paimsime 
vieną pavyzdy prof. Forchham- 
mer, norėdamas išanalizuoti 200 
okeano vandens pavyzdžių, turėjo 
sugaišti 20 metų. Upės kasmet

DETROITO IR APYLINKIŲ LIETUVIAI KLAUSO

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ
RADIJO PROGRAMĄ

iš Detroito WJLB stoties — banga 1400 
šeštadieniais nuo 4:30 iki 5:30 p. p.

Pranešėjai: ALGIS ZAPARACKAS 
ir PATRICIA BANDŽA. 

Vedėjas — RALPH J. VALATKA.

15756 Lesure, Detroit, Mich. 48227 
Tel. BRoadway 3-2224

mSĖniMI 0I1CAGUE PIRKITE MU.IO.IE MUIIERMO.IE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquor. Ini|X)rt. from Italv. .

KRON BRANNVIN AQUĄV1T švediška.
NAPOLEON Vermouth, Import. 
from France...................................................
Popular GERMAN VSOP Brand..............

2.
3.

4.
5. PORT. SOUTHERN. RHINE Wine

.51 h C*

.51 h 83.98

. 5th 81.19
. 5t h 81.69
. 5t h S .69

6. ST REMY BRAND. Import.
from France......................... .........

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine .Red or Whitc

5th 83.98
51 h 8 .98
5th 8 .98

Be to. didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

VIRŠUJE: Saulė žaidžia Lake 
George ežere.

V. Maželio nuotrauka

ten teka (vairios vandenynų gilu
mos srovės. Keturių kilometrų 
gilumoje daugiausia užtinkama 
kalkinės nuosėdos. Dar gilesnėse 
vietose yra silici jaus klodai. Vie
tomis randami molio klodai, o vie
tomis dominuoja metalų oksidai.

duoda vandenynams milžiniškus 
kiekius gėlaus vandens ir apie 
4 bilijonus tonų ištirpusių medžią - 
gų. Matomai kas met toks pat kie
kis medžiagų nusėda jūros dug- Randama 60 milijonų metų senu- 
nan, nes vandenynų vandens sudė
tis yra gana pastovi — 3.5%drus_ 
kų. šiaurės Atlantas yra druskin. 
glausias — 3.79% druskų, o Arti- 
ka ir Antarktika — mažiausiai 
druskingi, kadangi tirpstantieji 
ledai vis atskeidžia vandens kon
centraciją. šalia neorganinių jun 
ginių, randamų vandenynuose, 
yra ir organinių junginių. Neor
ganiniai junginiai yra kilę iš že
mės plutos dūlėjimo (irimo), me
teoritų ir vulkaninių padermių, o 
organiniai junginiai yra biologi
nės kilmės skilimo produktai. 
Analizai rodo, kad vandenynų or
ganinės medžiagos yra labai (vai
rios ir randama net tokių orga
ninių medžiagų, kaip vitaminai. 
Tos organinės medžiagos yra 
energijos šaltinis algėms ir bak
terijoms. Bakterijų užtinkama ir 
giliausiose vandenynų vietose.

Po I Pas. karo vokiečiai ieš
kojo aukso vandenynuose repa
racijoms mokėti ir jau buvo pa
ruošę metodus iš okeanų vandens 
paimti auksą. Kadangi vandenynų 
vandenyje aukso yra tik pėdsakai, 
dėl to gamyba buvo perbrangi ir to 
projekto teko atsisakyti.

Seniau buvo manoma, kad van
denynų dugnas yra negyva,purvi
na lyguma. Ištikrųjų gi vandeny
nų dugnas yra labai nelygus ir

mo nuosėdų neapdengtų šviežio
mis nuosėdomis!

Vandenynų vanduo dabar netin
ka nei gėrimui, nei drėkinimui, 
nei pramonės reikalams. Tačiau 
pastaruoju laiku jau gaminamas 
šviežias vanduo iš vandenynų van
dens gėrimui, o artimoje ateity
je numatoma gaminti dideliais 
kiekiais, kad panaudoti žmonijos 
reikalams.

Daugelis vandenynų pakraščių 
valstybių išlaiko okeanografines 
laboratorijas, kurių vertė siekia 
300 milijonų dolerių. Tos labora
torijos daugiausia sprendžia žu
vininkystės klausimus, bet taip 
pat ir chemines, fizines,biologi
nes ir hidrografines problemas.

Daugelis privačių kompanijų iš 
vandenynų eksplotuoja: bromą, 
jodą, valgomąją druską, minera
lines trąšas, magnezijaus jungi
nius.

Iki 1940 metų JAV vyriausybė, 
pagrindinis okeanografijos rėmė 
jas, skirdavo apie 23 milijonus 
dolerių kasmet. 1965 metams yra 
skirta 138 milijonai dolerių, o 
1972 metams yra užplanuota 350 
milijonų dolerių. Dabar okeano
grafijos srityje dirba apie 3000 
darbuotojų, kurių skaičius dešimt
mečio laikotarpyje numatomas 
padvigubinti. a.v.

"Jų nedaug, bet jie stipriai kovoja..." rašė žurnalas Life, bevelk 
per visą puslapi įsidėjęs lietuvių kilmės JAV parašiutininkų leitenan
to Roger Zailsko nuotrauką, vadovaujančio parašiutininkų daliniui 
Vietname kovose prieš komunistų partizanus.
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Pranciškonų vadovaujamos lietuvių gimnazijos mokinių 
Ii u.

choras su dirigentu Tėv. Bernardinu Graus-
B. Kerbelienės nuotrauka

KALBOS KERTELE
- - - - - - - - - - -  STEPAS VYKINTAS - - - - - - - - - - -
BŪDVARDŽIŲ PRIESAGA - iškas, - iška.

Būdvardžių priesaga - išk
as, -a pažymi būdingas daikto ypa .. 
tybes, vidinį panašumą, šit kelio
lika Jono Jablonskio raštuose pa
liktų būdingų pavyzdžių: Vaikams 
jis nusipirko vieną ir lietuvišką 
uždavinyną (parašytą lietuvių 
kalba, lietuviškai, tokį, koki ra
šomi paprastai lietuviams). Žiū
rėk, ir čia esama lietuviškų sū
rių (visai panašių į Lietuvos, Į 
lietuvių sūrius, tokių, kokių ypa
čiai Lietuvoje randi). Tas jo pa
sielgimas buvo visai lietuviškas. 
Jų ir kalba buvo lietuviška. Da
bar Kaune būsiąs leidžiamas vie

KIEKVIENAS NORI SAVO TRUMPAS ATOSTO
GAS PRALEISTI GRAŽIAUSIOJE IR 

GERIAUSIOJE VIETOJE

CAPE COD
KAIP TIK IR YRA TOJI GRAŽIAUSIOJI VIETA, O 

OSTERVILLE MANOR savininkas 
JUOZAS KAPOČIUS

yra pasiruošęs savo svečiams suteikti kuo ge
riausias poilsiui sąlygas. Vasarvietė atidaryta 

nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d.

UŽSAKYMUS SIŲSTI Osterville Manor, Ine., West 
Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. Telefonu kreiptis: 

Osterville, Mass. GArden 8-6991.

nas ir lenkiškas laikraštis. Lat
viuose lenkiško, lietuviško nema
tysite: jie žemę dirba kaip rei
kiant, ne taip, kaip mes arba len
kai. Jo balsas buvo nežmoniškas. 
Ir ėmė kas baubti gyvulišku bal
su. Vieną ir senovišką (tokią, ko
kią senovėje tedainuodavo, pana
šią { senovinę) dainelę sudaina
vo. Jis yra senoviškas mokyto
jas. Kur jo neaugs javai: jo ir 
laukas daržiškai dirbamas. Lau- 
kiškas daržo išdirbimas ir nau
dos maža teduoda. Visos šikšnos 
šikšniškai išdirbtos. Pasisiūdino 
ir miestiškų (tokių, kokiais mies-

DIRVA

tiečiai vilki) drabužių. Jis nieko 
pieniška, nieko mėsiška nevalgo; 
jis pieniška tevalgo (pats pienas, 
pati mėsa, valgis pagamintas iš 
pieno, mėsos). Jo dvasiški pa
mokymai (toki kokiais žmogaus 
dvasią stiprinant, auklėja m) 
moksliški nusakymai (kiek pana
šūs į mokslo nusakymus...) —ar 
daug ką yra padarę? šito begė
džio ir kalba buvo, žinoma, begė
diška. Buvo aprašytas ir šitas 
bedieviškas (begėdiškas, bešališ
kas, betaktiškas, juokdariškas, 
veidmainiškas, vienašališkas) jo 
pasielgimas. Jis elgiasi bešališ
kai (vienašališkai...). (J. Jab
lonskis. Rinktiniai raštai. I to
mas. Vilnius 1957. 383-4 psL).

Norėdami labiau įsisąmoninti 
būdvardinių priesagų - ing-, -in- 
-išk- vartojimą, paimkime keletą 
būdingų pavyzdžių iš "Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyno": paršinga 
kiaulė (turėsianti paršų kiaulė), 
kiaulinės bulvės (kiaulėms šeria
mos), kiauliniai miltai, kiaulinis 
kibiras, kiauliškas (nemandagus, 
storžieviškas, toks, kaip kiaulės) 
pasielgimas, darbas. Mokslingas 
žmogus (mokytas, žmogus, kuris 
pasižymi mokslu), mokslinis vei
kalas (mokslo principais pagrįs
tas, atsakantis mokslo reikalavi

mams), moksliški nusakymai (pa
našūs į mokslo nusakymus). Be 
to, dar vartotinas būdvardis moks
lus, gabus mokslui. Pvz.:Jųvai- 
kai yra labai mokslūs.

MIESČIONIS AR MIESTIETIS?
Juozas Masilionis Lietuvių li

teratūros IV dalyje, rašydamas 
apie K. Binkio "Atžalyną", pa
brėžia, kad "ši penkių veiks
mų pjesė vaizduoja moksleivių 
gyvenimą, prabėgomis, tačiau 
gana ryškiai, paliesdama ir 
mokytojus, ir amatininkus, ir

NENORI DAUGINTI 
SOVIETU ŠNIPŲ. ..

JAV įstatymų leidėjams Sena
te ir Kongrese nutraukus darbą, 
kad leidus respublikonams Iš
sirinkti kandidatą prezidenti
niams rinkimams, visa eilė įs
tatymų projektų lieka laukti tų 
rinkimų rezultatų, nuo kurių pri. 
klausys ir neapsvarstytų įstaty
mų projektų likimas. Vienas to
kių projektų, nedaug vilčių turįs 
išvysti dienos šviesą, tai nese
niai sudarytoji konsularlnė su
tartis su Šov. Sąjunga, kuri dar 
reikalinga JAV parlamentarų ra
tifikavimo.

įtakingas respublikonų atsto
vas Senate Bourke B. Hicken- 
lofer jau anksčiau spėjo pa
reikšti, kad Senatas tąja sutar
tim norėta pastatyti prieš įvy
kusį faktą. Nėra abejonės, kad ir 
visi kiti respublikonai tąja su
tartim nėra patenkinti. Tuo la
biau, kad joje numatyta konsula
tų tarnautojams suteikti diplo
matines teises, kitaip sakant, ati
daryti plačiau duris sovietams pa 
didinti neliečiamų 'diplomatų* šni
pinėjimo tikslams skaičių Ame
rikoje.

Nors demokratai ir turi aiškią 
persvarą Senate (67-33), bet abe
jojama, ar šiuo klausimu bus iš
silaikyta partijų linijose. Ypatin
gai pietiečių demokratai ir visa 
eilė kitų nerodo džiaugsmo tąja 
sutartimi.

Sakoma, kad ir pats preziden
tas Johnsonas nesitiki tos sutar
ties ratifikavimo.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

kitus "stambesnės" ar "smul
kesnės" miesčionijos atstovus. 
(Ibid. 267 psl.). Dabartinės lietu
vių kalbos žodynas miesčionį ir 
miesčioni ją laiko pasenusiais žo
džiais, o faktinai šie žodžiai yra 
blogai padaryti iš gudų meš- 
čan(in). Iš miesto mes esame 
pasidarę šiuos žodžius: mieste
lėnas, miestietis, miestelis, 
miestinis, miestiškas, miestie
tiškas etc. Juk miestelėną, mies
tietį galime vartoti ta pačia pras
me ir tuo pačiu atspalviu, kaip ir 
miesčionį... Valykime savo gra
žiąją kalbą nuo svetimų įsravų.
TOPOLIS AR TUOPA?

Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyne yra įrašyti šie žodžiai: to- 
pilis (1), topolis (1) žr. tuopa 
(medis). Apie tuopą taip ten pa ra
šyta: tuopa (1) bot. gluosninių šei
mos medis (populus). Tačiau ne
pažymėta, kad topolis yra rusų 
kalbos žodis. Todėl vietoje to
polio ir jam panašiai skambančio 
topilio siūlyčiau vartoti tuopą.

KUN. L. JANKAUS PRAŠYMAS 

į mane nuolat kreipiasi įvairių 
organizacijų atstovai, valdžios 
žmonės ir herarchai, prašydami 
Sibiro ma^aknygių rinkinio. De
ja, jau senokai nebeturiu pirmos 
angliškos laidos (su fotostatine 
kopija) ir pirmos lietuviškos lai
dos. Jei kas turėtų, maloniai 
prašau perleisti man bendram la
bui arba už atlyginimą. Rašykite 
105 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
11211.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!

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

711/ PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
S. LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburhan Phone: 656-6330

Sterm windows & tars of
ImHV B.F.Goodrich Koroteorritid vinyl

Storm 
Doors

Storm 
Windows

won’t plt, corrodo, peel, crack, 
chlp, tarnlsh, rot or rust

KOSTAS BUTKUS
LU 5-6291, CHICAGO

Nylono, stainless steel ar aluminijaus 
langai, durys, SIETELIAI.

ALUMINIJAUS NAMŲ PRIESTATAI (PATIO), STOGE
LIAI, TVOROS, KRAUTUVIŲ SUNKIOS DURYS IR KITI 
MODERNŪS NAMŲ PAGERINIMO REIKMENYS. .DIDE

LIS pasirinkimas (27 rūšių).

1964 m. liepos 15 d.

Balfo įstaiga, Centro raštinė, 
atidaroma kasdien 9 vai. ryto ir 
uždaroma 5 vai. p.p. Ji taip pat 
veiks ir vasarą; reikalų vedėjui 
atostogaujant (liepos 2-24 d.) raš
tinėje dirbs sekretorė, o sekre
torei atostogaujant, raštinėje bu
dės reikalų vedėjas. Balfo Cent
ras priima aukas ir rūbus bei tei
kia šalpos ir migracines informa
cijas. Centro adresas: 105 Grand 
St., Brooklyn, N.Y. 11211 (netoli 
Wiliamsburgo tilto), telef. E V 7- 
1422.

MAY'S St.BASEMENTS
NAUDOK EAGLE STAMPS 
KAIP PINIGUS VISOSE 
5 MAY’S KRAUTUVĖSE

Stebėkite šiuos 
stilius ir ypatybes:

Su kontūrais 
kupolo paviršius
Dideli, lengvi
Dvigubos siūlės
Faneros rėmai
Liuksusiniai 
dirbtinio šilko 
pamušalai
Vienas šonas 
lengvai minkštos 
medžiagos
Metaliniai 
kraštai
Variniai užraktai

King Hardside Vinyl 
#3941 mėlyni 
#3942 pilki

Bet kuriam 
dydžiui viena 
žema kaina!

VISI PUIKIOS RŪŠIES

plius 10ę, feder. mokesčių

• 14”
• 21”
• 24”
• 26”

Train Case 
AVeekender
Junior I’ullman
I’ullman

Kiti dydžiai žemai įkainuoti!

• 29” Overseas
• 42” Vyriškos automobi

liui kabyklės
• 54” Moteriškos automobi

liui kabyklės

9"
plius federal. mokesčiai

Kodėl taip žemai 
įkainuota?

Todėl, kad vienas iš žy
miausių Amerikos laga
minų gamintojų turi per
kelti didelius kiekius laga
minų. Visi naujutėliai! Vi
si pirmos rūšies.

Kupolo 
stiliaus 

#4734 žali 
#4731 mėlyni

#7110 užtraukiami 
medžiaginiai 

Minkšti, austos 
medvilnės brezento

BASEMENT LUGGAGE DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, DOWNTOWN & BRANCHES INCLUDING GREAT LAKĘS MALL MENTORj
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L-
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Į Tėvynės Garsų radi

jo balių dar galima rezer- 
vuotis vietas, paskambinus 
telef. 382-9268. Studentai 
ir jaunimas gali gauti pa
pigintus bilietus po $5.00.

Solistas Algirdas Brazis, 
kuris baliuje atliks koncer
tą, j Clevelandą atvyksta 
šeštadienio rytą. Jam 
akompanuos prof. S. Mos- 
zy.

Baliaus programą praves 
Milda Lenkauskienė. Visi 
svečiai kviečiami nevėluoti 
ir skirti gerą pusvalandį 
kelionei iki Richmond Rd. 
ir Solon Rd. kryžkelės, kur 
yra Riviera Country Club.

Baliaus pradžia 7 vai. 30 
min. vak.

• L. T. M. Čiurlionio An
samblio visuotinam narių 
susirinkime naujai išrinkta 
valdyba pareigomis pasi-

PRANEŠIMAS
Pranešu 5 ir 53 būrelių na

riams rėmėjams, kad visą lie
pos mėnesi vasarosiu viloje - 
Rūta - ir nebūsiu Clevelande, 
Visus reikalus, susijusius su na
rių rėmėjų pareigomis Lietuvių 
Vasario 16 gimnazijai, prašau 
atidėti iki mano sugr|žimo | Cle
velandą.

Lietuvių Vasario 16 gimnazijai 
mūsų būrelių narių rėmėjų įna
šus mes esame sumokėję Iki š. 
m. spalio mėn. Vasario 16 gim
nazijos vadovybės mums yra pa
skirtos globoti II klasės moki
nės Loreta Subačlutė ir Nijolė 
Nutautaltė,

Mūsų globotinė Žibutė Povi- 
laviČlutė-Vykintaltė šiemet bai
gė Vasario 16 gimnaziją. Mes ją 
globojome visą jos buvimą šio
je Vasario 16 gimnazijoje. JI 
buv6 mūsų globojama per visą 
jos buvimą šioje gimnazijoje. Už 
jos globą ji yra prisiuntusi mū
sų būreliams gilią padėką.

Steponas Nasvytls 
5 Ir 53 būrelių vadovas

'• Savininkas parduoda
namą — 1 šeimos, 9 kamb.,Tėvynės Garsų radijo programos vedėjas Juozas Stempužis ir dr. Vladas Ramanauskas, Vilties 

draugijos pirmininkas, programos perdavimo metu radijo stotyje, kai buvo pranešta apie Ohio Lietuvių garažas, gražus sklypas, rū- 
Gydytojų Draugijos kultūrinės premijos paskyrimą jaunimo programoms ruošti.

Tėvynės Garsų radijas š| penktadieni, liepos 17 d. transliuoja 800-ją programą, o šeštadienj. liepos
18 d., Riviera Country Club patalpose įvyksta radijo programos penkiolikos metų sukakties balius, ku
riame koncertinę programą atliks Metropolitan ir Chicagos Lietuvių Operos solistas Algirdas Brazis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

sys per visą namą. Gerame 
rajone (Ida Avė.).

951 Ida Avė.
Tel. 371-9796

skirstė sekančiai: VI. Pleč
kaitis — pirm., A. Penkaus- 
kas — vicepirm., J. Citulis
— sekr., D. Dundurienė — 
iždininkė ir G. Motiejūnas
— vald. narys.

Visais ansamblio patalpų 
nuomos reikalais prašom 
kreiptis j A. Penkauską tel. 
486-3228. Patogiausias lai
kas tarp 6-7 vai. vak.

• Peter Kube, 75 m. am
žiaus, randasi Catholic Cha- 
rity ligoninėje. Ieškomi jo 
giminės. Turįs seserį Eliza
beth Blasy. Pažįstami ar 
artimieji prašomi atsiliepti 
ir skambinti tel. 431-6344

• CLEVELANDO VASAROS 
ORKESTRO koncertų programo
je liepos 17 ir 18 dienomis (penk
tadieni Ir šeštadienj), 8:30 vai. 
vak. žinomos plokštelių ir TV 
žvaigždės — pianisto Peter Ne-' 
ro koncertas.

Su savo trio jis patiekia 'karš
čiausią* populiarios muzikos in
terpretaciją.

Į šiuos koncertus patartina bi
lietus įsigyti iš anksto Severan- 
ce Hali kasoje ar Burrows krau
tuvėse.

Koncertai vyksta Public Audi
torium vėsinamoje salėje.

• A.L.P. KLUBO VAKARAS- 
KONCERTAS, kaip buvo skelbta, 
rugpiūčio 29 nejvyks, nes solistė 
Anita Navickaitė pakviesta tuo 
laiku dalyvauti Deauville vieš
butyje Miami Beach komedijoj 
"The Pajama Game".

(80-85)

REIKALINGOS 
VALYTOJOS

Keletai mažesnių savaiti
nių darbų. Pastovus dar
bas, geras valandinis atly
ginimas. Privalo turėti au
tomobilį. Benzinas nemoka
mai. Kreiptis asmeniškai į

ADVANCE WIND0W 
CLEANING CO. 
1453 E. 66th St.

(81-83)

SMAGUS TAUTININKŲ POBŪVIS

Sekmadienį, liepos 12, tradici
nis A.L. Tautinės Sąjungos sky
riaus pobūvis - gegužinė praėjo 
labai linksmoje nuotaikoje, daly
vaujant didokam būriu skyriaus 
narių ir jų svečių. Lietinga die
na kaip tik atitiko tokiam subuvi
mui, visiems turint saugią pasto
gę Dr. A. ir ponios Nasvyčių 
erdviuose namuose. Pobūvio me
tu trumpus pranešimus padarė 
skyriaus pirm. K.S. Karpius ir J. 
čiuberkis.

Norime išreikšti širdingą pa
dėką visiems talkininkams, kurie 
padėjo padaryti, kad pobūvis bū
tų sėkmingas. Ačiū p. Nasvy- 
člams už leidimą naudotis jų 
namais; mūsų veiklioms talki
ninkėms, kurios energingai, su
maniai šeimininkavo, paruošda- 
mos svečiams maistą ir pa tar
naudamos: Pračkienei, Stuogie- 
nei, Nasvytienei. Jų talka šio sky
riaus rengiamuose pobūviuose la
bai reikalinga ir įvertinama. Ačiū 
visoms, kurios pagamino skanius 
tortus ir kitus valgius vaišių sta
lui.

ALTS 12 Skyriaus Valdyba

• DLK KĘSTUČIO jaun. skau
tų - vilkiukų draugovė praeitą 
savaitgali stovyklavo ponų V. Dau- 
tų sodyboje. Stovyklavo 28 vilkiu
kai ir keturi Vytauto d-vės skau
tai; J. Ezerskis, V. Pažemis, E. 
Staškevičius ir R. Staškevičius, 
kurie pagelbėjo V. Bacevičiui, A. 
Majorovui ir draugininkui V.A. 
Staškevičiui pravesti šią stovyk
lą. Visa draugovė, nuo mažiausio 
iki didžiausio, yra dėkinga p.p. 
Dautams už jų parodytą nuošir
dumą laike stovyklos, p.p. S. čip- 
kams už leidimą pasinaudoti pri
vačia ežero pakrante, ponioms Na • 
gevičienei ir Mainelienei, prisi
dėjusioms prie šeimininkavimo, 
p. J. Merkiui už palapinių atve
žimą ir visą kitą pagalbą, ir vi
siems tėveliams, kurie taip rū
pestingai prisidėjo prie šios sto
vyklos. Draugininkas

* ŠV. KAZIMIERO lituanistinės 
mokyklos vedėju sekantiems me
tams pakviestas sutiko būti 
pedagogas J. Žilionis.

Tėvų komitetas pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: J. Kazlaus
kas - pirmininkas, J. Kazėnas- 
vlcepirmininkas, O. Pivoriūnie
nė - pa rengimų vadovė, B. Skrins- 
klenė - sekretorė, H. Stasas - 
iždininkas.

BOSTON

radijo gegužinė
Liet. Radijo sukaktuvinėje ge

gužinėje puikiame Brockton Falr 
Grounds, Belmont St. Brocktone, 
sekmadieni rugpiūčio 9 d. bus Ma
dų Paroda vadovaujant Bernardui 
Koričlui. Bus rodomi brangiausi 
{vairių raštų kailiai, drabužiai 
sportui ir įvairiom kitom pro
gom ir 1965 m. mados vestuvėms.

Be madų parodos programoj 
dar dalyvaus Onos Ivašklenės 
Tautinių šokių Sambūris, |vyk$ 
tradicinis gražuolės rinkimas, 
taip pat linksmi šokių kontes- 
tal su dovanomis. Vaikus links • 
mins klounas "UncleJohn": skirs
tymas vertingų laimėjimų ir įžan
gos dovanų, šokiams gros popu
liarus Ferdinando Smito or
kestras. Bufete skaniausi valgiai 
ir Jvalrlų rūšių gėrimai.

Gražuolių ir šokių kontestų 
rinkimo komitete dalyvauja: Ju- 
11a Arlauskienė, Ona Ivaškienė, 
adv. Jonas J. Grigalius, Vytau
tas Stelmokas Ir Milan Stettin.

Gegužinėje dalyvaus praeitų 
metų gražuolė Elaine Mitchell- 
Matulevlčifltė, kuri |teiks šių me • 
tų gražuolei kaspiną ir puokštę 
gėlių.

Steponas ir Valentina Minkai 
visus kviečia | Brockton Falr 
Grounds, sekmadieni rugp. 9 d. 
užbaigti šią vasarą linksmai ir 
kartu atšvęsti seniausios radijo 
programos Naujoj Anglijoj 30 
metų sukaktuves.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Šv. Jurgio parapijoje
1 š., 7 k., graži virtuvė, 

geras gazo pečius, kilimai, - 
dvigubi alum, langai, 2 ga
ražai, didelis kiemas. Arti 
mokyklos ir bažnyčios.

2 šeimų 5-4, gerame sto
vyje. Garažas. $12,000.

1 š., 6 k. Moderni virtu
vė, gražus kiemas. $10,700.

3- š., 6 garažai. E. 66 gt. 
prie St. Clair. $12,800.

2 š. 5-4 ir 6 k. 1 š. ant 1 
sklypo arti šv. Vito. Gražus 
kiemas. $16,200.

Investavimui
6 š. mūras, nuoma $400, 

gerame stovyje, $25,500.

6 š. mūr. arti St. Clair, 6 
gazo pečiai, gerame stovyje.
E. 147 — Lake Shore Blvd.

1 š. 4 mieg. arti ežero, 
paplūdimys. $14,000.
Lietuviai bendradarbiai:

Alg. Dailidė, John Lorenz 
ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UI 1-6666

PREZIDENTO

ANTANO SMETONOS
MONOGRAFIJA

Irisus ir paruošus aplanką, neužilgo šis 
ALEKSANDRO MERKELIO 
parašytas kapitalinis veikalas pasirodys kny

gų rinkoje. Monografiją leidžia
Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Valdyba.

Neužilgo knyga bus išsiuntinėta garbės 
prenumeratoriams ir prenumeratoriams.

. Šį leidinį dar galima iš anksto užsiprenu
meruoti, prisiuntus 10 dol. ALT S-gos iždi
ninkui Povilui Ališauskui — 95-26 117th St., 
Richmond Hill, New York; Dirvai, 6907 
Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103 ir per 
vietos ALT S-gos skyrių valdybų narius.

Stambus ir gražiai paruoštas veikalas po 
rugsėjo 1 d. knygų rinkoje kainuos 14 dol. 
Todėl norintieji pasinaudoti proga ir leidinį 
įsigyti pigesne kaina, skuba jį jau dabar už
siprenumeruoti.

SUPERIOR 
SAVINGS

Z JINCf 1909

13515 EUCLID 
l 6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

DETROIT

BALTIJOS TUNTO STOVYKLA

Baltijos tunto skautai stovy
klaus kartu su Clevelando Pilė
nų tunto skautais nuo liepos 25 
iki rugpiūčio 9 d. East Harbour 
Statė Parke, Ctiio.

Detroito skautai, norintieji 
stovyklauti, registruojasi pas 
draugininkus: "Mindaugo" d-vės 
pas Algirdą Vaitiekau, Algi
manto d-vės pas Saulių Kaime
li. Jie suteiks smulkesnių infor
macijų ir nuvažiavimui priemo
nių parūpinimo reikalu.

Iš Detroito | stovyklą, važiuoti 
iki Toledo M85, paskui M75, nuo 
Toledo imti 02 iki Port Clinton, 
tada 0163, privažiavus 0240 suk
ti | kairę ir važiuojant O 240 
privažiuosit stovyklavietę.

Stovyklos vieta graži, puikus 
smėlio paplūdimys ir negilus eže
ro pakraštys sudaro puikiau
sias maudymuisi sąlygas. 
Vadovai turi paruošę įdo
mią skautišką programą ir tiki, 
kad stovyklautojai ne tik kad |si- 
gys daugiau skautiško patyrimo, 
lituanistinių žinių, bet ir sustip
rės, pailsės ir {gavę naujų Jėgų 
ruden| su dviguba energija kibs 
| knygas.

MODERNI MERGAITĖ 
kun. Stasio Ylos tik ką pa
sirodžiusi knyga jau gau
nama Dirvoje.

KAINA $2.50.
Taip pat per Dirvą gali

te užsisakyti Dr. J. B. Kon
čiaus gražiai išleistą knygą 
angliškai Vytautas the 
Great, Grand Dūke of Li
thuania. Kaina $4.00.

HOME and ■
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

o

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

I

SAFE
SURE
SINCERE
SERVICE

• • • • •

T. CLAIR 
AVINGS

MAIN OFFICE: 813 E. 185th STREET

, does the “S” 
į stand for?fc.

Our customers know 
what the "S” stands for. 
Come in and let us 
show you what 
we mean.

Clevelando vilkiukai, globojami draugininko V. Staškevičiaus, vienoje pavasario išvykoje.
V. Pliodžinsko nuotrauka



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PIRMIEJI LAIMĖJIMAI 
AUSTRALIJOJE

Liepos 9 d. ryte jau nuo 
7 Vai. lietuviai pradėjo 
rinktis Sydnėjaus aerodro
me. Lėktuvas vėlavo apie 
pusvalandį, tad tik 9 vai. 
pradėjo lipti iš didelio lėk
tuvo milžinai! Susirinko 
virš šimto mūsų tautiečių 
bei australų atstovų. Pakili 
nuotaika.

Valstybinė televizijos sto
tis vakare per žinias rodė 
svečių atvykimą.

Krepšinio rinktinė sutik
ta nepaprastu entuziazmu 
ir pakilia nuotaika.

Rinktinė žaidė prieš Syd
nėjaus Paratell klubą ir 
lengvai laimėjo santykiu 
84:49.

PUIKUS 3 KNYGŲ 
KOMPLEKTAS - UŽ 

10 DOLERIŲ!
Vykstant atostogų ar norint įteikti vertingą dovaną, 

pasinaudokite šia laikina, bet naudinga, proga ir įsigy
kite trijų vertingų knygų komplektą:

LAISVĖS KOVŲ DAINOS, 
R. SPALIO ALMA MATER, 
V. RAMONO DAILININKAS RAUBA.

Paskirai perkant, šios knygos kainuoja:
Laisvės Kovų Dainos —.$5.00,
R. Spalio Alma Mater — $5.00,
V. Ramono Dailininkas Rauba — $3.50.

Skubą įsigyti šį knygų komplektą, nedelsiant siun
čia Dirvai žemiau dedamą atkarpą su 10 dol. čekiu ar 
pašto perlaida, nes minėtų knygų kiekis labai ribotas.

Prašau prisiųsti Dirvos knygų komplektą (Laisvės 
Kovų Dainas, Alma Mater ir Dailininkas Rauba) šiuo 
adresu:

Edvardas Slomčinskas, Waterburio Gintaras. Centro puolikas. 
Aukščiausias rinktinės dalyvis. Ogis: 6’11". Svoris: 240 svarų. Gimęs 
1943 m. vasario 13 d. ŽaidėNaugatuckaukštesniosios mokyklos krep
šinio komandoje ir buvo išrinktas | Connecticut (All-State) rinktinę. 
Lankydamas aukštesniąją mokyklą buvo "National Honor Society" na
rys. Šiemet baigė Connecticut universitetą, kuriame studijavo preky
binius mokslus. Žaisdamas universiteto .krepšinio komandoje kelis 
kartus buvo išrinktas j (vairias rinktines, šiemet jam teko garbė 
būti išrinktu (N.C.A.A. District 6 All-American rinktinę. Edvardas 
yra įsitikinęs, kad išvyka Australijon labai derinasi su olimpinių 
metų dvasia ir olimpiniais tikslais. V. Pliodžinsko nuotrauka

Priedų: $10.00.

Sekančios rungtynės vy
ko prieš New South Wells 
rinktinę kuri buvo įveikta 
82:58.

Rungtinėms visi bilietai 
išparduoti.

šeštadienį po pietų vėl 
rungtynės. Vakare Sydnė
jaus lietuviai surengė sve
čiams pagerbti balių. Sek
madienį Australijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto 
valdyba surengė pietus. Po 
pietų supažindinimas su 
miesto įdomybėmis.

Antradienį mūsų krepši
ninkai buvo priimti Sydnė
jaus burmistro. Be to, buvo 
iškilmingas priėmimas kar
tu su australais Australia 
viešbutyje.

Vėliavos pakėlimas berniukų stovykloje Kennebunkporte. B. Kerbelienės nuotrauka

JONAS KAŠUBA — 
DAKTARAS 

INŽINIERIUS

1964 m. birželio mėn. 13 
d. Illinois Universitetas su
teikė Jonui Kašubai dakta
ro (Ph. D.) laipsnį teoreti
nės ir pritaikomosios me
chanikos srity (Theoretical 
and Applied Mechanics).

Jonas, pasižymėjęs savo 
aukštais pažymiais per pir
muosius universitet i n i u s 
mokslo laipsnius — baka
lauro bei magistro, ir dak
taro laipsnį gavo su retai 
pas įtaikančiais pažymiais 
— 99.5/4 . Pasirinktoje dok
torato tezėje gvildeno me
chaninių vibracijų siste
mas. (”Synthesis of Linear 
Mechanical Vibration Sys- 
tems”).

Jonas Algimantas Kašu
bą gimė 1938 m. Kaune. 
Aukštesniąją mokyklą bai
gė 1956 m. Bakalauro (BS) 
laipsnį su garbės atžymėji- 
mu gavo 1960 m. Rutgers 
universitete New Yorke. 
Magistro (MS) laipsnį ga
vo 1961 m. Illinois univer
sitete.

Jonas priklauso kelioms 
inžinerijos studentų garbės 
draugijoms (Honor socie- 
ties) ir Lietuvių Studentų 
Sąjungai.

Būdamas dar Rutgers 
universitete, Jonas baigė 
rezervo karininkų paruošos 
kursus (ROTC), gaudamas 
pirmą rezervo karininkų 
leitenanto laipsnį ir, kaip 
baigęs su pasižymėjimu, 
buvo pristatytas tada vy
kusiam rezervo karininkų 
kongresui Atlantic City 
mieste. Ta proga miesto 
meras Joną apdovanojo 
miesto raktu.

Bestudijuodamas Illinois 
universitete, Jonas kartu 
ėjo to universiteto tyrimų 
asistento ir instruktoriaus 
pareigas inžinerijos fakul
teto teoretinės ir pritaiko
mosios mechanikos skyriu
je.

Neseniai Jonas buvo pa
keltas j rezervo vyresniuo
sius leitenantus (First lieu- 
tenant) ir dabar turės dar 
atlikti privalomą aktyvios 
kariuomenės tarnybą, ka
rinei vadovybei siekiant jo 
žinias panaudoti erdvių ty
rinėjimo srity.

Jonas yra jau antras Juo
zo ir Onos Kašubų sūnus 
gavęs daktaro laipsnį. Vy
resnysis Kašubų sūnus Ro
mualdas daktaro laipsnį ga
vo 1962 m. ir dabar vienoj 
didelėj Clevelando įmonėje 
dirba kaip inžinierių gru
pės vyresnysis.

Į sūnaus Jono mokslo bai
gimo iškilmes Urbanoje. iš 
New Yorko buvo atvažiavę 
io tėvai, ta proga aplanky
dami brolio Antano Kašu- 
bos šeimą Chicagoje.

• P. Labanauskas, dirbąs 
Amerikos Balso radijo lie
tuvių skyriuje VVashingto- 
ne, savo laiku baigęs Kali
fornijos technologijos in
stitutą magistro laipsniu, 
savo mokslo žinias papildė 

baigdamas Washin g t o n o 
universitetą radijo-televizi- 
jos skyrių, įgyjant antrą 
magistro laipsnį.

P. Labanauskas, buv. Ne
priklausomos Lietuvos ka
ro laivo ”Prez. Antanas 
Smetona” kapitonas, yra 
taip pat baigęs Italijos lai
vyno akademiją.

• Dr. Liuda R. Kuolaitė 
šiais metais baigė Toronto 
universiteto medicinos fa
kultetą ir gavo MD (doctor 
of medicine) laipsni. Gimu
si Lietuvoje. Pradžios ir vi
durinį mokslą baigė Kana
doje, Toronte Charles G. 
Frazer Publie School ir 
Parkdale Collegiate Insti
tute. Dalyvauja skautų 
akademikų sambūryje, šiuo 
metu atlieka stažą St. Mi- 
chael ligoninėje, Toronte.

• šaunų pasilinksminimą 
š. m. liepos mėn. 18 d., šeš
tadieni, rengia AL Montes- 
sori draugija Union Pier 
v a s a rvietėje, Community 
Hali patalpose. Visi kvie
čiami šiltai vakarienei nuo 
6 vai. vak. Linksma muzi
ka, gėrimai, šokiai. Pelnas 
skiriamas Vaikų Namams.

WISCONSIN

LIETUVIŲ DIENĄ

Pavergtųjų Europos Tau
tų savaitės proga. Keno- 
shos ir Racino Lietuvių Ta
rybos skyriai ir ALB Ke- 
noshos apylinkė rengia Wis- 
consino Lietuvių Dieną, ku
ri prasidės sekmadienį, lie
pos mėn. 19 d., 12 vai. po 
pietų Minkowskio darže. 
Speciali programa Paverg
toms Tautoms paminėti 
prasidės 4 vai. po pietų.

Po oficialios programos 
prasidės šokiai ir žaidimai 
pavilijone, grojant Louis 
Pr.vbylski Kapelai. Svečių 
patogumui baras ir virtu
vė pradės veikti nuo 12 vai. 
po pietų.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti į Wisconsino 
Lietuvių Dieną.

Jūs ir Jūsų pakviestieji 
kitų tautų žmonės savo da
lyvavimu pa remsite ir mū
sų tautos siekimus.

LIETUVOS VYČIAI 
RUOŠIASI 51-JAM 

SUVAŽIAVIMUI

Lietuvos Vyčių metinis, 
51-is iš eilės, suvažiavimas 
šiais metais įvyks Chicago

je, rugpiūčio 6-9 dienomis. 
Tai kartu ir sukaktuvinis 
suvažiavimas (50 metų) II- 
linois-Indiana Vyčių Apy
gardai.

Suvažiavimo būstinė nu
matyta Sheraton - Chicago 
viešbutyje, North Michigan 
Avė., tačiau daugelis pa
rengimų vyks pietinėje Chi- 
cagos dalyje.

Rugpiūčio 6 d. oficialus 
s u v a ž iavimo atidarymas 
prasidės 7:39 vai. ryto mi- 
šiomis Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, 2745 W. 44 gt. 
tęsiant, iškilmes tuoj po pa
maldų tos parapijos salėje. 
Po to vykstama į Lietuvos 
Vyčių centrą, 2543 W. 47 g. 
pusryčiams.

Rugpiūčio 7 d., penkta
dienį, suvažiavimo posėdžiai 
viešbutyje.

Vakare koncertas, kuria
me dalyvauja Vyčių Cho
ras, vad. Fausto Strolios ir 
solistai Prudencija Bičkie- 
nė su Jonu Vazneliu. Kon
certas įvyks Notre Dan e

Amerikos lietuvių krepšininkų išvykos vadovas inž. V. Adamkavi- 
čius (dešinėje) kalbasi su jauna Hollywoodo aktore Jūrate Nausėdaite, 
jos tėveliais ir broliu, Los Angeles aerodrome, prieš išskrendant ( 
Australiją. Alg. Gustaičio nuotrauka

Jaunoji Hollyvoodo aktorė Jūratė Nausėdaitė su rinktinės krepši
ninku A. Adzima. Al8* Gustaičio nuotrauka

Cathedral Auditorijoje, 1 1
E. Chicago Avė.

Rugpiūčio 8 d., šeštadie
nį, mišios šv. Antano baž
nyčioje, 1515 S. 50 Avė., 
Cicero. Vakare — šokiai 
Sheraton-Chicago viešbuty
je.

Rugpiūčio 9 d., sekmadie
nį, mišios ir suvažiavimo 
uždarymas su "auksinės 
sukakties” balium Shera
ton-Chicago viešbutyje.

LB TARYBOS SESIJA

P re zidiumas, pasirėmęs 
JAV LB įstatų 39 str. ir 
Tarybos narių atsakymais 
į anketą, naujai išrinktą 
JAV Lietuvių Bendruome
nės IV-ąją Tarybą pirmo
sios sesijos šaukia 1964 lie
pos 25-26 dienomis Cleve- 
lande.

Darbų tvarkoje — apy- 
skaitiniai Centro Valdybos 
ir kitų centrinių LB insti
tucijų pranešimai, gairių 
nustatymas ateinančių tre
jų metų JAV Lietuvių Ben
druomenės veiklai, Tarybos 
Prezidiumo, Centro Valdy
bos, Kontrolės Komisijos ir 
Garbės Teismo rinkimai bei
kt. reikalai.

Tarybos posėdžiai vyks 
Howard Johnson’s patalpo
se E. 107 ir Euclid gatvių 
kampe Penthouse Confe- 
rence and Meeting Room 
vėsinamoje salėje.

Atidarymas liepos 25 d. 
ryto 10 vai.

Tarybos posėdžiai vieši, 
tad įjuos taip pat kviečia
ma ir Bendruomenės veikla 
besidominti lietuvių visuo
menė.

Sesiją globoja LB Cleve
lando I-osios Apylinkės Val
dyba.

Tarybos Prezidiumas

• O. Žadvydo iniciatyva 
Los Angeles mieste įsteig
tas LŠST šaulių būrys, ku
riam jis ir vadovauja.
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