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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MASKVOS - PEKINO
SKILIMAS: TIKROVE r

AR ILIUZIJA?
NORS 9/10 KOMENTATORIŲ TEIGIA, KAD 
TARP RUSIJOS IR KINIJOS KOMUNISTŲ YRA 
IVYKęS SKILIMAS, KOMUNISTŲ PRAKTIKA 
UŽSIENIUOSE TO NEĮRODO. — ATVIRKŠČIAI, 
ATRODO, KAD ESAMA GERIAUSIO SUTARI

MO.

--------- Vytautas Meškauskas------------
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Pereitą savaitę pasklidę 
gandai apie karo veiksmų perkė
limą į šiaurinio Vietnamo teri
toriją netrukus buvo paneigti — 
jie pasirodė esą bandomieji ba
lionai ar tiesibg ‘provokacija’ iš 
pietinių vietnamiečių pusės. Ko
dėl? Juk, iš karinio taško žiūrint, 
toks priešpuolis būtų pati geriau
sia gynimosi taktika! Jos iki šiol 
tačiau nebuvo griebtasi, nes ne
buvo aiškios politinės pasėkos, 
kurios išreiškiamos klausimu: 
kaip į ui reaguos Pekinas ir Mask
va? Pirmojo karinė būklė toli 
gražu nėra gera, tačiau ar Mask
va leistų sunaikinti komunizmą 
Kinijoje? Ironiška, kad niekas 
tikrai nežino atsakymo į paskutinį 
klausimą, nepaisant to, kad bent 
devyni dešimtadaliai komenu- 
torių kalba apie Maskvos-Pekino 
skilimą kaip apie jau seniai įvy
kusį faktą.

Aišku, kad tarp Rusijos ir Kini
jos uutinių interesų yra nemažo 
nesutikimo. Iš kitos pusės Kinija 
kol kas ir turbūt dar labai ilgai 
ateityje nesudaro karinės grės
mės Sovietų Sąjungai. Abi yra ko
munistinės valstybės ir, nors jos 
viešai ginčijasi, kokios taktikos 
geriau laikytis santykiuose su ka
pitalistiniu pasauliu, praktiškus 
savo veiksmus jos iki šiol labai 
gražiai suderindavo tarptautinio 
komunizmo naudai.

galėtų būti geriau suprantamas, 
Joe Alsop dar kovo mėnesi ra" 
šė: HNė vienas rimtas respu
blikonų politikas, net ir daugiau - 
šiai atsilikęs (Neanderthalio ti
po), jau rimtai nesvarsto Gold- 
waterio kandidatūros". Tas pats 
Joe Alsop, kuris penkis šimtus 
kartų rašė apie ideologinį ginčą 
tarp Mao ir Chruščiovo!

Nagrinėdamas gyvenimo prak
tiką, o ne teoriją, James Burn- 
ham rašo National Review skil
tyse:

Imkime, pavyzdžiui, Zanzibarą 
per paskutinius kelis mėnesius. 
Ar ten galima buvo pastebėti, 
kad Maskva savo pasekėjus ra
gintų siekti laimėjimo palaips
niui, o Pekinas reikalautų greitos 
revoliucijos? Ne. Galima tik kon
statuoti, kad Maskva ir Pekinas 
velkė labai vieningai.

O Indonezijoje? Jei lštikro tarp 
Maskvos ir Pekino prasidėjo žūt
būtinė kova, tai Pekinas turėtų 
Indoneziją kurstyti tuojau pat pul
ti Malaiziją; o Maskva ją ramin
ti. Tačiau nieko panašaus negali
ma pastebėti. Maskva, kuri ap
ginklavo Indoneziją, prieš kelias 
savaites į ją pasiuntė savo Anas
taziją Mlkojaną, kad pabrėžus sa
vo pritarimą Indonezijos prezi
dento Sukarno karingai politikai.

Ne kitaip buvo ir Jemene, kur 
kiniečiai ir rusai velkė drauge. 
Panašiai ir Portugalijos Angolos 
teritorijos revoliuciniame sąjū
dyje.

Kitaip tariant, gyvenimo prak
tika iki šiol neįrodė, kad tarp 
Maskvos ir Pekino būtų skili
mas. Tai, žinoma, neįrodo, kad 
tokio konflikto visai nebūtų, ta
čiau perša mintį, kad nesutikimas 
yra daugiau ar mažiau žodinio 
pobūdžio, kad tai daugiau nesu
tarimas dėl terminų. "Taikinga 
koegzistencija", kurią perša 
Chruščiovas iš tikro niekuo ne
siskiria nuo kiniečių "revoliu
cinės kovos".

Pagaliau dar vienas įrodymas, 
kad į Maskvos-Pekino skilimą kol
itas dar negalima visai rimtai 
žiūrėti. Prezidentas de Gaulle 
savo pusmetinėje spaudos konfe
rencijoje siūlė naują diplomatinę 
konferenciją pietryčių Azijos 
pacifikacljai ir neutralizacijai, 
kurioje dalyvautų, aišku, Pran
cūzija, JAV, Raudonoji Kinija 
ir... Sovietų Sąjunga. Jei pasta
rųjų santykiai yra tikrai tokie 
blogi, kaip kad įtaria tie 9/10 ko
mentatorių, kam gi Sovietų Są
jungą kviesti į tokią konferenci
ją — užtektų tik Kinijos!Tai įro
do, kad prancūzų diplomatija, ku
ri turi gana gerą vardą, netiki į 
galutinį skilimą tarp Maskvos ir 
Pekino. Jei toks skilimas būtų 
gyvenimo faktas, o ne vien noras, 
ir Valstybės Departamentas tu
rėtų bent 'privačiai' vieną kitą 
galimybę išsiaiškinti su Raudo
nąja Kinija. Tai taip logiška, 
kad pereitą savaitę jau buvo pa
sklidę gandai apie prezidento 
Johnsono laišką Mao Tse-tungui. 
Tačiau ir tie buvo paneigti, tai 
reiškia, kad ir Valstybės Depar
tamentas nėra visai tikras.

JAV LB KETVIRTOSIOS TARYBOS SESIJA
oi

Liepos 25 ir 2G Clevelan
de įvyko JAV Lietuvių 
Bendruomenės IV Tarybos 
pirmoji sesija. Posėdžiuose 
dalyvavo 25 rinktieji atsto
vai (iš 31) ir 6 pagal įsta
tus Tarybon įeiną vadovau
jančių organų 
31 asmuo.

Iš rinktųjų 
dalyvavo: V. 
čius, išlydėjęs 
rinktinę Australijon, R. Ke- 
zys, negalėjęs atvykti dėl 
susirgimų šeimoje, ir visi 
trys Vakarų Apygardos at
stovai (E. Arbienė-Alė Rū
ta, R. A. Dabšys ir A. Avi
žienis), nepajėgę įveikti di
delių atstumų.

NUEITĄ KELIĄ APTARIANT

Sesija atidaryta, Cleve- 
lando I Apylinkės valdybos 
nariui R. Zorskai pasveiki
nus susirinkusius atstovus 
ir po Tautos Himno kun. P. 
Dzegoraičiui bei kun. A. 
Trakiui sukalbėjus invoka- 

nariai, viso , cijas.
Po įžanginį žodį tarė lig

šiolinis Tarybos pirminin
kas St. Barzdukas (tekstas 
duodamas atskirai) ir PLB 
Valdybos pirmininkas J. J. 
Bačiūnas, prašydamas su
stiprinti finansinę paramą 
PLB valdybai, kad ji galė
tų daugiau darbų nuveikti, 
o sesijai palinkėdamas "ma
žiau filosofuoti, bet daugiau 
konkrečiai veikti’’.

atstovų ne- 
Adamkavi- 

krepšininkų

Dirva pakviesta į Baltuosius 
Rūmus

ASSISTANT SECRETARY OF STATĖ 
WASH|NGTON

July 25. 1964

Daar Mr. Ciberkis:

You are

Preaident at

at 5:15 p.m.

Gate.

cordially 

the tfhite

invited to meet wlth the

House on Monday, August 3, 1964

Please ūse the entrance at the Southvest

Kindly let me know lf you vili attend.

V. Kamantui perskaičius 
gautuosius sveik i n i m u s 
(daugiausia plojimų susi
laukė Australijoje gastro
liuojančios krepš i n i n k ų 
rinktinės sveikinimas), bu
vęs Tarybos prezidiumas, 
sekdamas tradiciją, atsista
tydino ir j laikinąjį prezi
diumą sesijai vadovauti iki 
rinkimų buvo pakviesti: 
pirmininkais — vyriausieji 
amžiumi St. Biežis ir V. Si
dzikauskas, sekretorium — 
jauniausias (22 metų) at
stovas Tomas Leonas.

Sudaromos komi sijos: 
mandatų — V. Dilis, K. Ja
nuška ir P. Balčiūnas; no
minacijų — V. Sidzikaus
kas, L, Kriaučeliūnas, P. 
Kisielius, K. Bobelis, P. Vi
leišis, A. Razma ii’ V. Vo
lertas; nutarimų — T. 
Blinstrubas, A. Klimas, B.. 
Nainys, B. Nemickas ir E. 
Armanienė.

Sincerely,

/>

Mlchel Clepllrfski 
Deputy Assistant Secretary

V

Ar gali atsitikti, kad 9/10 visų 
žinovų ir komentatorių^ būtų klai
dingi? Taip, -- atsako James 
Burnham, — ir jau ne pirmą 
kartą. Juk daugiau kaip 9/10 tų ži
novų ir komentatorių klydo apie 
kinų revoliucijos eigą, vadinda
mi ją tik žemės ūkio reformai 
Tie komentatoriai dar prieš ke
turis mėnesius klydo dėl Gold- 
waterio nominacijos, nors tai bu - 
vo jų pačių krašto reikalas ir

Mr. Janas Ciberkis, 
Edltor, Dirva, 

6907 Superior Avenue, 
Oeveland, Ohio.

Apyskaitinįai pranešimai
Centro Vaidybos veiklą 

aptarė CV pirmininkas Jo
nas Jasaitis (pranešimo iš
trauka duodama atskirai). 
Jis, kaip pastarojo metu ei
nąs Kultūros Fondo pirmi
ninko pareigas, taip pat 
apibūdino ir Kultūros Fon
do veiklą.

Baltieji Rūmai atsiuntė Dirvai šio turinio kvietimą 
dalyvauti JAV prezidento L. B. Johnsono priėmime. Vyr. 
redaktoriui J. čiuberkiui esant atostogose, Dirvą atsto
vaus red. kolegijos narys Vincas Rastenis.

Jo žodžiais, "Kultūros 
Fondo valdyba, pirminin
kaujant kun. St. šantarui, 
stengėsi išleisti "Aleksan- 
dryną” bei lituanistinėms 
mokykloms vadovei ius. 
Taip pat kiek galint grei-

čiau išeiti iš finansinių 
sunkumų”.

Aleksandryno III tomas, 
leidimą tūkstančiu dolerių 
parėmus Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugijai, jau at
spausdintas, bet dar neįriš
tas. Gimtoji Kalba, turinti 
600 skaitytojų, turėtų būti 
išleidžiama 4 kartus per 
metus. ”Jei neišleidžiama 
— ne leidėjų kaltė”, šio 
žurnalo leidimas taip pat 
duoda nuostolius. Išleista 
keletas vadovėlių, kurie ne
duos nuostolių.

Nutarta Donelaičio metų 
proga išleisti akt. Henriko 
Kačinsko įkalbėtą Metų 
plokštelę, taip pat bus sten
giamasi išleisti N. Rastenio 
anglų kalbon išverstus Do
nelaičio Metus.

Kultūros Fondo valdyba 
po 150 egz. leidinių nemo
kamai duoda PLB valdybai, 
kad toji galėtų knygomis 
aprūpinti tų kraštų lietu
vius, kurie dėl gyvenimo 
sąlygų negali įsigyti Ame
rikoje išleidžiamų knygų.

Iš švietimo Tarybos pirm. 
J. Ignatonio pranešimo pa
aiškėjo, kad šiuo metu LB 
žinioje veikia 4 vaikų dar
želiai, 41 pradinė lituanis
tinė mokykla, 1 lituanisti
niai kursai, 2 aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos, 
kuriose dirba 209 mokyto
jai, mokosi 2810 mokinių. 
Yra dar mokyklų, kurios 
neteikia švietimo Tarybai 
žinių. Pridėjus jas, turime 
33 lituanistines mokyklas 
su 3123 mokiniais ir 221 
mokytoju.

Pagal duomenis, 80'< li
tuanistinių mokyklų laiko
si švietimo Tarybos nusta
tytos programos, 20'< to 
siekia arba vadovaujasi sa
vomis.

Mokytojų paruo Šimo 
klausimas, nors ir pamažu, 
vystosi gera linkme. Turi
me vieną instituciją — Pe
dagoginį Lituanistikos In
stitutą Chicagoje, į kurį 
dedama daug vilčių. Bet jo 
veiklą dar reikia išplėsti ir 
visuotinai paremti. Reikė
tų sustiprinti neakivaizdinį 
dėstymą, pritraukiant dau
giau jaunimo. Didele pro
švaiste reikia laikyti PLB 
valdybos pirmininko kvie-

VIRŠUJE: Liepos 25 ir 26 d. 
Clevelande įvyko JAV Lietuvių 
Bendruomenės naujai išrinktos 
tarybos narių suvažiavimas. 
Nuotraukoje grupė suvažiavimo 
dalyvių. Pirmoj eilėj iš kairės 
sėdi: T. Blinstrubas, O. Ivaškie- 
nė, V. Sidzikauskas, Br. Nemic- 
kas. E, Armanienė, V, Volertas, 
J. Bachunas, J. Jasaitis ir Stp. 
Biežis. Antroje eilėje: K. Bobe
lis, A. Nasvytis, L. Kriaučelifl- 
nas, K. Januška, V. Pauža, J. 
Jankus, V. Vijeikls, ir V. Dilis. 
Trečioje eilėje: P. Balčiūnas, T. 
Leonas, V. Bražėnas, B. Nainys, 
S. Ingaunis, B. Matulionis ir J. 
Šlepetys.

V. Pliodžinsko nuotrauka

NAUJI JAV LB ORGANAI

Tarybos Prezidiumas
Vytautas Volertas — 

pirmininkas, Bronius Ne- 
mickas, Petras Vileišis ir 
Jonas Šlepetys — vicepir
mininkai, Elena Armanienė 
— sekretorė.

Centro Valdyba

Jonas Jasaitis — pirmi
ninkas. Kitus valdybos na
rius pasirenka pirmininkas 
ir pristato tarybai tvirtinti.

Kontrolės Komisija

Steponas Biežis, Ansas 
Trakys ir Vladas Vijeikis.

Garbės teismas

Vaclovas Sidzikauskas, 
Balys Matulionis, Antanas 
Klimas, Jurgis Jankus ir 
Vilius Bražėnas.

čiamą mokytojų suvažiavi
mą — studijų savaitę.

Mokykloms dar reikalin
ga visa eilė vadovėlių, o 
jaunimui — tautinio auklė
jimo knygelių. Jų eilė jau 
paruošta, bet stinga lėšų.

Po apyskaitinių praneši
mų sekusiose

diskusijose 
iškelta eilė sugestijų, ku
rių būdingesnės:

Dr. A. Klimas: a) centro 
valdyboje reikia sudaryti 
jaunimo komisiją ar kitu 
vardu veikiantį organą; vie
nu jo uždavinių turėtų bū
ti rūpinimasis kalbos gry
numu jaunimo leidiniuose 
— laikraštėliuose, nes da
bar kai kuriuose to reikalo

(Nukelta į 2 psL)
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Pagaliau užbaigiau Kennedžio darbą..

KAIRIŲJŲ ĮTAKA INTEGRACIJOS 
SUIRUTĖJE K. S. Karpius

kius Įjungti | kovą prieš "fašiz
mą" visus taip vadinamus "demo - 
kraiškus" gaivalus, tuoj su lie
tuvių komunistų vadais buvo su
darytas "bendras frontas" vers
ti Lietuvos "fašistinę" vyriau
sybę, Amerikoje užgrobti iš tau
tininkų organizacijas, svarbiau
sia Susivienijimą Lietuvių Ame
rikoje (jų "bendras frontas" su
iro, kai 1928-30 metais vieni ant- - balsuoti. Bet balsuotojai visvien 
rus norėjo apgauti ir patys SLA 
užvaldyti).

Paprasti komunistėliai dides
nėse kolonijose pradėjo rengti 
su negrais šokių ir draugavi
mo vakarus lietuvių salėse. (Taip 
buvo ir Clevelande, kol salės vai - 
dyba apsižiūrėjo kas darosi ir 
nebeleido sale naudotis).

Anais laikais komunistai buvo 
daugiausia kitataučiai. Ameri
kiečių spauda mažai galvodama 
kas komunizmas yra, tuos komu
nistus vadindavo "nepasitenkinu
sių kitataučių gauja".

Jie rengdavo 1-mos gegužės 
demonstracijas, kurios virsda
vo kruvinomis riaušėmis. Poli
cijos pastangas atstatyti tvarką 
komunistai visu Jtužimu vadin
davo "policijos brutališkumu".

Tai buvo Lietuvoje prieš 25 metus
(4) Ištrauka iš knygos "Lietuva tironų pančiuose".

Taip, maždaug, buvo nustatytas 
skaičius kiek buvo turinčių teisę

Dar š| pavasari buvo prana
šaujama, kad pasikartos kruvi
nos kovos, bus pralieta kraujo 
ir bus paaukota žmonių gyvybių.

Gal kas ir galvojo, kad liepos 
4 d. priimtu pilietinių teisių įs
tatymu negrai pasitenkins..To tai 
nebus, nes negrų vadai skelbia, 
kad jie tęs kovą, iki {statymas 
bus {gyvendintas. Iš kitos pusės 
pasirodė, kad pietiečiai nesutin
ka taip lengvai negrams užleis
ti turėtas pozicijas.

Už negrų judėjimo tūno pasa- 
lingos komunistų intencijos.

Neseniai vienas kitas valdžios 
pareigūnas pusiau lūpų paskelbė, 
ir spauda tai nenoromis paminė
jo, kad negrų demonstracijoms va
dovauja komunistai. Negrų vadai 
patenkinti pasigyrė, gavę komu
nistus savo talkininkais. Komu
nistai iš savo pusės džiūgauja, 
kad jiems pagaliau pavyko pa
jungti negrus revoliuciniam ju
dėjimui.

Šiomis dienomis komunistai 
atsiekė dar du laimėjimu. Kon
grese savo laiku buvo pravestas 
{statymas, reikalaująs komunis
tus registruotis. Teisingumo De
partamentas per keletą metų ne
pasistengė tą {statymą {vykdyti. 
Be to, Aukščiausias Teismas pa
skelbė sprendimą, kad komunis
tams, kaip ir visiems piliečiams, 
bus duodami pasai keliauti | už
sieni.

Sukurstyti negrai pradėjo rei
kalauti,* kad jų vaikai būtų veža-

mi į mokyklas baltųjų miesto daly, 
se. Tas jau kai kur praktikuoja
ma mokyklų tarybų nutarimu. 

Kitur dar tik tam ruošiamasi.
Pav. Clevelande pradėta statyti 
mokyklos negrų vaikams, nes 
esančios mokyklos perpildytos. 
Komunistij surengta demontraci- 
ja pavirto kruvinomis riaušėmis, 
protestantas dvasiškis padėjo sa
vo gyvybę fanatišku užsidegimu 
užsispyrus neleisti mokyklos 
statymo darbų pradėti.

Protestantų ir žydų dvasinin
kai su iš anksto paruoštais stu
dentais vyksta | Mississippi ne
va mokyti negrų naudotis pilie
tybės teisėmis, bet tai vis kursty. 
mui negrų riaušėms. Baltieji, pa
sigavę vieną Clevelando rabiną j{ 
smarkiai apdaužė.

Jeigu tiems baltųjų veikėjams 
rūpėtų negrų teisės, jie, kaip žy
mesni miestų piliečiai, eitų Į 
miestų valdybas tartis, ieškoti 
padėčiai galbėti kelių, patartų 
negrams laukti, ką tokie pasi
tarimai atneš. Bet atrodo, kad jų 
tikslas yra negrus kurstyti.

Komunistų draugavimas su neg
rais nėra pirmutinis, tik kad da
bar iškilo iki pavojingo laipsnio. 
Apie 1925 metus, Kremliui |sa-

ne visur tūkstančiai plaukė. Prie
šingai. Buvo tokių vietų kad iki 
9 valandos dar niekas nebuvo at
ėjęs balsuoti. Iki vidurdienio at
ėjo koki šeši balsuotojai. Prasi
deda užsakytų agitatorių laksty
mas po namus ir raginimas žmo
nes eiti balsuoti, 
grasinama: neisit 
blogai.

Ką gi, žmonės
Ateina Šimus, kitas... Į pava
karį jau ir apie tūkstantis susi
daro. Visvien maža. Maža viso
je Lietuvoje. Ką daryti?

Vyriausia rinkimų komisija 
skelbia kad rinkimai pratęsiami 
dar vienai dienai, nors {statyme 
us ir nebuvo numatyu. Bet kitą 
dieną irgi tas pats. Ateina dar 

,_____  _____ . bent kiek paragintų, prigrasintų
Komunisums visada rūpėdavode- žmonių, bet vis atrodo, kad ne- 
monstracijų metu sukelti riau
šes, savo kovingumo ir pasiau
kojimo {rodymui.

Bet visa tai pasikeitė. Dabar 
žinomas posakis: "Lankyk Har
vardo universitetą, pasuk kairėn, 
gausi Washingtone vietą". Dabar 
komunisui jau turi priauklėję 
čiagimių intelektualų. Daug jų su
sigrūdę j valdškas vietas.

Būdinga, kad visa eilė protes- 
untų dvasiškių |sijungė {neramu
mus keliančią kovą, vietoj dirbę 
taikos ir sugyvenimo darbą savo
se parapijose.

Jie talkininkų susirado ir žydų 
rabinų eilėse. Juodieji vieni nie
kad nebūtų pasiekę tokio revoliu
cinio judėjimo, nors ir turi už 
ką kovoti. Jie taipgi yra žmonės.

Šią vasarą | Mississippi vals
tiją vyksta universitetuose pa
ruošti studentai ir studentės, kad 
negrus "paruošus" naudotis bal
savimo tesėmis, jie vyksta su 
{spėjimu, kad jiems gai tekti ir 
gyvybę paaukoti. Baltieji tuos ne
prašytus svečius pasitiko nepa
lankiai. Jau pačioje pradžioje 
dingo trys jaunuoliai.

Specialios organizacijos šiau
rėje paskyrė šio meto biudžetą 
Mississippi vajui $250,000 —

Raginama ir 
balsuoti, bus

pradeda eiti.

daug daugiau kaip tūkstantis iš
viso, skaitant su tais kurie buvo 
pirmą dieną. Gali būti blogai, iš
eis ne|vykdytas planas. O komi-

toks pasiryžimas daryti tai, ko 
negrai ten visai neprašo.

Netikrinu, kad pietuose neg
rams klojasi gerai, kad jiems ne
reikia pagerinimų, bet ten uip pat 
yra ir baltųjų gyvenančių skurde, 
ir jiems reikia pagerinimų.

Važinėdamas pietuose, paski
rose valstijose ir miestuose at
simenu matęs miestuose vie
noje pusėje gatvės baltų, kitoje 
juodų vaikų mokyklas, tokias pat, 
ir pertraukų metu vaikus kas sau 
linksmai žaidžiančius. Juodieji 
niekad negalvojo, kad jie turėtų 
eiti skersai gatvę Į baltųjų tarpą. 
Jų mokytojos turi užsiėmimus, 
rimtai dirba.

Mississippi valstijoje, 29 nuo
šimčiai negrų turi didesnius Ir 
mažesnius ūkius, dirba sau, gy
vena; kiti miestuose turi darbus, 
užsiėmimus. Jie norėtų ramiai gy
venti.

Tačiau tai neatitinka komunis
tų programai.

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Michigan

LB Tarybos 
sesija

(Atkelta iš 1 psL) 
būklė yra tiesiog klaiki; b) 
atkreipti dėmesį, kad visiš
kai nėra studijuojančiu kal
botyrą; neturime jokio va
dovėlio, kuriame būtų api
brėžti struktūriniai anglų 
ir lietuvių kalbų skirtumai, 
kuriuos turėtų žinoti litua
nistinio švietimo darbui be
siruošią mokytojai; c) ko
dėl Kultūros Fondas pasi
darė vien tik knygų leidyk- 
lėlė? ar tik tokia turėtų bū
ti jo tikslų apimtis? d) 
Švietimo Taryba turėtų su
daryti minimalinio ir mak- 
simalinio lituanistinio švie
timo normas — programas, 
nes yra eilė lituanistinių 
mokyklų, veikiančių labai 
sunkiose sąlygose, kurios 
dabartinių programų nespė
ja išeiti.

Dr. P. Vileišis: Kodėl 
taip ilgai nepaaiškėjo rin
kimų rezultatai? Ieškoti 
būdų, kad balsai būtų grei
čiau suskaičiuoti.

Dr. A. Nasvytis: Džiugu, 
kad Bendruomenė per šios 
valdybos kadenciją pagau
sėjo septyniomis apylinkė
mis ir kad balsuotojų skai
čius stipriai padidėjo.

Dr. B. Matulionis: Kreip
ti daugiau dėmesio i paja
mų padidinimą, nes be lėšų 
joki didesni planai neįma
nomi įvykdyti.

Pat virtinus apyskaitas, 
išrinkti nauji vykdomieji 
organai, kuriu sudėtis skel
biama kitoje vietoje. J. P.

•••

sijos pirmininkui po ranka yra 
balsavimo lapelių ir vokų kiek tik 
nori. Jis kreipiasi {komisijos na
rius ir sako: "Draugai, supras
kime padėtj! Balsų jau yra. Kiek 
jų yra tiek, seimas visvien bus 
išrinktas toks koks jis yra pa
siūlytas, kadangi kandidatų kitų 
nėra. Jiems užtektų ir šitų bal
sų. Bet pagalvokite ką apie mū
sų apylinkę pamanys centras kai 
mes pranešime kad pas mus bal
savo gal tik 30% turinčių teisę 
balsuoti. Pamanys)<ad šitoje apy
linkėje yra perdaug liaudies prie
šų. Ar tai bus gerai?".

Žinoma, kiti komisijos nariai 
sako, kad negerai. Tai ką daryti? 
Viena belieka išeitis — "pabal
suoti" pačiai komisijai už tuos 
kurie yra "nesusipratę" ir neatė
jo balsuoti! Ir taip, kai salė tuš
čia, komisijos nariai skubiai ima 
balsavimo lapelius, deda | vokus 
ir kiša juos | balsų dėžę... Kam 
jie tą daro? Ar negalėtų taip sau 
{rašyti | protokolą daugiau balsų? 
Kai kur taip ir buvo padaryta. 
Bet tai galėjo būti tik ten kur 
prie balsų skaičiavimo buvo tik 
viena komisija, arba jei Ir buvo 
kas daugiau tai tik iš komunistų 
partijos atstovų. Didesnio mies
telio rinkimų apylinkėje vakare 
prie balsų skaičiavimo susirin
ko daugiau žmonių. Komisija iš 
anksto tą žinojo ir reikėjo 
visiems parodyti kad iš balsų dė
žės išimama daug vokų,..

Bet toje komisijoje apie kurią 
čia kalbama, atsitiko taip,kad ko
misijos nariai, turėdami nemaža 
laiko, nei neapsižiflrėjo kaip"pri- 
balsavo" daugiau 2,000 balsų. 
Paskui, kai išėmė balsus iš dė
žės ir suskaitė, paaiškėjo kad 
jų yra... 4,011! Ką daryti? Jau 
{rašyta ir telefonograma praneš
ta, kad balsuoti turinčių teisę 
yra tik 3,673, o čia dabar bal
sų 4,011. Ką su jais daryti?

Tačiau komisijos pirmininkas 
nė kiek nenusimena. Jis jau yra 
išėjęs reikiamus kursus ir išei
ti čia turi labai gerą. Jis sako 
komisijos nariams: "Draugai, čia 
nieko nuostabaus. Iš mūsų apy
linkės, atrodo, balsavo beveik 
visi, bet turėkite galvoje, kad pas 
mus galėjo balsuoti ir kitų apy
linkių gyventojai, kuriems gal bu
vo patogiau čia atvykti. Iš to su
sidarė perteklius. Tas nieko ne
kenkia. Tai bus tik garbė mūsų 
apylinkei..."

Ir tikrai, apylinkei buvo garbė, 
nes laikraščiuose buvo parašyta, 
kad toje apylinkėje balsavo 109,2% 
turėjusių teisę balsuoti.

Kas nematė kaip visa tai daro
si tam tokie laikraščių paskelbi
mai kaip kuolu | galvą trenkė. 
Toks buvo ne vienas,-Visų laik
raščių pirmieji ir viduriniai pus
lapiai mirgėjo stambiomis ant
raštėmis kurios skelbė kad to
kioje apylinkėje balsavo 105,112, 
116 ir net 120 nuošimčių turėju
sių teisę balsuoti. Dažnas stebė
josi: ar mus čia visiškais mul
kiais laiko ar ką: kaip gi gali bū
ti balsų daugiau negu buvo teisė
tų balsuotojų? Tik tie kuriems 
teko patirti rinkimų komisijų už - 
kulisius galėjo suprasti kaip tas 
daugelyje apylinkių atsitiko.

Knose komisijose reikalas vy
ko paprasčiau. Balsai, tiesa, skai- 
tomi buvo visur. Buvo bent atl-

darinėjami vokai. Dėl įdomumo, 
kas gi juose yra. Ir pasirodo kad 
daug kur ištikimų komisijos na
rių nosys išt|sdavo pamačius kas 
tuose vokuose yra. O tiems komi
sijos nariams kurie buvo | jas 
per įsakymą įsodinti, dažnai bu
vo ir nepatogu: juokas ima, o ne
galima to parodyti...

Pasirodo, kad balsavimo lape
lių tokių kurie būtų visai tvarko
je buvo tikrai nedaug. Daugiausia 
buvo lapeliai arba perplėšti, ar
ba perbraukti. Reiškia, žmonės 
balsuoti ėjo, kadangi bijojo blogų 
pasekmių kuriomis buvo grasina
ma už nebalsavimą. Tai nereiškia 
kad ėjo visi, dauguma neišsigan
do, bet kai kam nebuvo kaip ir 
išsisukti. Jeigu pas tave ateina | 
namus kaminkrėtis, kuris sakosi, 
kad jis dabar parodys ką jis gali, 
ir neatstoja tol,kol neisi su juo 
drauge | balsavimo salę, tai ne 
kiekvienas išdrjso pasipriešinti. 
Ir ne be pagrindo klauso. Tas 
kaminkrėtis po pustrečio mėne
sio tapo paskirtas ne kuo kitu 
kaip... prokuroru! Bet šitaip nu
varytas balsuotojas dažniausia 
bent tuo atsikeršijo, kad nuėjęs 
| kertę prieš įdėdamas korteles 
| voką jas arba perplėšė, arba 
bent pieštuku perbraukė. Visdėl
to balsavimas slaptas! Bent tą 
žmonės galėjo padaryti.

Kiti, kurie atėjo balsuoti pasi
ruošę namuose, pasirodo, |metė 
korteles su voklausiais užrašais, 
kuriuose visi tie rinkimai ir nau
ja valdžia ir Stalinas visaip iš
juokiami arba koliojami. Komisi
jose tokius balsus pradžioje bal
sų skaičiavimo atmesdavo, kaip 
netinkamus įstatymo reikalams, 
bet kai paaiškėjo, kad tokių balsų 
yra daug, tada jau skaitė visus. 
Paaiškinimas iš Ištikimųjų ko
misijos narių irgi būdavo toks 
prieš kur| nedaug ką buvo gali
ma pasakyti. Pavyzdžiui, jieaiš- 
kina taip:

"Draugai! Šitie prierašai nie
ko nereiškia. Mes nežinome dėl 
ko jie čia prirašyti. Gal čia tik 
pakartota liaudies priešų agita
cija. Balsuotojai nepripratę prie 
rinkimų, jie nesuprato kad čia ne 
vieta tuos dalykus rašyti. Betbal ■ 
suoti jie vis dėlto atėjo. Reiškia, 
jie pergalvojo, liaudies priešų 
nepaklausė. O jeigu jie atėjo bal • 
suoti tai už ką gi jie balsavo? 
Aišku, balsavo už tuos kandida
tus kurie yra paskelbti. Už ką 
gi kitą jie galėtų balsuoti? O jei
gu jie balsavo tai mes negalime jų 
balsų atmesti dėl smulkmenų!"

Tose komisijose kur balsų skai
čiavimas vyko mažiau viešai, pa
sirodo, kaip pasakojo patys buvę 
tų komisijų nariai,balsųskaičia- 
vimas arba pasižiūrėjimas vyko 
atskirai, o protokolas buvo rašo
mas visai atskiras. Ten jau vis
kas atrodė sklandžiai: turinčių 
teisę balsuoti tiek ir tiek, balsa
vo apie 90 žmonių mažiau, keli 
balsai pasirodė netinkami, visi 
kiti paduoti už "Darbo Lietuvos 
Sąjungos" kandidatus. Apskaičia
vus procentais irgi daugumoje vie - 
tų rezultatai iš protokolų atrodė 
labai gražiai. Pavyzdžiui: Balsa
vo 97.34%; už pasiūlytus kandi
datus balsų paduota 97.32%. Per
daug gražu kad būtų galima pro
tingam žmogui patikėti!

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D - O S T E R V 1 L L E
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

įvairūs žmones renkasi ugnimi daryta skonį

MAN ABOIJT TOWN

STRONG, SILENT TYPE

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

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Ilauir 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 nriimo svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai i vilą AUDRONĖ. 87 East 
Bay Rd., Osterville Cape Code, Mass. Marija Janso- 

nienė tel. 128-8425.

Kas taip išpopuliarino Stroh’s? Tai jo 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! am.h.cah p.r..»r.wKo ...
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GIEDRIOS PROŠVAISTĖS
Stebėtojui, atidžiau sekusiam eilę JAV LB Tarybos sesijų, 

pastaroji, įvykusi Clevelande praeitą savaitgalį, nutvieskė giedros 
prošvaiste.

Jau nebegirdėjome joje ilgų oracijų apie tai, kodėl mes esame 
lietuviai, arba įrodinėjimų, kad mes tikrai esame lietuviai. Tiesa, tuš
čiai praskambančių bendrybių kai kurie.neišvengė ir dabar, bet jau, 
pvz., jaunimo klausimą nagrinėjusieji siūlė metodus tam jaunimui 
veiklon įtraukti, lygiai kaip ir organizacinius ar lėšų klausimus 
kėlusieji. Ir taip toliau.

Žodžiu, priartėta prie tikrovės, prie konkretumo. Susidarė 
įspūdis, kad daugumas atstovų į keliamas problemas buvo įsigyvenę, 
jas iš anksto pasvarstę ir savo išvadas, pasiūlymus apsprendę.

Buvo ir labai šviesių pavyzdžių, kuriuos esame paminėję kitoje 
šio laikraščio vietoje: tarybos nariai gydytojai, išgirdę degantį ir ne
atidėliojamą stipendijos lituanistinėms studijoms reikalą, tuoj pat su
tarė reikiamą sumą sumesti; jaunas mokslininkas, iškėlęs atitinkamo 
vadovėlio reikalingumą, čia pat pasižadėjo jį parašyti; rašytojas, iš
girdęs apie galimybes per amerikinę leidyklą gauti vaikams ilius
truotų skaitinių lietuvių kalba, pasisiūlė tekstus paruošti.

Tokiu keliu visiems, didiems ir mažiems Bendruomenės 
junginiams bei atskiriems nariams veikiant, galima didžius užsi
mojimus įvykdyti, kaip sakoma, kalnus huversti. Ir linkėtina, kad 
toji kūrybingumo ir akcijos dvasia, trumpai suformuluota PLB val
dybos pirmininko J.J. Bačiūno žodžiais "mažiau filosofijų, daugiau 
darbų", ko greičiau pasiektų apygardas, apylinkės ir pavienius narius, 
kur daugeliu atvejų jos tikrai dar labai stinga.

***
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Lietuvių Kongrese Washingtone Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas J. Bachunas tarp 
moterų visuomenininkių. Iš kairės: Z. Juškevičienė, dr. J. Valterienė, O. Zailskienė, J. Bachunas, 
M. Peteraitienė, E. Kielienė ir O. Toliušienė.

LAIMĖJIMAI IR NESĖKMĖS WASHINGTONE (4)
Daugiau tokio pobūdžio kongre

sų, kaip Washingtone, greit nenu
matoma. Tad yra laiko pagalvo
ti apie busimųjų (jei bus) turinį, 
pasimokant iš buvusiojo. O šio 
turinys buvo suplanuotas perdėm 
"tradiciškai": susiorganizavi-
mas (vykęs labai inertiškai), ke
lios dešimtys sveikinimų ir ge
ras pustuzinis pranešimų bei pa
skaitų, neskaitant mažokai dėme
sio tepatraukusių turistinių - pi
ligriminių išvykų.

Jeigu šaukia šimtus (ar, jei pa
vyktų, net tūkstančius) tautiečių, 
kad išeitų plačiau pastebima de
monstracija ir padarytų — 
ne sau, o kam kitam -- įspūdį, 
tai sveikinimai ar paskaitos tam 
ne tik netinka, bet priešingai —

V. RASTENIS

Nesame linkę tvirtinti, kad šias giedrias prošvaistes sesijai at
nešė vien minėtasis PLB valdybos pirmininko paraginimas. Būta vi
sos eilės priežasčių. Bet svarbiausia: pajaunėjęs tarybos sąstatas.

Neturim po ranka duomenų atskirų Tarybų amžiaus vidurkiui 
palyginti. Bet kiekvienam, šią sesiją stebėjusiam, turėjo kristi į 
akis, kad jos daugumą sudarė ta karto, kuriai teko ryškiau ir pla
čiau susidurti su amerikine tikrove ir iš to susidūrimo kiekvienam 
atskirai susidaryti išvadas. Suprantama, kad ir tos išvados kon
kretesnės, artesnės tikrovei.

Buvusioji centro valdyba kai kuriose srityse daug nuveikė. Bet beprasmiškai laiką gaišina, 
turi pagrindo ir iš visuomenės girdimas priekaištas, kad jos veikla 
buvusi gana šabloninė, be šviežesnių, platesnių polėkių.

Ar nereikėtų centro valdybos pirmininkui, organizuojant naująjį 
savo "kabinetą", taip pat pasukti "atjauninimo" keliu? Tai ypatingai 
liestų tokias svarbias institucijas, kaip Kultūros Fondas ir Švietimo 
Taryba, kurių veikloje daug kas taisytina, kurias būtina išvesti iš su
stingimo būklęs. J. P. P.

LAIŠKAI

NE DAŽNAI, O TANKIAI
Mano rašinukyje Apleistu Rei

kalu Dirvos šių metų 84 nr. 
3-je skiltyje, 3-je pastraipoje, 
11-je eilutėje, sakinyje "Jų dau
gelis per dažnai prikaišioja".., 
buvo parašyta tankiai, kaip ir 
reikia. Pakeisdami (redaktoriai 
ar korektoriai) čia žodį tan
kiai žodžiu dažnai, padarė 
klaidą, kurią dabar turės ati
taisyti St. Vykintas. Yra žodis 
tankiai ir — žodis dažnai, pav., 
Dirva dažnai prikaišioja per tan. 
kiai svetimų žodžių. Po šita obe
limi dažnai randi tankiai pri-

kritusių obuolių. Vis dėlto išeina, 
kad redakcijos ne tik pataiso kal
bą, bet ir apdarko.

Tiesa, tame pačiame rašinuky- 
je žodyje Vykintas esu parašiu
si abidvi i trumpas, o reikėjo 
pirmąją rašyti y ilgąją. Gerai, 
kad pataisytas. Bet čia nebuvo 
nei kalbos, nei rašybos klaida, 
tik neįsižiflrėjimas, kaip pats pa
vardės savininkas ją rašo. Saky
sim, Vidflnas - Vydūnas, Jesat - 
tis - Jasaitis...

Išbraukta buvę tarpsklaustelių 
(gerai pasivalgę), lyg tas pasi- 
valgymas būtų buvęs prasimany
mas, melas. Juk jis, pasivalgy- 
mas bene ir bus buvęs didžioji 
priežastis tokio sklandaus, kaip 
niekados sutarimo. Nenuginčija
ma tiesa, jog bet koks sutvėri
mas sočiai "skaniai" (nuolat kar
tojamas spaudoje žodis) prisival
gęs, būna ramus, net mieguistas. 
Lietuvos kaimo žmonės po pietų

Sveikinimais tik patys seimų 
dalyviai, ir tai tik kaikurie, te- 
sigardžiuoja (žiūrėk, koki mes 
svarbūs!). Sveikinimų skaičius 
liudija ne susirinkimo svarbą, o 
organizatorių veiklumą. Nes juo 
daugiau jie esti iš ankstoJšsiun- 
tę pranešimų - kvietimų {vai
rioms {žymybėms, juo daugiau 
susilaukia mandagių atsiliepimų, 
kuriuose niekad nestinga gražby- 
liškų pagyrų, paskatinimų ir toli 
siekiančių linkėjimų.

Mūsiškiuose seimuose svei
kintojų sąrašą galima beveik iš
tisai iš anksto atspėti, nes jis 
visur esti beveik tas pats. Pagar- 
binimų ir linkėjimų turinys, nors 
ir paįvairintais žodžiais išreikš
tas, iš esmės esti irgi tas pats

eidavo prigulti apypietės. Arba 
"maskolius - negaspadorius,pa
ėdęs - gult." Kadangi spauda tą 
pasivalgymą yra iškėlusi J aukš
čiausių vertybių eilę, tai aš irgi 
jį paminėjau, nenorėdama pasi
rodyti esanti atsilikusi nuo gyve
nimo pažangos.

Nepriimkite už bloga
L. Vaičiūnienė 

Chicago, III.

PLANINGAS TAUPYMAS
t

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 41i',<, išmoka
mas du kart per 
metus.

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; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

metai iš metų. Dėl tokios ruo
niškos ceremonijos — perbran- 
gu šimtams žmonių šimtus mylių 
sukarti.

Apyskaitiniams pranešimams 
vieta statutiniuose organizacijų 
seimuose. Ten jie gali būti kri
tikuojami, priimami ar atmeta
mi. Ten ir renkami privalantie
ji duoti apyskaitas. O paskaitoms 
vieta — studijinio pobūdžio su
važiavimuose, kur siekiama su
sidaryti plačiau išdiskutuotų iš
vadų bei nusistatymų dėl tam tik
rų konkrečių klausimų.

Demonstraciniame kon
grese, kuriame siekta ne dalyvių 
kompetentingumo, o jų skaičiaus, 
negalėjo gi būti nei išsamiai 
svarstomi, nei kompetentingai 
sprendžiami aktualios politinės 
linijos klausimai. Bet paskai
tininkai buvo iš anksto pakvies
ti, paskaitos dienotvarkėn įrašy
tos, tai turėjo būti skaitomos ir 
klausomos. Kongresas be jų būtų 
neturėjęs nei ką veikti, kadangi 
rengėjai demonstracinio turinio 
demonstraciniam kongresui ne
buvo nei parengę, nei numatę.

*♦#
Pirmąją dieną dar nelabai gau

sų kongresą švietė dr. D. Kri
vickas ir dr. P. Grigaitis.

Pirmasis apžvelgė Lietuvos 
bylos padėtį dabartinėj tarptauti
nės politikos raidoj. Gerai, išsa
miai apžvelgė, bet laikraščius 
skaitantiems negalėjo pranešti 
nepastebėtų naujienų. Baigė gana 
optimistiška išvada, anot kurios, 
Lietuvos bylos padėtis pastaruo
ju metu gerėjanti... Naudinga au
tosugestija. Bet sunku buvo nepa
galvoti apie komedijoj tuo meto
du gydomą ligonį, kuris bando 
įsikalbėti: "Man jau eina geryn, 
eina geryn, eina geryn...",o pas
kui supykęs šūkteli: "Betgi, po 
velnių, aš vis dar nieko nejau
čiu!"

Prel. Tulaba, remdamasis 
nuomonėmis iš Lietuvos į Vaka
rus kaikada užklystančiųjų, pa
našiai ir pyktelėjo.

Dr. P. Grigaitis turėjo išdės
tyti, koki yra mūsų šiandie
niniai uždaviniai. Bet didžią
ją dėstymo dalį paskyrė primi
nimams, ką Amerikos Lietuvių 
Taryba iki šiol dariusi. Vie
nintelis aktualus uždavinys (?), 
kurį teko šioj paskaitoj išgirsti 
pabrėžiamą, tai -- nepasimesti 
ir pasitikėti Amerikos valdžios, 
ypač dabartinės administracijos 
politika.

Povilas Dargis bandė pasiūly
ti labai konkretų uždavinį: siek
ti, kad prezidentas Johnsonas Iš
keltų bylą Sovietų Sąjungai dėl 
Lietuvos Tarptautiniame Tribu
nole. Sakė, turįs tokių patarimų 
iš įtakingų, demokratų partijos 
veikėjų, ir turįs užtikrinimų, kad 
jei lietuviai to prašysią, tai pre
zidentas tikrai tą padarysiąs.

Bet abu paskaitininkai tuojau 
užpylė šalto vandens ant to su
manymo, nurodydami, kad tokią 
bylą prieš Sovietus Tarptautinia
me Tribunole būtų galima iškel
ti tik tuo atveju, jei pati Sovietų 
valdžia teiktųsi pripažinti Tarp
tautinio Tribunolo jurisdikciją

grlnėjo, remdamasis daugiausia 
savo asmeniniais patyrimais sa
vo gyvenamojo) vietoj. Todėl var
gu ar visos Išvados bei rekomen
dacijos buvo lygiai tinkamos ki
tiems ir kitokiose aplinkybėse gy
venantiems veikėjams. Išvados 
iš tokios paskaitos galėtų išeiti 
tikslesnės, jei tas klausimas bū
tų dėstytos ne "miniai", o svars
tytos kur nors "prie apskrito sta
lo", mažesniame būryje panašiai 
praktiškai, kaip Ir prelegentas, 
Amerikos politikoj dalyvaujančių 
tarpe, kur galėtų būti palyginti 
įvairūs ir įvairiose aplinky
bėse įgyjami patyrimai. Tik iš to
kių diskusijų galėtų kilti instruk- 
tyvi rezoliucija — patarimai vi
siems, kaip dalyvauti ar kaip ne
dalyvauti Amerikos politikoj. O 
čia — nežinia kiek ir kurių min
čių krito į "derlingą dirvą" ir 
kiek ant "plikų uolų".

Tarp paskaičiusių šiuos (jau 
paskutinius) samprotavimus apie 
Washingtono Kongresą, turbūt, 
bus ne vienas, kas pagalvos, kad 
jie persunkti bene išankstiniu ni
hilistišku nusiteikimu.

Taip ir ne. Iš dalies taip, nes 
netgi iš pačių rengėjų tarpo bu
vo iš anksto girdėti pasimetimo, 
skeptiškumo, abejojimo ir neži
nojimo, kam iš tikrųjų tas kon
gresas šaukiamas. Be to, juk 
turime gi patyrimo, kad bene 
didesnioji mūsiškių "klumpių su- 
nešimų" ir visokių minėjimų da
lis nepasižymi kūrybiškos vaiz
duotės perteklium nei užsi
mojime, nei įvykdyme.

Bet visdėlto norėjos nuošir
džiai tikėti, kad šiuo ne visai pap
rastu atveju galgi pasireikš kiek 
daugiau išradingumo, negu ruti
niniuose susirinkimuose. Ne
pasireiškė... Tai iš kur im
sis entuziastingas džiūgavimas 
"didingais laimėjimais"? Nebent 
imtum tyčia "zalatyt" falsifikuo
tu skystimu... Tai būtų arba ne
aprėpiamas naivumas, arba aki
plėšiškas cinizmas. Jei taip, tai 
verčiau "vadinkit mane nihilistu" 
(Pagal "Call Me Madam"...)

šias pastabas bebaigiant, atėjo 
Naujienos su iliustruotu praneši
mu, kad prezidentas Johnsonas 
kviečia pas save pasitarti dr. P. 
Grigaitį. "Iš Naujienų" — para
šyto kvietime. Nei iš kongreso, 
nei iš Tarybos...

Kongrese senatorius Douglas 
minėjo, kad prezidentas priim
siąs lietuvių delegaciją "kada 
nors vėliau". Jei tas vėlesnysis 
kvietimas ribotas taip, kaip Nau
jienos pranešė, tai būtų dar vie
nas akibrokštas "Lietuvių Kongre-

tam klausimui...
Prieš tą pagrindinį pirmojo po

sėdžio turinį, kongreso organi
zavimosi metu, nugirdau ir savo 
pavardę, ištartą prie tribūnos. 
Paaiškėjo, kad tuo momentu bu
vau tapęs išrinktas (?) į kongre
so rezoliucijų komisiją.

Vakare komisijos nariai buvo 
šaukiami susirinkti ir redaguoti 
rezoliucijas. Kokias rezoliuci
jas? Ar rengėjų iš anksto pa
rengtas? Jei taip, tai jos, tur
būt, jau suredaguotos. Dar nesu 
matęs tokio kongreso, kuris at
mestų rengėjų pasiūlytas rezo
liucijas. Kam komisija?

O jei manoma, kad rezoliuci
jos turi būti tik iš kongreso kalbų 
išsunkta esencija, tai iš pir
mosios dienos turinio man susi
darė tik tokia esencija - rezo
liucija: "Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia"... Tokioj pa
dėty logiškiausia išeitis atrodė 
-- atsistatydinti iš rezoliucijų 
komisijos.

♦♦♦
Kitą dieną, po nenusisekusio 

jaunimo posėdžio, vėl: sveikini
mai ir dvi paskaitos (po to --bai- sui Washingtone" ir "Nacionali- 
giamosios apeigos).

Kun. V. Bagdonavičiaus pa
skaitos jau pats pavadinimas ro
dė ją turint būti akademinę, skir
tiną ne masinei auditorijai, kokia 
čia turėjo būti ir iš dalies buvo. 
Paskaitos tekstas atspausdintos 
programoj (vėliau ir Drauge, tai
gi su juo susipažinti į kongresą 
nekeliavusiems buvo geresnės 
sąlygos, negu salėje). Koks bebū
tų tos pranašiškai filosofinio už
simojimo paskaitos vertingumas, 
kongreso salėje ji diktuote dikta
vo antrą "rezoliuciją": "Tiktai 
ne šiandien, tiktai ne šičia"...

J. Smetonos paskaita apie lie
tuvių dalyvavimą JAV politikoj 
irgi skirtina verčiau veiklos va
dovų pasitarimui, o ne masinei 
auditorijai (ji irgi Dirvoj atspaus
dinta kongrese nebuvusiems). Bet 
ji vienintelė kongrese savo kon
krečiu turiniu arčiausiai atitiko 
numatytąją temą. Be to, oriai ir 
kompetentingai klausytojams per 
teikta, tad ir auditoriją pasiekė 
efektingiausiai.

Tačiau ir J. Smetona temą na-

niam Lietuvių Kongreso Pirmi
ninkui" A. Rudžiui, taip uoliai be
sistengusiam dėtis maždaug visų 
Amerikos lietuvių pirmininku...
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PRIERAŠAI prie "Stambiai - smulkaus
įvykio” v rastenis o)

Pagrindinė laikraščio paskir
tis — kalbėti apie dabarties Įvy
kius bei reiškinius ir svarstyti 
šiandien spręstinus klausimus. 
Bet, anot dr. J. Jakšto (Dirva, 
82 nr.), mūsų laikraščiai yra iš- 
eiviniai, tad jie neišvengiamai 
pasižymi ir išeiviškomis ypaty
bėmis, kurių tarpe viena iš ryš
kiausių — mėgintas papasakoti, 
kaip kas kadai dėjosi ten, Lie
tuvoj.

Ar ne perdaug "knaisiojamės 
praeity"? Tą kartais kaip tik ir 
prikiša mūsų laikraščiams vie
nas kitas iš senų išeivių, išvy
kusių iš Lietuvos prieš 50-60 
metų, arba ir iš jaunų, paimtų 
iš Lietuvos kai buvo dar vaikai, 
ar jau svetur gimusių.

Ir vieniems ir kitiems, 1910- 
40 metų Lietuvoj nepergyvenu
siems, ano meto tenykščiai Įvy
kiai atrodo tolimi ir nesvarbūs. 
Tad ir pasakojimai apie juos, 
ypač ginčai dėl smulkmenų, jiems 
atrodo nereikalingi ir net Įkyrūs. 
Tik tie iš jaunųjų, kuriems at
sitiko užsikrėsti susirūpinimu 
Lietuvos atejtim, godžiai seka 
duomenis ir iš netolimosios Lie 
tuvos praeities. Jie junta ir su
pranta, kad nauja Lietuva atei
ty vistiek bus ta pati Lie
tuva: jos nauji augmenys kilę iš 
stiebo ir šaknų, augančių bei au
gusių dabarty ir praeity. Jiems 
ir netolimosios praeities smulk
menos vertos dėmesio.

Dr. J. Jakštas vaizdžiai išdės
tė, kokios reikšmės turi būsimam 
(turbūt ir dabartiniam!) istorikui 
kiekvienas "žaliavos" pluoštelis, 
ir ko toj "žaliavoj" istorikas gali 
rasti. Tas padrąsina panaudoti ir 
daugiau laikraštinių skilčių "ža
liavoms" papildyti bei atrankioti. 
Ir padrąsina nesijaudinti dėl 
priekaištų iš tų skaitytojų, ku
riems toki dalykai nuobodūs, Įky
rūs, arba iš tų, kurie reikalau
ja "daugiau aktualijų!"

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS
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ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

♦**

Kaip ir visada panašiais atve
jais, taip ir dėl papasakojimo 
apie 1934 metų birželio "stambų 
smulkaus masto Įvykj", pasirodė 
patikslinimų, atitaisymų ir ypač 
Įtarimų to pasakojimo patiki
mumu. Tai irgi pluoštai žalia
vos istorikams, kuriems teks 
spręsti, katrie iš priešta
raujančių teigimų tiesa, ar 
arčiau prie tiesos. Reikia bandy
ti padėti jiems tuose preištara- 
vimuose susivaikyti.

Gerb. R. Liormanas pirmas at
kreipė dėmesĮ (Dirvos 78 nr.) Į 
pasakojime paminėto P. Kubiliū
no giminiečio klaidingą "pulki
ninko R. Lanskoronskio" pavar
dę. "Tai grynas V.R. prasima
nymas" - kategoriškai kaltino 
gerb. R. Liormanas.

Mea culpa! Pavardė tikrai 
neteisinga. Tačiau kaltinimas pra- 
simanymu irgi nepagrjstas, nes 
čia ne prasimanymas, o tik "gry
nas V.R. lapsus linguae", 
kurs netyčia liko rankraštyje ne
pataisyta s.

Pulk. LanskoronskĮ gerai pa- 
žjstu ir žinau, kad jo vardas ne 
R., o Juozas. Ir seniai žinojau, 
kad ne jis, o pulk. R. (Raimondas, 
jei neklystu) Liormanas jau 
prieš 1934 metus buvo (vedybo
mis susigiminiavęs su gen. P. 
Kubiliūno šeima. Tad visai su
prantama, kad jisai pirmas ir pa
stebėjo klaidą, nors ir ne iki galo 
ją atitaisė.

Kiekvienu atveju, ačiū už dė
mesio atkreipimą, ir prašau abu 
gerb. pulkininkus atleisti už ta 
giminystės vienam "atėmimą", 
kitam "priskyrimą". Beje, atsi
tiko gi ir pačiam R. Liormanui 
anglų majorą Liūdžiu pavadinti 
majoru Požėla... (Žr. Dirvos 78 
ir 83 nr.).

*♦*

Ačiū ir už kitą patikslinimą — 

kad P. Kubiliūnas buvo kalina
mas ne Raseinių, o Panevėžio 
kalėjime, ši klaida, tačiau, jau 
kitokia, negu pirmasis apsiriki
mas. Istorijai nesvarbu, kuria
me kalėjime Kubiliūnas buvo, o 
svarbu tik tai, kad buvo kalėji
me. Anuo metu giminės bei kiti 
suinteresuoti galėjo tą tiksliau 
žinoti, bet šiaip jau visuomenėj 
buvo toks gandas, kad Kubiliū
nas esąs laikomas Raseiniuose. 
Iš kur ir kodėl tokia nuomonė 
buvo pasklidusi bei kodėl tada ne
buvo kieno nors viešai atitaisyta, 
dabar sunku atspėti. Gal valdžios 
organams klaidingas Kubiliūno 
"adresas" buvo kuriais nors su
metimais parankus. O gal ir šiaip 
nebuvo daug dėmesio kreipta Į to
kią nereikšmingą klaidą.

♦♦♦

Kas tikrai apstulbinančiai ste
bina, tai gerb. R. Liormano pra
nešimas, kad "Apie P. Kubiliū
no parašytą romaną sužinojautik 
dabar iš V. Rastenio". Tas daly
kas jam ir daugeliui esąs staig
mena. Kylanti net abejonė, ar iš 
viso toks romanas P.K. buvo pa
rašytas ir negti atspausdinus. 
Abejonė remiama tuo, kad nebe
prisimenu nei romano pavadini
mo... Kitaip sakant, gerb. R. Lior- 
mrnas Įtaria, kad ir tas romanas 
bene būsiąs "grynas V.R. prasi
manymas"?

Jei pasakojime būtų net tokių 
prasimanymų, ui istorikui ši 
žaliava būtų visiškai nebetinka
ma. Nes kaip gi tada jis pasiti
kės, kad ir visas pasakojimas nė
ra ištisas prasimanymas. Tad 
reikia išryškinti, kas pasakojime 
teigiama kategoriškai ir kas tik 
manoma buvus. Taigi:

Romanas buvo parašyus ir 
atspausdintas. Pats esuturėjęsjĮ 
savo rankose. Plačiai pasklidęs 
jis nebuvo, taigi daugeliui 
žinia apie j{ dabar gali būti staig 
mena, kaip anuomet jis buvo 
staigmena ir nedaugeliui tų 
kurie jĮ gavo su "konfidencialiai" 
pasakytu paaiškinimu, jog tai 
esąs P. Kubiliūno kalėjime 
parašytas romanas.

Yra dar ir čia gyvų liudininkų, 
atsimenančių tą romaną, Iš
siuntinėtą laikraščių, žurnalų ir 
radiofono redakcijoms "paminė
ti ir recenzuoti". Redakcijose 
romanas buvęs sutiktas kaip "li
teratūrinė keistenybė", susijusi 
su miglotomis politinėmis impli
kacijomis. Todėl, sako, redakto
riai stflmę knygą vienas nuo kito, 
nenorėdami imtis atsakomybės 
— minėti ar neminėti, recenzuo
ti ar nerecenzuoti, o jei recen
zuoti, taip kaip...

Aš pats nesu matęs to romano 
recenzijų. Bet vienas liudinin
kas man štai dabar teigia pri
simenąs bent vieną recenziją bu
vus, -- Naujojoj Romuvoj (J. Ke- 
liuočio leistame kultūros žurna
le, -- turėjo būti 1935 m. vasarą 
ar rudeniop).

Bet "Konrado pletkainėj" (ka
vinėj, kur rinkdavosi laikrašti
ninkai, rašytojai ir kita Kauno 
"bohema") apie tą romaną buvo 
kalbama, ir kalbama kaip 
apie P. Kubiliūno para
šytą romąną--romano for
ma permatomai pridengtą panegl - 
riką prezidentui Smetonai. Pa
brėžiu: taip buvo kalbama. 
Ar tos kalbos tiksliai romanąapL 
būdino, spręsti nesikėsinu, nes 
pats jo ištisai neperskaičiau ir 
savo nuomonės apie jĮ niekad ne
buvau susidaręs.

Ar "pletkainėse" kas turėjo 
konkrečių Įrodymų, jog to roma

1. STREGA — Liqner, Imivort. from Italy.
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška..
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

from France.....................................................
4 Popular GERMAN VSOP Brand................
5. PORT. SOUTHERN. RHINE Winc.............

5th
5th S3.98

5th 81.19
5th S 1.69
5th S .69

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

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8 BORDEAUX Wine .Red oi White

Naujasis lietuvių pranciškonų provincijolas Tėvas Leonardas Andriekus (viduryje) tarp Draugo re
daktoriaus L. Simučio ir prel. J. Balkono, kai jam buvo Įteikta 500 dol. premija už poezijos knygą 
"Saulė kryžiuose". Vyt. Maželio nuotrauka

no autorius P. Kubiliūnas? "Ko
mentatoriai", galbūt, rėmėsi tik 
tuo "konfidencialiupaaiškinimu", 
duotu redakcijoms drauge su kny
ga. Knygoj autorius buvo atžymė
tas tik slapyvardžiu. Bet mano 
rankose buvo egzempliorius su 
dedikacija, pasirašyta au
toriaus P. Kubiliūno, dėl 
kurio parašo autentiškumo nei 
man (nei J. Tflbeliui, kuris jĮ 
matė) tada nekilo abejojimų.

Jei kas tada būtų užginčijęs 
per redakcijas ir dedikacijas pa
skleistąją informaciją apie auto
rių, gal būtų atsiradęs reikalas 
ir dedikacijos autentiškumą tik
rinti. Bet niekas neginčijo. Ne
ginčijo nei nuomonės ar Įsitiki
nimo, kad romanas esąs išleis
tas "draugų pastangomis", kurių 
tarpe’ Įsakmiai buvo minimas 
svarbiausias tų pastangų organi
zatorius — "Kubiliūno švogeris 
pulkininkas Liormanas" . Tokią 
pačią nuomonę apie ui, kaip apie 
žinomą faktą, girdėjau ir iš J. 
Tūbelio.

Taigi, tokią informaciją — tik
rą ar klaidingą — "nešiojosi" ir 
jąja tikėjo gana nemažas "nedau
gelis" mūsų to meto politikuojan- 
čioj visuomenėj.

Kad šiandien sunku beprisi
minti net to romano pavadinimą, 
tai dar nėra pagrindas Įurti jo 
iš viso nebuvus. Buvo Lietuvoj 
ir kitas toks "pusiau slaptai" pa
sirodęs romanas, kurio pavadi
nimas ir autoriaus slapyvar
dis dabar tik lyg per miglą prisi
menamas. Regis tasai roma
nas vadinosi "Tiesiukeliu" ir au
torius regis buvo pasirašęs Gin
tauto slapyvardžiu, bet gal ir ne 
visai taip. Tai buvo romanas 
kunigystės tema, kaip ir Putino 
"Altorių šešėly". Jis buvo skir
tas atsverti Putino sukeltą 
ĮspfldĮ. Panašiai, kaip ir apie 
Kubiliūną, "Kauno žvirbliai čirš
kėjo", jog to romano autorius 
esąs Telšių vyskupas J. Stau
gaitis. Nieko tas romanas neat- 
svėrė, pasisekimo jis neturėjo, 
nedaug kas jĮ skaitė, daugelis jo 
nei nežinojo (nepalyginti su Puti
no romanu). Dabar tūlas išgirdęs 
kad vyskupas rašė romaną, ir ne
labai sėkmingai, irgi galėtų saky
ti -- staigmena, pirmą kartą gir
džiu, abejoju, ar iš viso toks da
lykas buvo!... Betgi buvo!

Abejojimu ir nustebimu, 
gerb. R. Liormanas ne tik nieko 
nepatikslino ir nepaaiškino, bet 
sukėlė dar daugiau neaiškumo. 
Lietuviuose žinios ir gandai gerai
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sklinda. Pasakyk ką "pikantiška", 
sakysim, Los Angeles lietuvių 
kolonijoj apie ką nors gyvenanti 
New Yorke ar Philadelpbijoj, ir 
nereiks nei kelių dienų laukti, 
kol gandas pasieks paminėtąjį 
asmenĮ per visą kontinentą. O ką 
jau kalbėti Lietuvoj, kelioliką 
kartų mažesniuose atstumuose!

Leiskim, pulk. Liormanas iš 
tikrųjų neturėjo nieko bendra su 
tos knygos išleidimu. Leiskim, 
nei Kubiliūnas to romano nerašė. 
Leiskim, kas nors kitas parašė, 
išleido ir tyčia paleido gandą, kad 
tai Kubliliūno-Liormano darbas. 
Leiskim, kad net mano aprašyto
ji dedikacija buvo kieno suklasto
ta. Leiskim, kad visa tai buvo 
padaryta kokių slapukų tyčia Ku
biliūnui gal padėti, o gal ir pa
kenkti. Leiskim, Kubiliūnas, bū
damas kalėjime, galėjo apie tai 
nei nežinoti. Bet kaip gi pulk. 
Liormanas, būdamas karo ko
mendantas (kur tuo metu: Klai
pėdoj, Raseiniuos?), galėjo tokio 
j Į tiesiogiai liečiančio 
"Kauno žvirblių čirškėjimo" ne
išgirsti ir neužginčyti, jeigu 
tai buvo prasimanymas? Kadangi 
neužginčijo, tai kur priežastis 
netikėti tuo "čirškėjimu"?

Būtų suprantama, jei gerb. R. 
Liormanas šiandien sakytų ži
nojęs tuos gandus, bet dėl to
kių ir tokių aplinkybių negalėjęs 
jų užginčyti ar taręsis, jog ku
riais nors sumetimais tada buvę 
netikslinga ginčyti. Bet kai užgin- 
čijimas remiamas tik nežino
jimu ("pirmą kartą Išgirdimu"), 
tai keista, keista ir dar kartą 
keista. Tokiu užglnčijimu, tie
sa, tapo sukeltas abejojimas tą
ja "Kubiliūno romano istorija", 
bet dar stipresnis abejojimas pa
siliko ties pačiu gerb. R. Lior
mano pareikštuoju abejojimu.

(Bus daugiau)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

NAUJA LIETUVIŲ 
PRANCIŠKONŲ 

VADOVYBĖ

Lietuvių pranciškonų pro
vincijolu išrinktas T. Leo
nardas Andriekus, patarė
jais: Tėvai Bernardinas 
Grauslys, Jurgis Gailiušis, 
Juvenalis Liauba ir Paulius 
Baltakis.

Provincijolas su patarė
jais liepos 20-22 d. posė
džiavo K e n n e bunkporte. 
Svarstyta provincijos rei
kalai ir suskirstyta vienuo
lynams bei kitoms įstai
goms personalas. Vienuoly
nų viršininkais išrinkti šie 
Tėvai: Jurgis Gailiušis — 
Kennebunkporte; Juvenalis 
Liauba — Brooklyne; Pau
lius Baltakis — Toronte; 
Justina Vaškys — Greene; 
Benediktas Bagdonas — St. 
Catharines, Ont. (Kana
da) ; Aleksandras žiubrys 
— Bridgevillėje (viršinin
kas ir klebonas). Toronto 
Prisikėlimo parapijos kle
bonu paliktas T. Placidas 
Barius. Niagaros pusiasa
lio klebonu — T. Barnabas 
Mikalauskas. Gimnaz i j o s 
rektoriaus pareigas perėmė 
p r o v incijolas. Tretininkų 
reikalams tvarkyti paskir
tas T. Kęstutis Butkus. 
Spaustuvės vedėju lieka T. 
Pranciškus Giedg a u d a s, 
"Darbininko” administroto
riumi — T. Petras Baniū- 
nas. ”šv. Pranciškaus Var
pelį” ir toliau redaguoja T. 
Viktoras Gidžiūnas. Moki
nius gimnazijai telkia T. 
Rafaelis šakalys.

Provincijos posėdžiu o s e 
ypatingas dėmesys kreip
tas į gimnaziją ir į Brook- 
lyno bei Toronto vienuoly
nus.

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

Vll.ll.lt


1964 m. liepos 29 d.

K4 NUVEIKĖ JAV LB CENTRO VALDYBA?
IŠ C V PIRMININKO J. JASAIČIO PRANEŠIMO

Centro valdyba pareigas pra
dėjo eiti 1961 m. lapkričio 8 d. 
Kartu su Centro valdyba baigė
si kadencija ir kitų centrinių ins
titucijų (Kultūros Fondo valdy
bos, Švietimo Tarybos). Todėl 
pirmuoju CV uždaviniu buvo cen
trinių institucijų sudarymas. Jų 
sudarymui Centro valdyba pasi
rinko kiek kitokį būdą nuo anks
čiau buvusių, remiantis tuo, kad 
planavimas turi būti centralizuo
tas, o darbai išskirstyti. Todėl 
švietimo Tarybos ir Kultūros 
Fondo valdybos pirmininkais bu
vo paskirti Centro valdybos na
riai ir pavesta jiems pasikvies
ti reikalingus talkininkus.

CENTRO VALDYBOS 
VEIKLOS BRUOŽAI

a) Pasaulio Lietuvių Archy
vas. Dešimtį metų Pasaulio Lię- 
tuvių Archyvą nemokamai priglau
dė seselės Kazimierietės griež
tai pareikalavo archyvą iškraus
tyti. Centro valdyba stengėsi pa
veikti seselių Kazimieriečių va
dovybę, kad ir toliau ši svarbi ir 
reikšminga institucija galėtų pa
silikti senose patalpose, šalia 
to stengėsi surasti kitas patal
pas. Buvo išmėgintos visos ga
limybės archyvui patalpas 
surasti, kuriomis būtų galima 
naudotis nemokamai arba už ne
didelį atlyginimą. Seselėms pa
kartotinai archyvą laikyti atsisa - 
kius, teko išnuomoti patalpas ir 
archyvą perkelti.

Archyvo išlaikymas yra sunki 
finansinė našta Centro valdybai, 
todėl CV stengėsi šį reikalą iš
spręsti taip, kad ši našta suma, 
žėtų. Ir šis klausimas pavyko 
išspręsti teigiamai. CV susi
tarė su lietuviais Tėvais Jėzui
tais Chicagoje ir mėnesio a r dvie
jų bėgyje archyvas bus perkel
tas J Tėvų Jėzuitų duotas patal
pas.

b) Prof. K Pakšto biblioteka. 
Prof. K. Pakštas testamentu sa- 
vo bibloteką ir rankraščius pa
skyrė Pasaulio Lietuvių Archy
vui. Prof. K. Pakštui mirus,Cent
ro valdyba turėjo nemažai rūpes
čio, kol biblioteka ir rankraš
čiai buvo perkelti į archyvą. Taip 
pat Centro valdyba turėjo padeng
ti visas perkėlimo išlaidas.

c) Pasiruošimas III-jai JAV ir 
Kanados lietuvių Dainų šventei. 
Iš II-sios JAV ir Kanados Lie- 
tuvių Dainų šventės gauto pel
no 300 dolerių paskirta kantatos 
paruošimui Hl-sios Dainų šven
tės repertuarui. CV sudarė ko
misiją, kuri kantatai parašyti 
pakvietė kompozitorių Bronių 
Budriflną. Komisija jau turėjo 
progos su kantata susipažinti. Ko
misiją sudaro: Jeronimas Ignato- 
nis (pirm.), muz. Jonas Zdanius, 
muz. Algis Šimkus, Vytautas Ra
džius ir Jonas Paštukas. Centro 
valdyba šiai komisijai pavedė 
pasirūpinti ir ni-sios dainų šven. 
tės repertuaru.

III-sios Dainų Šventės reika
lais CV turėjo pasitarimus su Ka
nados Krašto Valdybos atstovais 
ir nutarė, kad IlI-ji JAV ir Kana- 

’dos Lietuvių Dainų šventė rengti- 
na 1966 m. Chicagoje.

d) Tarptautinė paroda New 
Yorke. Centro valdybos pavedi- 
mu, lletuviųdalyvavimuTarptau- 
tinėje parodoje New Yorke pasi
rūpino LB New Yorko Apygardos 
valdyba, šiam reikalui sudarė 
komitetą, kuriam pirmininkauja 
Jokūbas Stukas. Parodos metu 
rengiama Lietuvių Diena, kurios 
programoje numatytas lietuvių 
dainų ir šoklų festivalis. Nors šį 
uždavinį vykdo specialiai sudary
tas komitetas, bet ir Centro Val
dyba nestovi nuošaliai. Parodos 
reikalu įvyko eilė posėdžių ir pa
sitarimų, kuriuose dalyvavo ir 
centro valdybos atstovai. Taip 
pat Centro Valdybos paraginimu 
JAV LB apylinkių valdybos Lie
tuvių Dienos surengimui suteikė 
finansinę paramą. Parodos komi
tete Centro valdybą atstovauja 
LB New Yorko apygardos pirmi
ninkas Jonas Šlepetys.

e) Spauda ir informacija. In
formuoti apie Bendruomenės veik
lą, o taip pat per spaudą skleis
ti Lietuvių Bendruomenės Idė
ją bei įtaigoti lietuvių visuomenę 
aktyviai dalyvauti bendruomeni
nėje veikloje, buvo sudaryta In
formacinė Komisija, ši komisija, 
kaipo institucija veikė pirmojoj 
CV kadencijos pusėje. Vėliau, dėl 
susidėjusių aplinkybių, turėjo bū
ti perorganizuota ir kaipo ko
misija nebeveikė. Bet buvę ko

misijos nariai ir toliau jiems pa- ryšiai su Amerikoje subrendusia 
vestus uždavinius vykdė. mūsų jaunąją karta.

Amerikiečių spaudai infor- j) Ekskursija į Europa. —1963 
muotl CV išleido du specialius m. vasarą buvo suorgaizuota 
biuletenius. JAV LB Tarybos rin- lietuvių ekskursija į Europą, ši

J. Jasaitis LB tarybos suvažiavime buvo per rinktas CV pirmininku. 
V. Pliodžinsko nuotrauka

kimų garsinimui Centro valdyba 
pakvietė spaudos darbuotojus iš 
visų vietovių. Jų atliktą darbą 
matėme spaudos puslapiuose.

f) II-ji JAV ir Kanados Lietu
vių Tautinių šokių šventė.

šventės surengimo darbas buvo 
pavestas LB Chicagos Apygardos 
valdybai, bet šventės rengime ir 
Centro valdyba nepasiliko tik ste
bėtojo rolėje. Sprendžiant įvai
rius reikalus, Centro valdybos at. 
stovai dalyvavo eilėje Apygar
dos valdybos posėdžių, o taip pat 
svarstant Tautinių šokių šventės 
reikalus į Centro valdybos posė
džius buvo kviečiami rengimo 
darbų vykdytojai, šventė įvyko 
1963 m. liepos 7 d. Chicagoje.

g) Kultūros Kongresas. 1962 m. 
lapkričio mėn. 22-25 d.dl Chica
goje įvyko II-sis JAV ir Kanados 
Lietuvių kultūros kongresas su jį 
lydėjusiu lietuvių simfoninės mu
zikos koncertu ir dailės paroda. 
Kongreso rengimo darbus vykdė 
specialiai sudarytas komitetas. 
Centro valdybos atstovai ir kon
greso rengimo darbuose aktyviai 
dalyvavo. O toks retas kultūri
nis įvykis, kaip lietuvių simfo
ninės muzikos koncertas, tegalė
jo įvykti tik Centro valdybai ne
šant kongreso rengimo finansinę 
naštą ir atsakomybę.

h) Jaunimo reikalai. Sudaryti 
atskirą instituciją rūpintis jau
nimo reikalais CV nerado rei
kalo, nes CV vicepirmininkui ir 
jaunimo reikalų vadovui išsiaiš
kinus su jaunimo organizacijų 
atstovais, buvo prieita išvados, 
kad ryšius palaikyti su jaunimo 
organizacijomis ir per jas jau
nime ugdyti bendruomeninę idė
ją CV gali per jaunimo reikalų 
vadovą. Ryšiai buvo palaikomi 
su jaunimo organizacijomis, šiau 
rėš Amerikos Fizinio auklėjimo 
Sąjungos komitetu (Fasku) ir kt.

Susitarus su Fasku, buvo pra
vesti vienos savaitės sporto va
dovų kursai. Taip pat finansiš
kai paremta krepšininkų išvyka 
į Australiją. CV visiems vyks
tantiems į Australiją krepšinin
kams nupirko uniformas.

Sporto vadovų kursams vado
vavo1 ir išvykos į Australiją or
ganizavimui ir pačiai išvykai va
dovauja CV vicepirmininkas ir 
jaunimo reikalų vadovas inž. Val
das Adamkavičius.

i) Studijų Savaitė. -- šią vasa
rą rugpiflčio mėn. 9-16 d.d. Dai
navos stovyklavietėje įvyks pir
moji Amerikos lietuvių studijų 
savaitė, kurioje susitelks Ame
rikoje mokslus baigę jaunieji aka
demikai.

Studijų savaitei įvykti sąlygas 
sudarė JAV LB Centro valdyba. 
Be to, CV atstovai aktyviai daly
vauja studijų savaitės surengimo 
darbuose. Studijų savaitė įvyks
ta šūkiu: "Idėjos ir darbai 20- 
ties metų išeivijos perspekty
voje". Studijų savaitės rengimo 
komiteto pirmininku yra Rimvy
das šliažas. Su šios studijų sa
vaitės rengimu užmegsti tvirti

DIRVA

ekskursija Bendruomenei padėjo 
propagandiniu atžvilgiu. Be to, 
davė ir pajamų. Ekskursiją Cent - 
ro valdybos pavedimuorganizavo 
Jonas Pabedinskas.

Ekskursijoje dalyvavęs dr, 
Petras Vileišis buvo įgaliotas 
JAV LB atstovauti Europoje. Jis 
specialioje audiencijoje buvo pri
imtas švento Tėvo.

Kartu su ekskursija vyko ir 
menininkų grupė, kuri išpildė kon
certus Europos lietuviams. Gru
pei vadovavo aktorius Vitalis Žu
kauskas.

k) Ryšiai su organizacijomis ir 
institucijomis. — Centro valdyba 
palaiko ryšius su bendrinėmis ir 
kitomis organizacijomis ir spe
cialiems uždaviniams vykdyti su
darytomis institucijomis, kaip su 
VLIKu, ALT, Lietuvių Fondu, 
BALFu, Lituanistikos Institutu, 
Lietuvių Studentų Sąjunga, Rezo
liucijoms Remti Komitetu ir kt. 
CV atstovai buvo kviečiami daly
vauti organizacijų svarbesniuose 
suvažiavimuose, konferencijose, 
seimuose Centro valdyba stengė
si, kiek sąlygos leido, svarbiau
siuose bendrinių ir net atskirų 
organizacijų suvažiavimuose ar 
seimuose atstovauti Bendruome
nę. Apskritai, santykiai su orga
nizacijomis buvo geri. Valdybos 
kadencijos pradžioje kilę nesu
tarimai su ALT yra išlyginti ir 
tarp ALT vadovybės ir CV pa
siekta gražaus bendradarbia
vimo.

l) Lituanistinis švietimas. — 
Remiantis darbo pasiskirstymu, 
lituanistiniu švietimu rūpinasi 
švietimo Taryba. Bet švietimo 
reikalai nebuvo svetimi ir pačiai 
Centro valdybai, švietimo Tary
bos pirmininkas CV posėdžiuose 
informuodavo apie švietimo pa
dėtį, o taip pat ir svarbiausieji 
nutarimai buvo daromi Centro 
Valdyboje. Be to, Centro val
dyba kasmet skyrė finansinę pa
ramą Aukštesnesiems Lituanis
tikos Kursams. Daug dėmesio 
skirta lituanistinėms mokykloms 
ir LB apylinkės nuolatos bend- 
raraščiais ragintos rūpintis li
tuanistiniu švietimu savoje apy
linkėje, remti apylinkėje veikian
čią lituanistinę mokyklą, o kur 
jos nėra — stengtis suorgani
zuoti.

m) Kultūriniai klausimai. 
Kult Ariniams reikalams Cent ro 
valdyba skyrė daug dėmesio. CV 
palaikė ryšius su kultūrinėmis 
organizacijomis, meniniais vie
netais ir atskirais kultūrinin
kais. Kultūrinio gyvenimo gyvu
mui palaikyti o tuo pačiu sudary
ti sąlygas meninių vienetų ir at
skirų kultūrininkų pasireiškimui, 
Centro valdyba ragino apylinkių 
valdybas sudaryti kultūrinį judė
jimą, rengiant parengimus ir 
kviesti programos išpildytojus iš 
kitų vietovių. Taip pat buvo ra
ginta rengti dailės parodas ir li
teratūros vakarus. CV įsipa
reigojo talkininkauti apylinkėms 
programų sudarymo reikale. Ir 
daugelyje atvejų talkininkavo.

Paminėtina, kad į kultūrinio 
judėjimo sudarymo kvietimą pir
mieji atsiliepė ir gražiausiai pa
sirodė Clevelando I-ji apylinkė, 
suorganizuodama Los Angeles 
lietuvių baletininkų koncertus Ka
nadoje ir JAV viduryje bei ryti
niame krašte.

Lietuvos Kultūros istorijos pa
ruošimo ir Išleidimo klausimas 
taip pat buvo aptartas Centro 
valdyboje, šiuo reikalu CV susi
rišo su PLB Kultūros Taryba 
ir Lituanistikos Institutu. Iš jų 
gauti palankūs atsakymai.

n) Jaunimo literatūros premi-
- Jaučiama stoka jaunimui 

literatūros. CV šią problemą ap
svarsčiusi nutarė skirti kasmeti
nę 50 dolerių jaunimo litera
tūros premiją, kad paskatinti kū
rėjus kurti jaunimui tinkamus 
veikalus. Pirmosios premijos me - 
cenatas -- Lietuvių Fondas.

o) Bendruomenės mėnesis, 
diena ir šventė. — Bendruome
nės mėnesį, dieną ir šventę Cent. 
ro valdyba laiko LB organizuoto 
gyvenimo dalimi. JAV LB Tary
bos 1963 m. liepos 6-7 d. sesi
jos nutarimu. Bendruomenės mė
nuo yra — rugsėjis. Jo metu ren
giama ir Bendruomenės šventė.

Tolesnę CV pirm. J. Ja
saičio pranešimo dalį, lie
čiančią grynai organizaci
nius reikalus, praleidžiame, 
iš jos paimdami tik keletą 
statistinių duomenų. (Red.) 

Jau veikla 67 LietuvlųBend- 
ruomenės apylinkės. CV kadenci
jos metu įsisteigė šios naujos apy
linkės: Colorado, Lemonto, III., 
Seattle, Wash., Phoenix, Ariz.,
Wilkes-Barre, Pa., PietinėsNew 
Jersey ir Washington, D.C. Tame 
laikotarpyje nustojo veikti Yucai- 
pa, Calif. ir neatsiliepia Cincin- 
nati, Ohio apylinkė.

Dauguma apylinkių suskirsty
tos į Apygardas, jų yra šešios: 
Vakarų, Chicagos, Bostono, 
Hartfordo, New Yorko ir New 
Jersey. Dalis apylinkių apygar
doms nepriklauso.

Veikia Centrinė apylinkė, ku
riai priklauso lietuviai, kurie dėl 
gyvenimo sąlygų negali pri

TEISINGU KELIU
St. Barzduko kalba, atidarant LB Tarybos sesiją

Pradeda savo darbą jau ket
virtoji JAV Lietuvių Bendruo
menės Taryba. Tai rodo, kad 
Bendruomenė laikosi nusistaty
tos organizacinės savo santvar
kos, paremtos visuotiniais apy
linkėse registruotų lietuvių rin
kimais. Tiesa, kai kam tokia 
Bendruomenės tvarka nepatinka, 
bet Bendruomenė jos laikosi, nes 
tai yra demokratinė tvar
ka; ja siekiama ryšio su plačio
siomis lietuvių masėmis. To
kioms pastangoms, rodos, turė
tume pritarti visi, nes visiems tu • 
rėtų rūpėti šių masių išjudinimas 
ir suaktyvinimas, reikalingas ir 
lietuvybei išlaikyti, ir Lietuvos 
laisvės kovai laimėti. Deja, to nė
ra. Daugiau: girdime ir prie
kaištų — žiūrėkite, esą, kokia ta 
Bendruomenė negausi! Bet Bend
ruomenė savo užnugario neslepia 
ir nepavydi tiems, kurie kalba ir 
veikia Amerikos lietuvių "milijo
no" vardu. Nedidelis yra pus- 
aštunto tūkstančio balsuotojų 
skaičius JAV LB Tarybos rin
kimuose, bet taip pat žinome, kad 
tokio skaičiaus nepažįsta nė vie
nas kius Amerikos lietuvių or
ganizacinis vienetas. Iš kitos pu
sės, turime prisipažinti, kad daug 
kur aiškiai per maža pastangų 
lietuvių masėms į Bendruomenės 
rinkimus įtraukti, nes dirbama be 
tikėjimo tokio įtraukimo reikalu. 
Atbulomis rankomis dirbamas 
darbas vaisių neneša. Bet tai ne
reiškia, kad atmestina pati idėja,

Buvusio prezidiumo pirm. St. barzdukas ir sekr. inž. V. Kaman- 
tas. V. Pliodžinsko nuotrauka

Atvykęs į JAV LB tarybos suvažiavimą Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas Juozas J. Bachunas palinkėjo sėkmės.

V. Pliodžinsko nuotrauka

klausyti teritoriniai LB apylin
kei.

Naujų apylinkių steigimo rei
kalu CV užmezgė ryšius su Tam
pa, Fla., Dayton, Ohio, Sioux Ci
ty, Nebr., lietuvių veikėjais. Kai 
kuriose minėtose vietovėse buvo 
pravesti LB Tarybos rinkimai ir 
tikime, kad tai bus pradžia į LB 
apylinkės susiorganizavimą.

Rinkimuose balsavo 7566 lietu, 
viai (1961 metais -- 4649).

kad nereikalingas lietuvių inicia
tyvos ir visuomeninės atsakomy
bės skatinimas ir kad nenaudin
gas būdas Bendruomenės organų 
sudarymo rutinai išvengti. Todėl 
galime tik pasidžiaugti, kad tvar
ka pamažu prigyja ir, kaip kad 
pastebi Darbininkas, gegužės 
9-10 ketvirtieji LB Tarybos rin
kimai jau vyko daug blaivesnio 
bendruomeninių organų reikalo ir 
vaidmens supratimo sąlygomis. 
Tokie rinkimai taip pat nereiš
kia nepabaigiamo LB organizavi
mosi, bet tai yra periodinė svei
kos ir gyvos organizacinės LB 
santvarkos apraiška.

Draugo vedamasis, skirtas LB 
Tarybos darbo pradžiai, pastebi, 
kad darbas nebus lengvas, nes pa
ti tikrovė nesanti žavi. Iš tikrųjų: 
J. Girniaus žodžiais, vienoj pu
sėj turime fatališką daugumą, ki
tur "negausiems ir visur tiems 
patiems našta pasidaro nepake
liama", nes "visi" paverčia fan
tastine svajone pačius būtiniau
sius uždavinius, štai kodėl LB su
siduria su dideliais sunkumais 
derinti atskira ir bendra. Čia mo
komės iš senosios mūsų išeivi
jos nelaimės: "Senosios išeivių 
organizacijos daug nuveikė savo 
atskiruose baruose, bet kas pri
klausė visai bendruomenei, tas 
buvo palikta tik atsitiktinei ini
ciatyvai" (J. Grinius). Todėl ne
galime nepritarti Dirvos veda
mojo siūlymui LB daryti lietuvių 
išeivijos savivalda, kuriai pave-

darni bendrieji lietuvių išeivijos 
švietimo, kultūros, socialiniai ir 
ekonominiai reikalai, šia linkme 
pirmieji žingsniai jau žengti, bet 
dar toli gražu iki norimų rezul
tatų.

Kelyje daug ir didelių kliūčių. 
Iš vienos pusės linkimas veikti 
individualiai. Dėl to mūsų visuo
menė be galo diferencijuota ir jos 
veikla pulverieuota. Idealu būtų 
visą šią veiklą apjungti ir derinti, 
nes taupytųsi jėgos ir lėšos. Tai 
būtų LB uždavinys, bet ar visi su
tiks su jos autoritetu? Antra, ar 
ji pajėgi tai vykdyti? Ir vis dėlto, 
kai LB tarpininkavimu buvo su-
tarta politinių mūsų veiksnių vie
nybė, atsikvėpėm lengviau ir ra
miau. Ar nederėtų šias pastangas 
pratęsti ir praplėsti? Iš kitos pu
sės nereikėtų iš Bendruomenės 
reikalauti to, ko ji negali duoti. 
Antai girdime priekaištą, kad LB 
smukdanti kultūrinį lygį ir esą 
būtų geriau, kad jos visai nebū
tų. Nežinome, kieno lygį ji su- 
smukdė, nes neaiškūs nė paties 
lygio kriterijai. Žinome, kad ji 
surengė simfoninės lietuvių mu
zikos koncertą, skelbė konkursų 
ir skyrė premijų, vykdė dainų ir 
tautinių šokių šventes. Svarbiau
sia gi jai rūpi sudaryti kultūri
nio lietuvių gyvenimo užnugarį ir 
aplinkumą. Apimdama mases, ji 
negali iš visų lietuvių reikalauti 
filosofijos daktarų lygio ar versti 
juos rašyti taip, kaip kad daro 
kai kurie mūsų poetai: be jokių 
skiriamųjų ženklų. Tokio lygio 
kvailystei ji visuomet bus sve
tima. Vadinas, atiduodami kiek
vienam tai, kas kam priklauso, ir 
į LB težiūrėkime kaip į pastan
gas duoti prigimtinei lietuvių 
bendruomenei atitinkamą orga
nizacinę formą.

DIRVOJE G ADITĘ ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Vytautas Alantas — 9 
dramos veikalai 5 dol.

Pulgis Andriušis — Pu
rienos po vandeniu — 1.50 
dol., kietais virš. — 2 dol.

A. Šapoka — Senasis Vil
nius — 5 dol.

J. Kralikauskas — Min
daugo nužudymas — 3 dol.

K. Bradūnas — Sidabri
nės kamanos — 2 dol.

J. Ignatonis — Lūžiai — 
3 dol.

A. Tyruolis — Metų vin
giai — 3 dol.

R. Spalis — Angelai ir 
Nuodėmės. Kietais virše
liai — 2 dol. Minkštais —
1.50 dol.

Aloyzas Baronas — Sau
lės grįžimas, novelės — 1.50 
dol.

Juozas Mikuckis — Der-
liaus Vainikas — eilėraš
čiai — 3 dol.
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Minint Dariaus ir Girėno sukakti Brooklyne prie paminklo. Sėdi Dariaus ir Girėno komiteto pirm.
J. šaltis ir vicepirm. Br. Spudienė. Stovi iš kairės: D, Klinga, H. Kulber, J. Juodis, J. ir O. Kaula- 
kiai, P. Montvila, kons. A. Simutis, F. Spūdis, Juodžiai, adv. St. Bredes, A. Bženk ir J. Aimanas.

P. Ąžuolo nuotrauka

NEW YORK

IŠ DARIAUS IR GIRĖNO
MINĖJIMO

Liepos 18 d. Lituanica aikštė
je, Brooklyne, prie mūsų didvy
rių Dariaus ir Girėno paminklo, 
31 mėty sukakties skridimo j Lie
tuvą proga, |vyko gražios iškil
mės.

Minėjimą atidarė ir jam vado
vavo paminklo pastatymo komite
to pirmininkas Jonas šaltis.

Programa buvo pradėta invo- 
kaclja, kurią skaitė kun. Dr. Sta
sys Valiušaitis; Lietuvos ir Ame
rikos himnus giedojo solistė Lio
nė Juodytė.

Kalbas pasakė: Lietuvos Gene
ralinio Konsulato New Yorke at
stovas Anicetos Simutis, adv. Ste
ponas Bredes, P.J. Montvila,Bro
nė Spudienė, Elena Kulber, D-. 
Klinga, Jurgis Juodis, J. Ayma- 
nas, Antoni Bženk ir O. Kaula
kienė.

Gėles prisiuntė Motery Vieny
bė per Eleną Kulber ir Paminklo 
Pastatymo Komitetas. Minėjimas

praėjo gražioj nuotaikoj. Visiems 
už viską nuoširdžiai dėkoja 
Dariaus ir Girėno Paminklo 
Pastatymo Komitetas.

ir

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

SUSIRCPINUSIEM 
SOCIALINE APSAUGA

Nereikia laukti dienos, 
kai bus gyvas reikalas rū
pintis socialinės apsaugos 
išmokom (benefits). Daug 
žmonių delsia, kol pasitrau
kia pensijon, sunegaluoja 
arba mirtis ištinka šeimą* 
Tada tik pradeda teirautis, 
kiek jiem galėtų padėti so
cialinė ausauga. Kai kurie, 
laukę net po "paskutinės 
minutės”, ima nekantrauti,, 
ar greit bepradės gauti so
cialinės apsaugos čekius.

Nesunku reikalą patvar
kyti ir pranešti, kiek galite 
gauti, jeigu jūsų uždarbis 
buvo socialinei apsaugai 
praneštas, šios įstaigos tar
nautojai ' visada yra pasi
rengę ir susirūpinę suteikti 
jums reikalingas žinias. Jie 
turi ir knygeles su žiniom, 
kiek išmokama nedarbin
gumo, pensijos ar mirties 
atvejais. Knygelėse nurodo
ma, kiek reikia darbo kre
ditų išmokom gauti, kokio 
dydžio gali jos būti, kuris 
dar šeimos narys gali jas 
gauti su jumis drauge.

Socialinės apsaugos tar
nautojai taip pat nurodys, 
kas reikia su savimi, turėti, 
atėjus įteikti pareiškimą 
(application). Pav., visada 
reikia turėti socialinės ap
saugos kortelę. Jei rūpina-

tės pensijos išmokom, teks 
įrodyti savo amžių ir turėti 
paskutinių darbo metų W-2 
formą. Jeigu vertėtės sava
rankišku darbu (self-emp- 
loyed), reikės paskutinių 
metų mokesčių formos (tax 
return) nuorašo ir įrodymo, 
kad ta forma buvo užpildy
ta ; pav., panaikinto čekio
arba pinigų perlaidos šak- • 
neles (money order stub).

Našlė, turinti teisę į ve- 
lionies vyro išmokas, priva
lo turėti jungtuvių metri
kas ir taip pat metrikas ma
žamečių vaikų. Jei yra 62

mėty arba vyresnė, reikės 
savo amžių įrodyti.

Kas rūpinasi nedarbingu
mo išmokom, privalo paaiš
kinti savo sveikatos padėtį 
ir dėl ko ji kliudo dirbti, o 
taip pat nurodyti pavardes 
bei adresus gydytojų, kurie 
sveikatą tikrino.

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

KAINA $2.50.

PRALEISKIME ATOSTOGAS
BE RŪPESČIŲ PRIE ATLANTO!

v 42 Beach St.

VILA MEŠKI
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

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 20 D.

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

KOSTAS BUTKUS

ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY AT ALL 
MAY COMPANY 
BASEMENT STORES

Sterili windows & doors of
B.F.Goodrich KoroseiPripd vinyl 

won’t plt, corrode, petį, crack, 
chip, tarnlsh, rot or rust

LU 5-6291. CHICAGODoors

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

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

LIS pasirinkimas (27 rūšių).

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

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 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

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

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

Tel. VIctory 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.

MAROUETTE PARK
2533 W. 71 St. Tel GR 6 2345 6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Jei JO 3 2108 9

DOWNTOWN 
ON THE HEIGHTS 

PARMATOWN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALL BASEMENTS
Kita milžiniška siunta!

Men’s Scotchgard Treated Rayon Acetate and Dacror. 
Polyester and Rayon

Tropines kelnes
MES PARDAVĖME TOKSTANČIUS
ŠIOS KOKYBES KELNIŲ PO $6.99

Jūs sutaupote po $3 
kiekvienai porai!

• Wash and Wear • Pre-Cuffed
• No Alterations Necessary • Crease 

Resistant • Quality Tailoring
• Sizes 29 to 40 Inseanis 30-32 

r Black • Charcoal • Olive • Meilium Grey

didžiausias tropinių kelnių išpardavimas mūsų istorijoje, ir mes ką tik gavome 
siuntą! Fantastiškas pasirinkimas įvairių madų ir spalvų. Mes pardavinėjome 
laiką po $6.99, bet dabar tos pačios kokybės kelnes perkate, sutaupydami po $3.

Užsakymai paštu ir telefonu pildomi... Skambinkit CH 1-3070.

Nurodykite dydį ir spalvą ... palikit medžiagos parinkimą mums.

Riboti kiekiai! Vyrų tropiniai kostiumai
Sensacingai žemos kainos!

Žinomas Philadelphijos gamintojas išparduoda tropinių kostiumų sandėlius. Pasirin
kite Dacron polyester and rayon, Dacron polyester and cotton arba rayon and acetate 
kostiumus;. Pasirinkite įvairius marginius. Mėlynos, pilkos, alyvinės, rusvos, charcoal, 
juodos spalvos, dydžiai 36 iki 46 reguliarūs, 36 iki 42 trumpi, ir 36 iki 46 ilgi. Tik mies« 
to centre!

12
DQWNTOWN AND BRANCHES, INCLUD1NG CREAT LAKĘS MALL MENTORTHE MAY COMPANY BASEMENT MEN’S CLOTH1NG DEPARTMEMT
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A. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

TEBŪNIE JAI LENGVA ŠIOS 
ŠALIES ŽEMELĖ!

PAGERBĖ ON£ MIKULSKIENĘ

Liepos 26, Onų dieną, SLA • 
moterų 20-ta kuopa pagerbė čia 
labiausia žinomą Oną — Čiur
lionio Ansamblio kanklių orkest
ro vadovę, ansamblio dirigento 
Alfonso Mikulskio žmoną. Pobū
vis surengtas p.p. Jarašiūnų na
muose, 14200 Westropp Avė., kur 
dalyvavo didokas būrys MIkulskių 
prietellų Ir SLA narių. Mikuls- 
kial yra SLA 14-tos kuopos nariai.

SLA 20-tos kuopos pirmininkė 
Jadvyga Budrienė, veikli Skautų 
organizacijoje, pravedė jaukią 
programėlę, pristatydama ir ki
tas dalyvaujančias Onas -- Ja- 
rašiflnienę, Karplenę ir Čiurlio
nienę, visoms {telkdama gėlių. 
Poniai Mikulskienei {teikė spe
cialią dovaną. Specialiai p. Bud
rienės sukurtą dainą, jai vado
vaujant, moterys narės sudaina
vo p.p. Mikulskiams. Tarp pareiš
kusių linkėjimus buvo ir Flori
dos veikėja, Elena Verbelienė, 
iš Dania, Fla., kuri su savo vy
ru Jonu, dalyvavo. Ponia Mikuls. 
kienė jausmingai rengėjoms ir 
dalyviams padėkojo. Dalyviai il
gokai, gražioje nuotaikoje, dai
navo ir vaišinosi.

Specialius sveikinimus per p. 
Karpienę poniai Mikulskienei te
lefonu perdavė Rūta viloje va
saroją p. Z. Smetonienė, Stp. 
Nasvytis su ponia, ir p. Nage- 
vičienė blrutlninkių vardu.

LANKĖSI VERBELAI

Jonas ir Elena Verbelai, iš 
Dania, Floridos, buvo sustoję 
Clevelande aplankyti savo ar
timuosius. Jonas Verbela, se
niau biznierius Clevelande, buvo 
veiklus SLA narys, geras Dirvos 
rėmėjas. Ponia Verbelienė yra 
chicagietė, ten plačiai pasižy
mėjus lietuviškoje veikloje, ypa
tingai moterųorganizacijose.čia 
būdami pasinaudojo proga daly
vauti Radijo Valandėlės metinia
me koncerte ir baliuje. Jonas 
Verbela užsiprenumeravo Prezi
dento A. Smetonos biografiją.

RENGIAMASI LIETUVIŲ 
PROGRAMAI.

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungos valdyba ruošiasi daly
vauti Kultūrinių Darželių Fede
racijos rengiamoje Vieno Pašau 
lio Dienos programoje naujoje 
miesto slėje, sąryšyje su ten vyk
siančia Clevelando Progreso Pa
roda.

šia proga pataisoma klaida: 
• liepos 8 d. Dirvoje, pranešime 

apie L. Kultūrinio Darželio Są
jungos valdybą, buvo išleistas 
finansų sekretorės Marės Mlš- 
čikienės vardas. (ksk)

Spaudos atstovai atidžiai sekę LB tarybos suvažiavimą. Iš kairės: 
V. Roclūnas, Ed. Karnėnas ir J. P. Palukaitis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam 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

ta pareiga atiduoti visa, 
kiek jėgos leidžia, tai a. a. 
Dominika tą prievolę atliko 
su kaupu. Nors ji svajojo 
grįžti į numylėtą Lietuvą, 
kur tik prieš kelis metus 
mirė jos mama ir kur jos 
laukia Sibire kankintas bro
lis, bet aplinkybėms susidė
jus, tenka ištarti — Tebū
nie Tau lengva, kad ir šios 
šalies žemelė.

Dr. M. Vaitėnas

• Clevelando Vasaros Or
kestras užbaigia savo se- 
soną liepos 31 ir rugsėjo 1 
d. koncertais, patiekiant po
puliariausias nuo 1939 m. 
pradėtų koncertų meliodi- 
jas.

”Tops of the Pops” finale, 
dalyvaus ir eilė solistų, 
kaip sopranas Bonnie Mur- 
ray, baritonas Jack RusselI 
ir smuikininkas Ernest 
Kardos. Asistuojant cho
rui, orkestras sugrįš j 
Schuberto, Strausso, Friml 
ir kt. kompozitorių laiko 
dvasią.

Koncertų pradžia 8:30 
vai. vak.

• Muz. A. Mrozinskas, 
viešįs Clevelande pas dr. A. 
ir K. Martus, lydimas J. 
Kazėno aplankė Dirvos re
dakciją. šį rudenį, rugsėjo 
6 d. Naujosios parapijos sa
lėje įvyks A. Mrozinsko va
dovaujamo New Yorko vy
rų okteto koncertas.

• Sktn. Balys Rėkus, iš
vykęs atostogų į Kanadą, 
stovyklauja Toronto skautų 
Romuvos stovykloje ir va
dovauja skautų pastovyk- 
lei. Ten stovyklauja virš 
300 skautų-skaučių iš To
ronto ir kitų vietovių.

A.A. Dr. Dominika Kesiūnaitė, mirusi Clevelande liepos 25 d., me
dicinos mokslus buvo baigusi Lietuvoje ir eilę metų vadovavo skau
tėms Lietuvoje ir tremtyje. Yra daug rašiusi spaudoje medicinos ir 
skautybės klausimais. Mirė, sulaukusi 60 m. amžiaus. Po gedulingų 
pamaldų Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, liepos 29 d. buvo palaido
ta Visų Sielų kapinėse, palydint gausiam būriui clevelandiečių ir iš 
tolimesnių vietų suvažiavusių pažjstamų, atiduoti jai paskutinę pa
garbą.

Žmogaus žemiškas tra
gizmas pasibaigia mirtimi. 
Tą tiesą visi žinome, tačiau 
mes nesame pribrendę pil
nai įsisavinti. Gatvėje su
tikta laidotuvių vilkstinė 
nuims akivaizdžia! tą pri
mena, bet raminamės, kad 
tai tragedija nepažįstamo 
žmogaus.

Šį kartą mirties Angelas, 
apsilankęs Clevelande, iš
plėšė mums vieną iš tų, ku
ri lietuviškai visuomenei 
buvo taip reikalinga ir daug 
žadanti. Tai a. a. Dominika 
Kesiūnaitė, kurios gyveni
mo siūlas trūko š. m. liepos 
mėn. 25 d., 6 vai. ryte Cle
veland Clinic ligoninėje, 
jau prieš metus vėžio ligai 
ardant jos organizmą.

Tai būta šakotos ir ne
eilinės asmenybės. Gimusi 
prieš 60 metų Rusijos Oren- 
burgo mieste, lietuvio že

maičio šeimoje, pradinį ir 
vidurinį mokslą gavo ten 
pat. Į Lietuvą grįžo 1921 
m. jau 18 metų mergina ir 
baigusi gimnaziją, 1922 m. 
pradėjo medicinos studijas 
Lietuvos Universitete Kau
ne, jas baigdama 1927 m. 
Būdama darbšti ir niekad 
nepasitenkindama įgytomis 
žiniomis, jauna gydytoja 
palieka prie to paties uni
versiteto asistentė ir žinias 
gilina histologinėj kated
roj, kol 1932 m. pereina 
dirbti į buv. Raudonojo 
Kryžiaus Moterų ligoninę. 
Tik gerai pasiruošus, išva
žiuoja iš Kauno ir Babtuo
se bei Vandžiogoloj veda 
Motinos-Vaiko sveik a t o s 
punktus. Po kelių metų per
sikelia į Zarasus ir dirba 
apskrities ligoninėje. Atga
vus Vilnių 1939 m. paski
riama lektore ir inspektore 
į akušerių mokyklą.

Trokšdama pagilinti ži
nias suranda progą aplan
kyti Berlyno, Berno, Buda
pešto ir Paryžiaus Univer
sitetų Klinikas. Raudona
jam terorui gresiant, 1944 
m. pasitraukia į Vokietiją 
ir Hannau mieste dirba DP 
ligoninėje, iki 1949 m. imi
gruoja j JAV, apsigyvenda
ma Clevelande. čia vėl ne
nuleidžia rankų — organi
zuoja skautes, kurias jinai 
pamilo nuo savo ankstyvos 
jaunystės ir dėl savo gerų 
būdo savybių, jau anksti 
iškyla į vadovių eiles. Dirbo 
ligoninėse ir 1952 m. išlai
kiusi egzaminus, galine tei
sę verstis privačia medici
nos praktika iki vėžio liga 
pakerta jos sveikatą.

Ohio Lietuviu Gydytojų 
Draugiją, sielojasi lietuvių 
jaunimo ir lietuvių tautos 
likimu, aktyviai prisidėda
ma savo darbu, patarimu ir 
materialiais ištekliais. Savo 
įsitikinimu lengvai nesu
tinka kompromisuoti. Dar 
pridėjus jos būdo savybes, 
kaip darbštumą, patriotiz
mą ir besąlygini pareigos 
jausmą, suprasime, kad 
mes netekome vieno iš lie
tuviškų šulų.

Jeigu kiekvienam žmogui 
šiame pasaulyje yra uždė-

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

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

geras gazo pečius, kilimai, 
dvigubi alum, langai, 2 ga
tavai, 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. ėl6,200.

6 k. 1 š., gerame stovvje, 
variniai vandens vamzdžiai, 
geras rūsys, 2 vonios, gra
žus kiemas, garažas. Įmo
kėsimas tik $600.00.

2 š. po 6 k., {mokėjimas 
$500.00.

Investavimui
2>2 š. ir 1 š. ant vieno 

sklypo, gerame stovy je, pa
jamų virš $200 per mėnesį. 
Kaina $12,500. Įmokėjimas 
$1,000.

G š. mūr. arti St. Clair, G 
gazo pečiai, gerame stovyje.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1-6666

2 ŠEIMŲ NAMAS
Netoli Euclid gatvės. Po 

5 kambarius kiekvienam 
bute. 2 gazo pečiai. Gara
žas. Prašo $13,500. Pada
rykite pasiūlymą.

ŠIRVAITIS
VVm. T. Byrne Real Estate

1535 Havden Avė.
MU 1-6100 — įstaiga;
KE 1-4080 — namai

(82-87)

Nepamiršk atnau
jinti prenumeratą!

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 i Csterville Manor, Ine., We»t 
Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. Telefonu kreiptis: 

Osterville, Mass. GArden 8-6991.

NAMŲ RUOŠOS 
DARBININKĖS

Praėjusiais metais iš 
21,000 darbdavių pareika
lauta pranešti, kiek atlygi
nimo yra išmokėję valyto
jom, tarnaitėm ir kitom na
mų ruošos samdinėm, bu
vusiom arba esamom, tu
rinčiom teisę į socialinę ap
saugą. Tie darbdaviai savo 
pareigos pranešti nebuvo 
atlikę.

Vidutiniškai skaičiuojant 
apie $1000 atlyginimo, ku
ris nebuvo praneštas, Mo
kesčių Tarnyba (Internal 
Revenue Service) iš tų 
21,000 darbdavių turi gauti 
apie $1,200,000 užsilikusių 
mokesčių, priskaitant dar 
procentus ir baudas.

Įstatymas reikalauja iš 
darbdavio pranešti moka
mą atlyginimą ir mokėti 
nustatytus socialinės ap
saugos įnašus. Apsilenkęs 
su tuo įstatymu, darbdavys 
laikomas atsakingas sumo
kėti tiek savo dalį, tiek ir 
samdinio. Jeigu joks prane
šimas nebuvo padarytas, 
tai skola gali būti pareika
lauta bet kuriuo laiku.

šiuo metu apie 19 milijo
nų vyrų, moterų ir vaikų 
gauna mėnesines socialinės 
apsaugos išmokas, gi 3 mi
lijonai asmenų kasmet įtei
kia pareiškimus senatvės 
bei nedarbingumo atvejais 
arba mirus šeimos nariui. 
Iš namų ruošos darbinin
kių, be abejo, ta ar kita 
žino, kad socialinės apsau
gos išmokos gaunamos. Su
laukus pensininkės amžiaus 
arba ištikta negalios, ir ji 
panorės įteikti socialinei 
apsaugai savo pareiškimą.

Jei tokiu atveju namų 
ruošos darbininkės uždar
bis nebūtų praneštas, kaip 
to reikalauja įstatymas, tai 
iš buvusio arba esamo jos 
darbdavio visų pirma bus 
pareikalauta pranešti, kiek 
mokėta, o antra — už nesu
mokėtus mokesčius atsi
skaityti su Mokesčių Tar
nyba.

Darbdavys, neįteikęs rei
kalaujamų pranešimų, gali 
būti atidengtas, kai darbi
ninkė bet kuriuo laiku krei
psis į Socialinės Apsaugos 
Vadybą (Sočiai Security 
Administration), prašyda
ma savo uždarbio duome
nų, reikalingų jos sociali
nės apsaugos apskaitai, ir 
bus rasta, kad dalies jos už
darbio stinga.

Namų ruošos darbininkė, 
kuriai trijų mėnesių laiko
tarpyje darbdavio išmoka
ma grynais $50 ar daugiau, 
turi teisę į socialinę apsau
gą. Tai reiškia, kad darb
davys‘privalo pranešti jai 
mokamą atlyginimą ir mo
kėti socialinės apsaugos nu
statytus mokesčius: 3-5 8

IEŠKOMA 
senesnio amžiaus moteris, 
sutinkanti gyventi prie se
nesnio amžiaus našlės. Ne
mokamai butas ir visas iš
laikymas.

Teirautis tel. MU 1-0192.
(86-87) 

procento, atskaitomo iš dar
bininkės atlyginimo, ir tiek 
pat (3-5/8) iš savo kišenės.

Metų ketvirtis arba 3 mė
nesiai turi 13 savaičių, tad 
namų ruošos darbininkė, 
kuri gauna bent $4 savai
tėje, per metų ketvirtį už
dirba daugiau negu $50. 
Įstatymas reikalauja, kad 
toks atlyginimas būtų pra
nešamas. šeimose tiek at
lyginimo dažniausiai gauna 
vaikų prižiūrėtojos (”baby 
sitter”).

Asmenys, kurie turi na
mų ruošai samdomų žmo
nių, jų atlyginimą ryšium 
su socialine apsauga prane
ša suprastinta forma, iš
spausdinta voke su atgali
niu adresu (a self-mailler 
envelope). šias formas ga
lima gauti pastoviai kas 
trys mėnesiai, paprašius 
savo apygardos Mokesčių 
Tarnybos direktoriaus (Dis- 
triet Director of Internal 
Revenue), kad įtrauktų į 
nuolatinių gavėjų sąrašą 
(the mailing list). Galima 
taip pat kreiptis į savo apy
gardos socialinės apsaugos 
įstaigą, kad prisiųstų kny
gelę "Sočiai Security and 
Your Household Employee” 
šioje nedidelėje knygutėje 
yra žinių apie namų ruošos 
darbininkus ir taip pat at
virukas, kurį darbdavys ga
li pasiųsti Mokesčių Tarny
bos direktoriui prašydamas, 
kad įtrauktų į sąrašą asme
nų, gaunančių pranešimų 
formas.

Pranešimai ir socialinės 
apsaugos mokesčiai priva
loma siųsti kas ketvirtis 
metų ; pav., atlyginimas, iš
mokėtas už namu ruošą 
sausio, vasario in kovo mė
nesiais, praneštinas iki ba
landžio (April) 30 įskaity- 
tinai.

.v.v

Spaudoje 1 
pasidairius

*x
:-S
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DU BOIS CLUBS OF AMERICA 
tai nauja jaunimo organizacija, 
kurios Jslsteigimuulp džiaugiasi 
"pažangiąją" Laisvė.

Liepos 17 d. Laisvė rašo, kad 
San Francisco mieste {sikūrusi 
jaunimo organizacija, pasivadi
nusi negrą marksistinio vadovo 
Du Bois vardu,apjungianti socia
listini, komunistini, trockistinj, 
ir socialistiniam judėjimui priu- 
riantj jaunimą.

Laisvė paaiškina, ką ir kaip tas 
jaunimas numato veikti.

"Konvencijoje trockistai visaip 
bandė pravesti savo ‘revoliucinę* 
programą, bet dauguma delegatą 
pasisakė už platą masini veikimą 
unijose, liberalinėse organiza
cijose ir su liberaliniu sparnu de
mokratą partijoje".

Taigi, infiltracija vyksu, pasi
sakant prieš tuos marksistinio įsi
tikinimo jaunuolius, kurie ne
vengtą veikę ir atviru veidu.

Komentarai nereikalingi.

P ar ag ink i t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Rugpiūčio mėn. Dirva 
išeis 2 kartu į savaitę.

Ryšium su tarnautojų 
atostogomis, Dirva rugpiū
čio mėn. pasirodys du kar
tu j savaitę — trečiadie
niais ir penktadieniais.

Sekanti pirmadienio Dir
vos laida išeis rugpiūčio 31 
d.

• Jonas čiuberkis, Dirvos 
vyr. redaktorius, išvyko 2 
savaitėm atostogų.

° Kongresmanas Henry 
C. Schadeberg neseniai Įne
šė naują rezoliuciją Lietu
vos laisvinimo reikalu, šiuo 
metu jau turime GI rezoliu
ciją Lietuvos bylos klausi
mu.

Su giliu liūdesiu pranešu, kad 
1964 m. liepos 25 d., 6 vai. ryto, po 
sunkios ir ilgos ligos, aprūpinta Šven
tais Sakramentais, mirė

A. A.
DR. DOMINIKA KESIŪNAITĖ.

Liepos 29 d., po gedulingų pa
maldų Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
Clevelande, palaidota Visų Sielų ka
pinėse.

Stefanija Radzevičiūtė

Vyresniajai Skautininkei

DR. DOMINIKAI KESIONAITEI 

mirus, jos broliui Lietuvoje, jo šeimai 

ir artimiesiems reiškiame seserišką 

užuojautą

Clevelando Neringos Skaučių Tuntas
ir

Neringos Tunto Tėvų Komitetas

Draugijos steigėjai ir narei
A. A.

DR. DOMINIKAI KESIONAITEI 
po sunkios ir ilgos ligos mirus, pranešame ir ar
timuosius užjaučiame

Obio Lietuvių Gydytojų 
Draugija

LIETUVOS AUKŠTĄSIAS 
MOKYKLAS BAIGU

SIŲJŲ SUVAŽIAVIMAS

šių metų rugsėjo 12 die
ną Chicagoje Jaunimo Cen
tre šaukiamas Lietuvos uni
versitetus ir kitas Lietuvos 
aukštąsias mokyklas baigu
siųjų suvažiavimas. Suva
žiavimui išdirbta Įdomi pro
grama. Bus atžymėti Lie
tuvos aukštųjų mokyklų 
nuopelnai, pagerbti tų mo
kyklų profesoriai, kurių nė 
vienas mirė kankinio mirti
mi sovietų tremties stovyk
lose Sibire. Taip pat bus 
aptarti būdai paremti lie
tuvių mokslininkų darbus 
laisvajame pasaulyje.

Vakare Jaunimo Centre 
ruošiamame Lietuvos Uni
versitetų alumnų subuvime 
pagrindinę kalbą pasakys 
iš Washingtono atvykstan
tis Lituanistikos Instituto 
prezidentas Dr. Jonas Ba
lys.

Visi lietuviai kviečiami 
atsilankyti šiame suvažia
vime, o taip pat dalyvauti 
rengiamame subuvime. Ka
dangi ruošiamo subuvimo 
vakarienėje vietų skaičius 
ribotas prašome iš anksto 
apsirūpinti kvietimais, ku
rie gaunami pas Lituanisti
kos Instituto Iždo Tarybos 
narius arba paskambinus 
Iždo Tarybos pirmininkui 
Adolfui Baliūnui telefonu 
WA 5-5076.

Grupė Philadelphijos lietuvaičių Pavergtųjų Tautų Savaitės minėjime liepos 19 d.

STIPENDIJA LITUANIS
TIKOS STUDENTEI.

JAV LB IV Tarybos se
sijoje, centro valdybos pir
mininkas J. Jasaitis, api
brėždamas ateities veiklos 
gaires, paminėjo, kad Da
nutė Skirmuntaitė yra pa
prašiusi centro valdybą sti
pendijos lituanistikai studi
juoti, tačiau centro valdy
ba dar nežinanti, iš kur bū
sią galima tūkstantį dole
rių tam reikalui surasti. J 
tai reaguodami Tarybos na
riai gydytojai — Steponas 
Biežis, Kazys Bobelis, Pet
ras Kisielius, Leonas Kriau- 
čeliūnas, Balys Matulionis 
ir Antanas Razma — tuoj 
paskelbė, kad jie reikalin
gą tūkstantinę suaukoja.

• Dr. Antanas Klimas, 
iškėlęs reikalingumą vado
vėlio apie lietuvių ir anglų 
kalbų struktūrinius skirtu
mus lituanistinio švietimo 
kadrus ruošiant, pažadėjo 
tokį vadovėlį parašyti.

• Rašytojas Jurgis Jan
kus, išgirdęs, kad esama 
galimybių per amerikinę 
leidyklą gauti lietuvišką 
vaikams skirtų Golden 
Books versiją, pasisiūlė pa
ruošti lietuviškus tekstus.

BAIGĖ UNIVERSITETU

Lietuvių veržlumas baigti 
aukštuosius mokslus, ypač iš
eivijoje, yra sveikintinas reiš
kinys. Tarp sėkmingai baigusių 
humanitarinius mokslus Wayne 
valstybiniame universitete buvo 
ir lietuvaitė Liucija MIngėlaitė. 
Tai detroitiškių Vlado ir Lidi
jos Mingėlų dukra.

Liucija gražiai yra pasireiš
kusi ir lietuviškoje veikloje. Vi
sų pirma yra baigusi lituanis
tinę mokyklą, kelerius metus dal 
navusi Birutiečių mergaičiųcho- 
re, Lietuvių Balso radijo mote
rų kvintete, vaidinusi Z. Arlaus
kaitės - Mikšienės meno sambū
ryje ir dirbusi skautų organiza
cijoje. Taigi lietuviškuose pa ren
gimuose dainuodama, deklamuo
dama, vaidindama irakomponuo- 
dama bei atlikdama kaip solistė 
gana sudėtingus muzikinius kū
rinius Liucija detroitiškių mė
giama ir gerai pažįstama,kaip 
davusi bendruomenei duoklę su 
nuoširdumu ir tyru kuklumu. Stu
dijos universitete neleido pilnai 
pasireikšti paskutiniais metais, 
bet dabar, kai jau yra baigusi ang. 

lų ir vokiečių kalbas bakalaure- 
ato laipsniu, galima tikėtis, kad 
Liucija duos Detroito kolonijai 
ir muzikoje ir teatriniame mene. 

Pažymėtina, kad Liucija yra 
studijavusi pianiną devynerius 
metus Detroito Muzikos Konser
vatorijoje ir yra vaidinusi kur| 
laiką amerikiečių teatre. Iš 350 
mergaičių kandidačių Liucija Min
gėlaitė buvo pasirinkta kaip tin
kamiausia. Taigi Liucija savo te
atrinę karjerą pradėjo įstodama 
| Detroito Vanguard Playhouse 
teatrą ir gaudama pradžioje vie
ną iš svarbesnių antraeilių rolių 
Jenny vaidmenyje satyrinėje mu
zikinėje dramoje "The Three 
Penny Opera". Ir meno kritikai 
gana palankiai apie Liuciją yra 
atsiliepę. Štai viena iš citatų 
amerikiečių spaudoje: "And a 
beautiful giri, Lucla Mingėla, 
played Jenny lady of the night, 
sings two solos with style and 
continental magnetism. This giri 
has a future." Su gastrolėmis Liu 
cijai teko apkeliauti didesnius 
Amerikos miestus, kaip New 
Yorką, Chicagą ir kitus.

Kad ir darbas teatre universi
teto diplomą nutolino vienu kitu 
semestru, bet studijų nenutrau
kė ir štai šiandien Liuciją turi
me baigusią aukštuosius moks
lus. Teko patirti, kad Liucija ir 
dabar svajoja dar išbandyti lai
mę scenos mene, o taip pat gi
lintis ir muzikos srityje. Pragy
venimo šaltiniui Liucija mano 
pradėti pedagoginj darbą, dėsty
dama aukštesniose mokyklose 
anglų ir vokiečių kalbas.

Būdama muzikali, turinti gra
žų balsą ir gerai pažengusi vai
dyboje Liucija duoda vilčių galin
ti dar daug ko duoti Detroito ko
lonijai lietuviškoje veikloje.

Liucijos brolis Šarūnas Stasys 
irgi baigė Laura J. Osborn gim
naziją. Šarūnas gražiai reiškiasi 
Detroito skautų veikloje.

St. Sližys.
* LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ RA

DIJO VALANDOS laikas pakeis
tas nuo šio šeštadienio, rugp. 1 
d. Programa dabar bus girdima 
vakarais kiekvieną šeštadlenj 
nuo 8:45 iki 9:45 v.v. iš Detroi
to radijo stoties WJLB banga 1400 
k. Programos vedėjas Ralph Va
latka ir pranešėjai Patricia 
Bandža ir Algis Zaparackas kvie
čia radijo klausytojus parašyti 
savo nuomones dėl naujo laiko 
šiuo adresu: Lithuanian Melo- 
dies Radio Station WJLB, 3100 
David Broderick Tower, Detroit, 
Mich. 48226.

* DETROITO LIETUVIŲ KLU
BO Onų pagerbimas - vakarienė 
ir balius įvyksta š| šeštadieni, 
rugp. 1 d. 6 v.v., klube, West 
Vernor arti Scotten.

* LIETUVOS VYČIŲ JAUNIMO 
STOVYKLA Jvyks Dainavoje 
rugp. 16-22 d. Į stovyklą kviečia
mi ne tik vyčių, bet visų lietuvių 
vaikai nuo 8 iki 16 metųamžiaus. 
Informacijų kreipkitės J Juozą 
Kazlauską, 19183 Trinky, Detroit 
19, tel. KEnwood 5-8455,arba So- 
phie Zager, 14414 Mansfield, Det
roit 27, tel. VErmont 5-2280.

* KONGRESMANAS NEILSTA- 
EBLERIS, kuris kandidatuoja J 
Michigano gubernatoriaus vietą 
atvyks | Dainavos stovyklą prie 
Manchester, Mich. š| sekmadienj 
dalyvauti stovyklos metinėje šven 
tėje. Jis ketina atvykti apie 12 
vai. ir išbūti iki 2p.p. susipažin
ti su stovykla ir lietuviais.

Studijų savaitė, 
kokios dar 
neturėjome

Dainavos stovykloje rugpiūčio 
9 d. pradedama pirmoji jungtinė 
lietuvių studijų savaitė, Chicagos 
jaunųjų akademikų, jau Ameriko
je aukštuosius mokslus baigusių, 
Jkvėpta ir suorganizuota. Tai pir
moji tokio pobūdžio ir tokios pla
čios apimties studijų savaitė, ko
kios Amerikos lietuviai iki šiol 
nėra turėję.

Bendroji lietuvių studijų savai
tė neatskiriamai susijusi su iš 
tėvynės pasitraukimo 20 metų 
skaudžia sukaktimi. 1944 m. va
sarą palikom gimtuosius namus 
ir glmtąjj kraštą, bet tikėjom vil
tim, jog kelionė laikinė, karui pa
sibaigus bus atstatytas teisingu
mas, pavergtiesiems grąžinta 
laisvė. 1964 m. regim, jog laisvo
jo pasaulio vadai, anuomet skam
biais žodžiais kalbėję apie lais
vę visiems ir guodę viltį, savo 
veiksmais gražiuosius žodžius 
užmiršo.

Per 20 tremties ir emigraci
jos metų užaugo jaunoji karta. Su 
naujomis idėjomis ir naujais veik
los būdais ji ateina vadovauti ir 
nebaigtosios laisvės kovos tęsti. 
Bendrosios lietuvių studijų savai
tės vienas iš pagrindinių tikslų 
pažvelgti | idėjas ir darbus emi
gracijos 20 metų perspektyvoj.

Bendrąją lietuvių studijų sa
vaitę rengia ne organizacijos, bet 
asmenys, kurie gyvai reiškiasi 
skautuose, ateitininkuose, neoli- 
tuanuose, santariečiuose, Lietu
vių Fronto bičiulių ir kitųorgani- 
zacijų eilėse. Vieningas sutari
mas juos suvedė | vieną bflrj pa
svarstyti visus lietuviškuosius 
klausimus jungtine jėga.

PUIKUS 3 KNYGŲ 
KOMPLEKTAS - UŽ 

10 DOLERIU!
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 ši 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:

Priedų: $10.00.

Studijų savaitės paskaitinin
kais pakviesti jaunieji ir vyres
nieji akademikai, savo srities ži
novai. Vakarais, po paskaitų, su
organizuotos nuotaikingos meni
nės programos.

Ligi liepos 20 d. nuolatiniais 
studijų savaitės dalyviais jau įsi
registravo 65 asmenys. Tikimasi 
jog nuolatinių dalyvių skaičius 
pasieks 150. Dalyvių tarpe randa
me J. Bachflną, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininką, iš 
Australijos atvykusią viešnią Al
doną Mikužytę, daug kitų skam
bių vardų ir daug jaunimo.

Norintieji bendroje studijų sa
vaitėje dalyvauti kviečiami sku
biai registruotis adresu: Mr. J. 
Buitkus, 8025 Logan St., Detroit 
9, Mich.

Susidomėjimas jaunųjų akade
mikų {kvėpta ir suorganizuota stu
dijų savaite didelis Amerikos ir 
Kanados lietuvių tarpe. Savo daly
vavimu parodysime, jog laisvės 
kovos idealai mumyse tebėra gy
vi.

St. Dns.
LOS ANGELES

• Dailiųjų Menų Klubo 
susirinkime p. Andrašūnų 
namuose, liepos 1 d. kalbė
jo Margis Matulionis apie 
moderniąją lietuvių litera
tūrą. Dėl kontroversinio 
pranešimo diskusijose pasi
sakė: Bronys Raila, dr. Ele
na Tumienė, dr. Marija 
Gimbutienė, Alė Rūta, Jur
gis Gliaudą, Juozas Tininis, 
Algirdas Gustaitis ir kt.

ŽINIOS IŠ VISO 

_ PASAULIO —
♦ JUNGTINĖS .AMERIKOS 

VALSTYBĖS paskelbė padidin
siančios savo karinę misiją Pie
tų Vietname penkiais tūkstan
čiais vyrų. Ligšiol ten veikė 
16,000 karių. Skelbiama, kad nau
jasis kontingentas taip pat lik
siąs patarėjų vaidmenyje. Pietų 
Vietnamu! taip pat pažadėta dau
giau karinės medžiagos.

* NEGRŲ RIAUŠĖS New Yorke 
ir Rochesteryje, kaip sako U.S. 
News and World Report, prezi
dentui Johnsonui ir demokratų 
partijai iššaukė dideli susirū
pinimą, nes pasirodė, kad naujie
ji šalpos planai ir civilių teisių 
{statymas nepatenkino negrų 
vadų. Riaušių pasėkoje tenką re
vizuoti visas pranašystes apie rin. 
kimų laimėjimą. Riaušės pražu- 
džiusios New Yorko miesto bur
mistro Richard Wagner šansus 
kandidatuoti | viceprezidento 
postą.

* SENATORIUS J.W. FUL
BRIGHT, senato užsielnių reika
lų komiteto pirmininkas, nau
joje knygoje "Seni mitai ir nau
ja tikrovė" pasiūlė naują kana
lą tarp Atlanto ir Ramiojo van
denyno, kuris turėtų būti stato
mas bendromis JAV ir Sovieti
jos pastangomis. Tokio kanalo 
reikalingumas pradėjo ryškė
ti po riaušių Panamos kanalo 
zonoje.
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