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NEPAPRASTOJI JUNGTINIU TAUTU PLENUMO 
SESIJA KONGO KLAUSIMU
Sovietinio bloko diplomatai išvyko iš Kongo

Sovietams devyniasdešimtąjį 
kartą panaudojus veto teisę JT 
Saugumo Taryboje, Kongo klau
simas perduotas nepaprastajai 
Jungtinių Tautų plenumo sesijai, 
kuri sušaukta šeštadienį,, trim 
dienom prieš prasidedant regu
liariajai sesijai.

Dramatiškame Saugumo Tary
bos posėdyje, pasibaigusiame 
ankstyvomis šeštadienio ryto va
landomis, vyko kieta dvikovė tarp 
Sovietijos ir JAV, pirmajai sie
kiant suvaržyti Jungt. Tautų gen. 
sekr. Hammarskjoldo teises, an
trajai kovojant dėl jų praplėti
mo. Ceilonas ir Tunisas įnešė 
kompromisinę rezoliuciją, kuria 
buvo siūloma įgalioti JT gen. 
sekr. Hammarskjoldą ir toliau 

BALTICA

Dviejų blokų susitikimas

CHRUŠČIOVĄ NEW “1RKE 
PIKIETUOS BE PERTRAUKOS

Karštam, bet nedraugiš
kam Sovietijos diktatoriaus 
Chruščiovo sutikimui New 
Yorke sudarytas komitetas 
iš dvidešimt keturių grupių, 
jų tarpe uostų darbininkų 
unijos, kelių karo veteranų 
organizacijų ir amerikiečių 
bei tautinių mažumų sam
būrių.

Justin MacCarthy, orga
nizacinio komiteto pirmi
ninkas, pareiškė, kad yra 
planuojama Chruščiovą pi
ketuoti be pertraukos — iš
tisomis paromis, ir kur jis 
bekeliautų. Jis tikisi, kad 
demonstracijos vyks tvar- dėžės ir kiti kilnojami daik- 
kingai.

”Būtų katastrofiška, jei
gu kiltų betvarkė”, pareiškė 
McCarthy. "Įvairūs demon
strantų susirėmimai su po
licija komunistams duotų 
propagandinį ginklą, ir jie 
galėtų šaukti, kad Amerika 
esanti policinė valstybė”. 
New Yorko policijos vado
vybė pareiškė, kad ji nesi- 
kišianti, jei demonstracijos 
vyks tvarkingai.

Viena iš didžiųjų demons
tracijų ruošiama dar prieš 
Chruščiovui atvykstant — 
rugsėjo 17, kada švenčiama 
JAV konstitucijos pasirašy
mo sukaktis. Automobilių 
su atitinkamais plakatais 
vilkstinės kitomis dienomis 
pravažiuos svarbiausiomis 
New Yorko miesto gatvė
mis, pro komunistines am
basadas ir Jungt. Tautų rū
mus. Numatytos ir pėsčių
jų demonstracijos pačiam 
miesto centre.

Europos Pavergtųjų Tau
tų Seimas susirinks specia
liam posėdžiui antradienį. 
Jo metu bus atlikta paverg
tųjų kraštų vėliavų pakėli
mo ceremonija.

Kitos grupės demons- 
’ truos prieš Kubos premjerą 

Castro, Jugoslavijos Tito ir

tęsti pastangas tvarkai ir teisei 
Konge atstatyti*

Aštuoni Saugumo Tarybos na
riai pasisakė už t-, rezoliuciją, 
Prancūzija susilaikė nuo balsa
vimo, o Sovietija ir Lenkija bal
savo prieš. Sovietų priešingam 
balsui reiškiant rezoliucijos ve- 
tavimą, JAV paskelbė reikalau
janti nepaprastosios Jungt. Tautų 
plenumo sesijos. Sovietų atsto
vas Zorinas bandė nuginčyti jos 
legalumą, tačiau pagal JT sta
tutus nepaprastoji plenumo sesi
ja šaukiama, vienam nariui pa
reikalavus, kai iškyla grėsmės 
taikai klausimas.

LEOPOLDVILĖJE sovietinio 
bloko pasiuntinybės paskubomis 
išvyko iš Kongo, prezidentui Ka-

arabų Naserį. New Yorko 
policija būkštauja, kad ne
ramumai galį kilti kubiečių 
demonstracijose.

Miesto policija griebėsi 
nepaprastų saugumo prie
monių atvyk stantiems 
"karštiems svečiams” ap
saugoti : atšauktos atosto
gos, tūkstančiai policininkų 
perkelti tarnybai į Manhat- 
tano salą, įvesta 24 valandų 
paruošties tarnyba.

Policija leisianti demons
truoti tik iš anksto nusta
tytose vietose. Plakatai bus 
leidžiami be stiebų, šiukšlių 

tai pašalinti iš demonstra
cijų vietų ir šalutinių gat
vių. Aplinkiniai namai bus 
nuolat policijos tikrinami.

Į. policijos "karštųjų svečių" 
sąrašus yra įtraukti:

Mehmet Šėku -- Albanijos 
premjeras;

Todor Živkov--Bulgarijos ko
munistų partijos sekretorius;

Kiril Mozurov--Gudijos dele
gatas Jungt. Tautose;

Fidel Castro Kubos prem
jeras;

Antonin Novotny -- Čekoslo
vakijos prezidentas;

Raphael Trujillo -- Domini
kos Respublikos generalissimus;

Janos Kadar — Vengrijos 
valstybės ministeris;

Dr. Andre Sik -- Vengrijos 
užs. reik, ministeris;

Sukamo -- Indonezijos pre
zidentas;

Vladislav Gomulka -- Lenki
jos kompartijos sekretorius;

Gheorge Gheorghiu-Dej --Ru
munijos gen. sekretorius;

Nikita Chruščiovas -- Sovie
tijos premjeras;

Maršalas Tito -- Jugoslavi
jos prezidentas;

Nikolaj V. Podgornyj — Uk
rainos delegatams Jungt. Tau
tose;

Gamei Abdel Nasser — JAR 
prezidentas;

Andrei Gromyko — Sovietijos 
delegatas Jungt. Tautose.

savubu ir jo premjerui Ileo 
griežtai pareikalavus skubiai iš 
ten išsinešdinti. Jie buvo įspėti, 
kad kiekvienas iki nustatyto laiko 
neišvykęs sovietinio bloko atsto
vas bus areštuotas. Paskutinė
mis prieš išvykimą dienomis ste
bėtojai matė deginamus doku
mentus ir kitą inkriminuojančią 
medžiagą Čekoslovakijos amba
sados kieme.

Naujasis Kongo "stiprusis vy
ras" pik. Mobutu sutraukė į 
Leopoldvilę papildomų karinių 
jėgų, areštavo 21 asmenį iš Lu
mumbos artimųjų bendradarbių 
i*r atšaukė Katangon įsiveržusius 
Kongo armijos dalinius, kurie 
ten buvo pasiųsti Lumumbos įsa
kymu.

Kur yra dingęs Lumumba, tuo 
tarpu nežinoma. Vienas Jungt. 
Tautų Komandos karininkas pa
reiškė, kad jis buvęs JT dalinių 
saugomas jo rezidencijoje, ta
čiau nebuvo bandyta jo sekti, 
kai jis iš ten išvykęs. Vienas 
pranešimas iš Briuselio sako, 
kad jis pabėgęs iš Kongo. Pora 
dienų anksčiau jį bandė nužudyti 
Kongo kareiviai, tačiau JT Ko
mandos daliniai ir Kongo poli
cija išgelbėjo. Tas momentas 
ir buvo lemiamasis posūkis Kon
go krizėje.

Katangos prez. Tshombes at
stovai pasirašė sutartį su prem
jeru Ileo, pagal kurią Katanga 
pasižadėjo remti prez. Kasavu- 
bu ir jo vyriausybę, o pastaroji 
laikinai pripažino Katangos au
tonomiją. Pagal sutartį yra nu
matytos tolimesnės derybos dėl 
busimosios krašto politinės 
struktūros, tačiau atrodo kad 
Tshombes reikalavimai bus iš
pildyti, nes ir Kasavubu yra lin
kęs pritarti Kongo provincijų fe
deracijos idėjai.

TRUMPAI IS VISUR
* JAV planuoja netolimoje 

ateityje, greičiausiai dar šią sa
vaitę, į mėnulį iššauti bando
mąjį erdvės laivą.

Washingtone gausėja žinios 
apie gausiai instrumentuotų so
vietinių laivų judėjimą Atlante 
ir Pacifike. Tos žinios sustip
rino spėliojimus, kad sovietai 
ruošiąsi erdvėn iššauti ir atgal 
susigrąžinti kapsulę su gyvu 
žmogumi.

* BUVĘS sovietinio naikintuvo 
kapitonas Artamonavas pareiškė 
laikraštininkams, kad Sovietija 
turinti atominį povandeninį laivą, 
ir jis turįs pagrindo tikėti, kad 
tas laivas galįs leisti raketas. 
Jis atsisakė paaiškinti, kokiubū- 
du tai sužinojęs, tačiau iš pasi
kalbėjimo su laikraštininkams 
ryškėjo, kad Washingtono žval
gybos specialistams jis yra su
teikęs vertingų žinių apie so
vietinį laivyną.

♦ VAKARŲ Vokietijos Įstaigos 
susekė sovietinių šnipų žiedą. 
Penki asmenys arešuoti ir kiti

Rugsėjo 3-5 d.d. Chicagoje įvyko Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos suvažia
vimas, kuriame buvo išklausyti referatai ir diskutuoti sąjungos reikalai. Nuotraukoje grupė suva
žiavimo dalyvių prie registracijos stalo. Iš kairės: prof. S. Dirmantas, dr. inž. A. Nasvytis, inž. J. 
Augustinavičius ir prof. S. Kolupaila.

V. Noreikos nuotrauka

Komunistai planuoją invaziją į Vakarų Vokietiją
Vakarų Vokietijos vy

riausybė paskelbė turinti 
įrodymų, kad Rytų Vokie
tijos komunistinė armija 
ruošiasi ''agresyviam ka
rui” prieš Bonos 'respubli
ką. Savo teigimus ji parėmė 
dokumentais, kuriuos, pa
bėgdamas į Vakarus, atga
beno vienas Rytų Vokieti
jos armijos karininkas.

Dalyje beveik be paliovos 
besit ęsiančių pasitarimų 
tarp Vakarų sąjungininkų 
Vakarų Vokietijos kancle
rio pareigas einąs Ludwig 
Ehrhard kalbėjosi tuo rei
kalu su JAV ambasadoriu
mi Walter C. Dowling ir 
britų bei prancūzų diplomą-

SUDANAS RUOŠIASI IŠVYTI PRANCŪZUS
Sudanas, viena iš naujųjų vals

tybių vakarinėje, keršydamas už 
Senegalijos pripažinimą, ruošia 
si išvaryti prancūzų Įgulas ir už
daryti šešias Prancūzijos karo 
aviacijos bazes.

Prieš kelias savaites dar bu
vęs Senegalijos partneris Mali 
Federacijoje, Sudanas atsisakė 
pripažinti Senegalijos atsisky
rimą. Sudano vyriausybė įspėjo 
visus kraštus, pripažinusius Mali 
Federaciją, jų tarpe ir JAV, kad 
Senegalijos nepriklausomybės 
pripažinimas susilauktų "sunkių 
pasėkų". Diplomatai tai laiko 
grasinimu nutraukti diplomati
nius ir, Prancūzijos atveju, ka
rinius bei ekonominius ryšius.

Sudano premjeras Modibo Kel
ta taip pat grasino pripažinti 
Alžiro sukilėlių vyriausybę. Kai 
kurie stebėtojai iš to daro iš-

30 tardomi. Penkių areštuotųjų 
tautybė dar neskelbiama.

♦ JAV ambasada Maskvoje 
kreipėsi į Sovietijos vyriausybę, 
prašydama informacijų ir pagal
bos, ieškant dviejų amerikiečių 
turistų, kurie greičiausiai yra 
dingę už geležinės uždangos. 
Amerikon jie turėjo grįžti rug
sėjo 1, tačiau ligi šiol nepasiro
dė, ir neturima jokių žinių apie 
jų likimą. 

tiniais atstovais. Pasitari
mų detalės neskelbiamos.

Į Vakarus pabėgęs Rytų 
Vokietijos karininkas yra 
kapitonas Guenter Alfons 
Malikovski, 32 metų am
žiaus, kuris vadovavo pir
mosios šarvuotosios divizi
jos politinei sekcijai Pots
dame. Vak. Vokietijos įstai
gos sakėsi saugumo sume
timais negalėjusios pabėgė
lio kviesti į spaudos konfe
renciją, kur buvo rodomi 
dokumentai ir foto kopijos.

Jų tarpe buvo atsišauki
mai, skirti Kielio miesto ir 
žem. Saksonijos gyvento
jams, skatiną bendradar-

vadą, kad Sudanas ruošiąsis 
pasukti Gvinėjos keliu ir tapti 
neutralistine baze komunistų 
bloko operacijoms. Šiuo atveju 
susidarytų daug pavojingesnė si
tuacija, negu Gvinėjoje, nes Su
danas turi 1000 mylių ilgio sie
nų su Alžiru, ir čia galėtų su
sikurti bazė komunistų agen
tams ir net "savanoriams" į 
Alžirą.

Sudano vienintelė politinė par
tija, kaip ir Gvinėjoje, seka ko
munistų partijos pėdomis. Jei 
prancūzų technikai ir prekybi
ninkai bus išvaryti iš krašto, 
Keitos vyriausybė greičiausiai 
prašysis sovietinio bloko pa
galbos.

Mali Federacija skilo, kai kon- 
servatyviškesni senegaliečiai, 
kurie 300 metų prancūziškosios 
civilizacijos įtakoje, pabūgo kai
resnių ir gausesnių skaičiumi 
sudaniečių dominacijos.

JAV yra vienas kraštų, ati
dariusių savo ambasadą Daka
re, akredituotą prie Mali Fede
racijos. Federacijai skilus ir 
Senegalijai pasiskelbus nepri
klausoma, ambasada atsidūrė 
keblioje būklėje: Senegalijospri
pažinimas aštrintų santykius su 
Sudanu, nepripažinimas -- su 
Prancūzija, kuri Senegaliją jau 
pripažino.

biauti su juos "išvaduojan
čia” Rytų Vokietijos armi
ja. Kielio proklamacija yra 
tipiška: ji suredaguota taip, 
lyg komunistų armijos jau 
būtų Vakarų Vokietijoje ir 
baigtų laimėti karą. Jos 
įžangoje, prieš išdėstant nu
rodymus atskiroms gyven
tojų grupėms, sakoma:

"Paskutiniai priešo lizdai 
mieste sunaikinti. Miestas 
yra Vokiečių Demokratinės 
Respublikos liaudies armi
jos rankose. Pirmosios dar
bininkų ir valstiečių Vokie
tijos armija atėjo ne kaip 
okupantai, dirbanči o s i o s 
liaudies terorizuoti. Mes 
atėjome vieną kartą visam 
laikui Vokietijoje nušluoti 
fašizmą ir militarizmą. Mes 
siekiame bendradarbiavimo 
su demokratiškai nusiteiko- 
siomis ir konstruktyviomis 
miesto jėgomis”.

Sąjungininkų pareigūnai 
neabejoja dokumentų au
tentiškumu. Kpt. Malikovs
ki yra buvęs sovietų belais
vėje po praeito karo, bet 
vėliau įstojo į vokiečių ko
munistų partiją 1950 me
tais.

Pasitarimuose su Vakarų 
sąjungininkais, kaip tikima, 
Ehrhard teiravęsis, ar NA
TO nariai neprisidėtų prie 
Leipzigo mugės boikoto. 
Vakarų Vokietija paskelbė, 
kad ji sulaikysianti savo 
pramoninkus ir prekybinin
kus nuo dalyvavimo kovo 
mėnesį įvyksiančioje mugė- 

• je, ir tas draudimas galio
siąs tol, kol Rytų Vokietija 
nepripažins Vak. Vokietijos 
pasų.

Vak. Vokietijos prez. 
Luebke išskrido JAV karo 
aviacijos lėktuvu į Berlyną 
trijų dienų vizitui. Rytų vo
kiečiai kaltino, kad tas ir 
vėliau užplanuotas vidaus 
reik, ministerio Schroeder 
vizitas reiškiąs "provokaci
jas ... Berlyno klausimui 
įkaitinti”.

Lenkijos ir Čekoslovaki
jos karinės misijos Vakarų 
Berlyne taip pat paskelbė, 
kad jos nepripažinsiančios 
Vak. Berlyno pasų kelio
nėms į tuos kraštus. Pana
šius varžymus anksčiau pa
skelbė Rytų Vokietija.

KAIRĖJE: Rugsėjo 4 - 11 d.d. 
gražiame Palisades Interstate 
Parke, N.Y., įvyko dešimtoji A- 
kademinio Skautų Sąjūdžio sto
vykla, kurioj dalyvavo iš JAV 
ir Kanados 106 akademikai — 
akademikės. Nuotraukoje: vėlia
vos pakėlimas, atidarant sto
vyklą. Iš kairės stovyklos adju
tantas Jurgis Birutis ir stovyk
los viršininkas prof. Ignas Kon
čius su svečiais ir vėliavinin
kais.

R. Bričkaus nuotrauka
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KERŠTAS UŽ NEPALANKIUS KOMENTARUS/
Ceilono vyriausybė likviduoja laisvą spaudą.- Susirūpinimas dėl slydimo į kairę.

1960 iru rugsėjo 19 d.,

LIETUVIAI STUDENTAI CHICA60JE KALBASI SU 
LIETUVOS KOMJAUNIMO SEKRETORIUMI

Su didėjančiu nerimu Indijos 
vyriausybės sluoksniai stebi po
litinę raidą kaimyninėje Ceilono 
saloje. Jau prieš porą mėnesių, 
kada "dūsaujanti našlė" Siri- 
mavo Bandaranaike, prieš metus 
budistų vienuolio nužudytojo mi- 
nisterio pirmininko žmona, po 
socialistinės Šri-Lanka partijos 
rinkiminių laimėjimų įsikėlė į 
buvusią savo vyro rezidenciją, 
daugelis indų politikų pajuto ne
gerą jausmą, nes toji rinkiminė 
pergalė buvo pasiekta su komu
nistų ir trockistų partijų pagal
ba. Atsimenant nuolatinę raudo
nosios Kinijos grėsmę, Indijoje 
būkštaujama, kad Ceilonas ne
nuslystų į kairiosios revoliu
cijos vandenis. Nors po Mao ag
resijos Tibete komunistai Kera- 
loje nusilpo, tačiaukitamelndijos 
teritorijos pakraštyje gali atsi
rasti naujas potencialus Rytu ats - 
paros taškas.

Bet vis dėlto pirmajam mote
riškosios lyties ministeriui pir
mininkui Azijoje iš karto buvo 
duodama kai kurių šansų. Ponia 
Bandaranaike savo rinkiminę 
kampaniją vedė daugiau ašaro
mis ir dūsavimais, negu apčiuo
piamais argumentais ir progra
momis. Iš jos, kaip moters, 
buvo laukiama nuosaikios vidaus 
politikos-ir paramos Nehru "tre
čiajam keliui" -- pozityviam 
neutralumui tarp abiejų didžiųjų 
blokų. Pirmomis jos tarnybos 
dienomis tos viltys net atrodė 
pasitvirtinančios. Pirmą kartą 
nuo 1956 metų, kada saloje buvo 
įvesta oficialioji singalezų kal
ba, Ceilono generalinio guber
natoriaus Gunetilleke prakalba 
buvo verčiama ir į tamilų kalbą, 
o tamilų tautinė mažuma pirmą 
kartą nebeboikotavo ministerio 
pirmininko įvesdinimo sponta
nišku pasitraukimu.

Maždaug 12% Ceilono gyven
tojų sudaro tamilai, kurie į tą 
tropinę salą yra atkeliavę vėles
niais laikais iš pietinės Indijos. 
Tamsiaodžiai, kresni tamilai 
skiriasi ne tik išore nuo lieknų, 
bronzinės spalvos singalezų, ku
rie pagal padavimus į Ceiloną iš 
šiaurinės Indijos atsikėlę jau 
prieš pustrečio tūkstančio metų: 
jie yra ir darbštesni už singa- 
lezus; tas jų darbštumas lengva
būdžiuose singalezuose yra iš
šaukęs suprantamą nepasitenki
nimą ir antagonizmą.

Tačiau tolesnės naujosios vy
riausybės priemonės tiek New 
Delhi, tiek kitose Azijos valsty
bių sostinėse iššaukė nerimą. 
Ponia Bandaranaide įsakė suval
stybinti visą Ceilono spaudą. Jau 
"dūsaujančios našlės" vyrui sa
los laikraščiai buvo rakštis aky
je. Septyni iš aštuonių Ceilone 
einančių dienraščių, bendru 
360,000 egz. tiražu, priklausė 
dviem dideliem spaudos kon
cernam, kurie kritikavo prem
jero antivakarietišką neutra- 
Tizma ir palinkimą į Rytų blo-

NEPAPRASTOJO METO 
BŪKLE LAOSE

JAV laivynas pasiuntė į Pietų 
Kinijos jūrą, netoli Laoso pa
krančių, lėktuvnešį Hornet ir ke
letą laivų su 1100 marinų, kad 
apsaugojus Laosą ir Vietnamą 
nuo galimos komunistų agresijos.

Washingtone laivyno ir valsty
bės departamento pareigūnai pa
reiškė, kad jie atidžiai stebį pa
dėtį Laose, ypač dviejose šiau
rinėse provincijose, kur gresia 
pavojus, kad Pathet Lao sukilė
liai galį užgrobti valdžią.

Laoso kabinetas paskelbė ne
paprastojo meto būklę ir įsakė 
kariuomenei naudoti Jėgą.. kad 
sužlugdytų revoliuciją krašto 
pietinėje dalyje.

Revoliucinės grupės vadas 
princas BounOum pasmerkė neu- 
tralistinį princo Phouma reži
mą, kuris neseniai įvykdyto per
versmo pagalba užėmė valdžią, 
ir paskelbė suformavęs revoliu
cinį komitetą, nes Phoumos vy
riausybė atidariusi kraštą ko
munistų agresijai.

Princas Boun Oum atsisakė 
savo teisių į sostą, kai 1954 
metais kraštas buvo sujungtas 
vienon karalystėn. Užsienio ste
bėtojai sako, kad jis esąs dide
lis patriotas ir nebūtų sutikęs 
bandyti nuversti legalią vyriausy
bę, jeigu nejaustų, kad kraštui 
tikrfii gresia komunistinės agre
sijos pavojus.

ką. Ta spaudos laikysena ne
pasikeitė ir vėliau, kai socia
listinė Šri-Lanka partija po sa
vo vado nužudymo nekeitė kurso, 
nors jos frakcijose prieš tai 
būta stiprios opozicijos Ban
daranaike kursui. Abu laikraščių 
koncernai -- "Associated News- 
papers of Ceilon" ir "Times 
of Ceilon Ltd." -- buvo priva
tiniai; prieš rinkimus jie dar 
galėjo įspėdinėti prie urnų ei
nančius balstuotojus apie aštrų 
bolševizacijos pavojų arba bent 
nutolimą nuo laisvojo pasaulio, 
jeigu kraštutiniškai kairios jė
gos už Šri-Lanka partijos fa
sadų paimtų valdžią.

Kadangi Šri-Lanka partijai ne
pasisekė sukurti efektingos savos 
spaudos, dabar ponia Banda
ranaike nutarė suvalstybinti du 
didžiuosius spaudos koncernus. 
Tuo pat metu buvo įvesta val
stybinė kontrolė konfesinėse mo
kyklose ir nacionalizuota drau
dimo sistema saloje.

Ceilono vyriausybės sluoks
niai visai neslėpė, jog tie val
dančiosios partijos veiksmai yra 
kerštas už tai, kad spauda rin
kiminės kampanijos metu aiš
kino, jog kraštas sulauktų lai
mingesnės ateities, jei jam va
dovautų buvęs ministeris pir
mininkas ir Jungtinės Naciona
linės Partijos vadas Senanayake. 
Ir pastarasis yra neutralizmo 
šalininkas, tačiau jis, kaip Neh
ru, vengia prievartos ir yra kri
tiškai nusiteikęs ne tik prieš 
Vakarus, bet kai atsiranda rim
tų priežasčių — dar labiau prieš 
Maskvą ir Pekiną.

Praktiškai Šri- Lanka kabineto 
nutarimas reiškia Ceilono atsi
sakymą nuo demokratijos. Visose 
diktatūrose vienos partijos reži
mas pradėjo nuo viešosios nuo
monės išjungimo. Šis atvejis yra 
dar būdingesnis atsiminus, kad

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ

APIE FIRMĄ, Į KURIĄ KREIPSITĖS, 
PIRM NEGU SIŲSITE

DOVANU PAKETĄ j USSR
1. Ar firmą patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentu?
4. -Ar naudoja geriausias dėžes ?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metų ?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?
Atsakymas yra TAIP j visus viršminėtus klausimus, 

jeigu jūs siųsite savo dovanų tpakus per 
bile sekantį skyrių, priklausantį

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
716 Walnut St.
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455
4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399

390 W. Broadway
SO. BOSTON 27, MASS. 
ANdrew 8-8764
683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923
346 Third Avė. 
PITTSBURGH 22, PA. 
GRant 1-3712
174 Tilghman Street 
ALLENTOWN, PENNA.
Tel. HEnlock 5-2069

Ceilone komunistai sudaro ma
žumą, tačiau »jie, kaip 1917 me
tais Rusijoje, turi visas svar
biąsias pozicijas profesinėse są
jungose. ir yra labai agresingi.

Keliomis savaitėmis prieš rin
kimus du Ceilono trockistų va
dai, dr. N.M. Perera ir Leslie 
Gunevardene, buvo susitikę su 
sovietų pasiuntiniu V.G. Jakov
levu, kuris laikomas vienu iš 
apsukriausių komunistinio inter
nacionalo organizatorių, ilges
niam pasitarimui. Ten buvo svar
styta apie trockistinės ir ko
munistinės frakcijų operatyvinę 
koordinaciją ir eventualų sulie
jimą. Jei Maskvai pasisektų 
šiuos tarp savęs besirungian- 
čius kraštutiniškai kairius ele
mentus sujungti į vieną frontą, 
tai ir vidiniai suskilusi socia
listų partija netrukus būtų pri
brendusi galutinei kapituliacijai 
prieš komunizmą.

(tP)

VISAIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę
PAULINA

MOZURAITIS-BENNETT 
Hl 2 4450 

642 Meadow Lane Dr. 
Cleveland 24

1991.Broadway
NEW YORk 23, N. Y.
LYceum 5-0900
263 Market St. 
NEWARK 2, N. J.!
MArket 3-1968
6446 Michigan Avė.
DETROIT 10, MICH.
TAshmoo 5-7560 
1313 ^ddison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO
UTatf 1-0807
851 Hollins St. 
BALTIMORE 1, MD.
MUlberry 5-5787
202 Second Street 
LAKEWOOD, New Jersey 
Tel. FOxcroft 3-6621

979 So. Broad Street 
TRENTON, N. X 
Tel. EXport 4-8085

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

• Numatoma, kad nuo šių metų liepos 1 d. dividendai 
bus pakelti iki 4Įį.

MUTUAL <Mesud SAVINGS
an J -i uan č/^ssocialton

Chartered and Suparvisad by tha Unftad Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 Jahn J. Kazanauskas, Pres.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
laikraštis "Studentų Gairės" at- 
spaudė pasikalbėjimo atpasako
jimą su komjaunimo sekreto
rium. Jis būdingas, todėl jį 
čia ir perspausdinam. RED.

Prieš porą mėnesių JAV-bėse 
lankėsi nesenai Lietuvos Leni- 
nistinės Komunistinio Jaunimo 
Sąjungos pirmuoju sekretorium 
tapęs Aleksandras Česnavičius, 
kuris turėjo keletą ilgokų pasi
kalbėjimų su Urbanos studentais 
ir šio dialogo autoriais — Adomu 
Mickevičium ir Liūtu Mockūnu. 
Dialogo autoriai stengėsi atkurti 
pasikalbėjimą kiek įmanoma 
tiksliau. Be abejo, tai yra autorių 
subjektyviai pergyventos situaci
jos atvaizdavimas, kuris gali 
skirtis nuo tikrovės ar net paties 
Česnavičiaus padėties supra
timo. Dialogo autoriai stengėsi 
išvengti subejektyvaus ir emo
cinio žvilgsnio ir todėl mano
me, kad dialogas yra vykęs ir 
įdomus vienos konkrečios san
tykių su tėvyne formos atvaiz
davimas. Studentų Gairių Red.

Veikėjai:
Č. Tipiškas lietuvis. Apie 30 

metų amžiaus, LLKJS CK pir
masis sekr. Kalba energingai, 
griežtai, tarytum sakydamas pra
kalbą. Apsirengęs informaliai: 
kaklaraiščio, sovietinio treningo 
kelnės.

M I:
studentai veikėjai

M n:

Scena:
Čikaga. 15-tas aukštas. Vidu

tiniškai apstatytas YMC’o vieš
bučio kambarys. Kampe veikia 
televizija (Jack Paar Show). 11 
valanda vakaro.

Veiksmas:
Beldimasis į duris Č. atidarius 

duris, įeina studentai M. ir M. 
Trumpas susipažinimas. Nusiė
mę lietpalčius studentai patogiai 
įsitaiso ant Č. lovos.

Č. (sėsdamas ant kėdės, drau
giškai): Tai kaip jums, vyrai, 
einasi?

M: Po truputį. Štai gyvena
me viename bute keturi lietu
viai jaunuoliai — juo daugiau juo 
linksmiau.

Č: Įdomiai skamba. Aš šian
dien turėjau gan sunkią dieną: 
įvairūs bankietai, vaišina, siūlo 
gerti.

M: Taip jau čia priprasta.
č: Kokių profesijų būsite, vy

rai?
M: Mes baigę inžineriją, ta

čiau turime palinkimo humani
tariniams mokslams.

Č: Taip, (liūdnai) kai tik mums 
tokių reikia (Seka sovietinės Lie
tuvos pramonės laimėjimų išvar
dijimas)... Taip, Lietuvoje daug 
kas yra pasikeitę. Statome naują 
--komunistinį pasaulį.

M: Įdomu, kas -jus paskatino 
tapti koįnunistu? Aišku, jeigu mes 
jus neliečiame perdaug asme
niškai šiuo klausymu.

Č: (šypsosi) Žinoma. Kilmės 
esu iš Pasvalio. Motina yra la
bai dievobaiminga. Mažas būda
mas tarnaudavau mišioms, ta
čiau laikui bėgant pamažu įsi
tikinau, kad Lietuvos kelias su
rištas su komunizmu. Tas įsi
tikinimas atėjo ne staiga ir man 
pačiam tik universitete beesant. 
Greičiausiai žinote, kad 1945 - 

1950 metų laikotarpyje Lietuvoje 
vyko klasių kova, tačiau dabar 
tas laikotarpis yra pasibaigęs 
ir kraštas, o ypatingai jo jauni
mas, yra mūsų pusėje. (Už
sidegęs) Aš žinau, jūs manimi 
netikite, nes esu komunistas, bet 
norėčiau, kad atvažiuotumėte į 
Lietuvą pasižiūrėti ir tenai pa
sikalbėtumėte su nepartiečiais. 
Jie jums tą patį pasakytų.

M: Mes atvažiuoti pasižiūrėti 
tai norėtume, tačiau ar mums 
yra saugu?

Č: (juokiasi): Saugu?! Jeigu 
mes iš Sibiro grąžinome net 
buvusį buržuazinės Lietuvos mi- 
nisterį, kuris dabar dėsto Dot
nuvos Žemės ūkio Akademijoje, 
jeigu mes nieko nedarome tokiam 
Deksniui, kuris yra tikras mūsų 
priešas, tai ko jums reikia bi
joti? Argi jūs esate didesni ko
munizmo priešai negu jie? Lie
tuvos Komunistų partijos narių 
skaičius nėra didelis. Kaikurie, 
ypatingai vyresniosios kartos 
gyventojai, yra prieš mus nusi
teikę, bet vistiek--jie yra įsi
jungę į mūsų bendruomenę ir 
dirba mums naudingą darbą.

(Č. atsistoja ir pasiūlo 
maskvietiškų cigarečių)

M: Įdomu, ar nėra jokio try
nimos! tarp jaunesnės ir vyres
nės kartos komunistų partijos 
narių? Juk jie buvo suformuoti 
skirtingų gyvenimo aplinkybių?

Č (griežtai): Ne, jokio skir
tumo nėra. Senesnė karta buvo 
užgrūdinta kovoje prieš na
cius bei klasių kovoje. To mes ne
same patyrę bei išgyvenę.

(trumpa tyla)
Č: (ironiškai šypsodamasis): 

Ką jūs galvojate apie dabartinę 
pasaulio politinę situaciją?

M (susimąstę): Padėtis gan 
liūdna. Karas yra neįmanomas. 
Nemanom, kad kuri nors pusė 
jį pradėtų. Atrodo, kad tęsis 
dabartinis šaltasis karas ekono
minėje bei idėjinėje plotmėje, 
Lietuvos atveju -- pasikeitimų 
nebus.

Č (patenkintas): Teisingai sa
kote, karas yra neįmanomas. Ne 
svarbu, kas jį pradėtų J.A.V. 
ar mes -- abi pusės žiauriai 
nukentėtų. Šitokioje įvykių švie
soje man yra nesuprantama, kaip 
jūs galite kalbėti apie kažkokį 
Lietuvos išlaisvinimą? Kaip iš 
jūsų studentiškos spaudos ma
tau, visos studentiškos organi
zacijos kaipo savo šūkį yra į- 
sirašiusios "Lietuvos išlaisvi
nimą". Tačiau, gyvendami čia, 
jūs esate pasmerkti nutautėjimui. 
Ką jūs čia darote? Tuo metu, kai 
jūs čia tuščiažodžiaujate apie 
laisvę, mes dirbame! Mes nesa
me tokie automatai, kurie yra 
aprašyti jūsų Orwell’io ar Ko- 
estler’io. Pas mus nėra tiek lais
vės, kiek pas jus. Kiekviena si
stema turi laisvės, bet ta laisvė 
turi atitikti sistemos reikalavi
mams. Man rodos, kad turėti 
laisvės, tiek kiek jūs turite, yra 
žalinga ir trukdo pažangai. Taip 
pat...

M (įsiterpdami): Ką jūs galite 
pasakyti apie Rimkevičiaus 
"Studentus"? Kodėl ta knyga buvo 
atmesta?

Č (kalba lėtai): Tai buvo Rim
kevičiaus pirmasis veikalas. Jo 
dabartinė drama "Vandens Leli
jos" yra susilaukusi didelio pri
tarimo bei susidomėjimo... (ne
noromis) "Studentuose" jis nela
bai tiksliai apibūdino, dabartinę 
Lietuvos buitį, (smarkiau) Jūs iŠ 
tokių dalykų nedarykite sau iš
vadas. Aš žinau, jums laiškuose 
kai kas prirašo neigiamų fakte
lių. Jų yra, tačiau tas nieko ne
reiškia. Aš norėčiau, kad jūs 
aplankytumėte Lietuvą. Žinoma, 
jeigu pradėsite platinti savo stu
dentišką spaudą -- liepsime 
kraštą per 24 valandas apleisti.

M: Pagal jūsų materinio žmo
gaus prielaidas, literatūros pa
skirtis yra tarnauti sistemai. Ko
dėl iš viso literatūra?! Kodėl ne 
šūkiai, prakalbos? Nes Pavlovo 
principas...

Č: Literatūrinė kūryba reika
linga žmogaus įkvėpimui.

(M ir M pasižiūri vienas į 
kitą, šypsosi)

M: Pasakykite, kaip jūs įsi
vaizduojate komunistinį žmogų, 
pasiekusį savo tikslą materia
listinio progreso gale?

Č: (žiūrėdamas į tolį, kurį laiką 
mąsto): Matau žmogų, kiekvieną, 
turintį savo namelį su darželiu, 
kurį jis tvarko po darbo...

M (pertraukdami): Bet juk tech
nikinė pažanga taip sparčiai žen

gia, jog galima pramatyti situa
ciją, kada daugumai žmonių ne
reikės dirbti, mašinoms peri
mant daugumą jų darbų (M. iš
sitiesia ant lovos ir patenkinti 
stebi Č.)

Č (užsidegęs): Darbas yra rei
kalingas. Jis visada bus — turės 
būti. Taigi, matau žmogų po darbo 
savo namelyje puoselėjant savo 
kultūrą bei savo dvasines verty
bes... (susinervinęs) Ach, bet 
kam kalbėti apie kažkokius atei
ties tikslus. Tokia kalba tai jūsų 
dekadentiško, bevaisio galvojimo 
išdava. Mes turime prieš save 
konkrečius tikslus, kurie yra da
bartyje, Jie yra - -pagerinti žmo
nių gerbūvį. Mes žinome, kad 
esame atsilikę nuo Amerikos, bet 
mes ją pasivysime ir pralenksi
me.

( Č. atsitojęs užgesina tele
viziją (Jack Paar Show) ir pa
siūlo dar po vieną maskvinę ci
garetę)

M: Ką jūs galvojate apie ben
dradarbiavimą su mumis?

Č: Bendradarbiavimas gali
mas, tik jūs turite atsisa
kyti visokių laisvinimų. Santy
kiavimas įmanomas, tačiau tik
tai priartėjimo būdu. Šiuo atveju 
jūs turite priartėti prie mūsų, 
nes mes esame tautos kamienas, 
o jūs tik tai jo mažuma, (griež
tai) Mes jau ir taip per atlai
dūs jums esame, tuo tarpu kai* 
jūs mus tautos išdavikais va
dinate. Istorija pasakys, kas buvo 
tikrieji išdavikai. Mano as
meniška nuomonė, kurią aš turė
siu progos pareikšti LTSR pre
zidiume, yra: "Jie mums nerei
kalingi. Nupjaukime juos kaip su
džiūvusią šaką!"

(Smarkus beldimasis į duris. 
Visi trys išsigandę žiūri durų 
link. Č. atidaro duris)

Senis: Would you, please, keep 
the noise down.

Č: O. K.
M & M: O.K., O. K.
(Senis išeina)
M: Jūs kalbėjote apie vyres

niąją kartą. Kaip su dabartiniu 
jaunimu, kuris Lietuvą paliko vos 
keletos ar keliolikos metų ir 
kuris kai kuriais atžvilgiais yra 
panašus į amerikiečius. Argi mes 
kalti esame?

Č: Sunku. Jūs nekalti (atsi
lošia ir giliai įtraukia dūmą). 
Štai jūs atėjote pas mane pasi
kalbėti su tikru komunistu, su 
kuriuo jūs savo gyvenime nesate 
kalbėję. Gal būt išėję nusispjau
site per petį, ar mane savo 
laikraščiuose apšmeišite. Man 

į tai visai nesvarbu -- darykite 
ką norite!

M: Tas mums yra neaktualu; 
atėjome susipažinti su tikrove.

Č (ironiškai): Man įdomu, ką 
jūs, jaunimas, matydami realią 
pasaulinės politikos situaciją 
galvojate? Jūs matėte, kaip bū
dama pašonėje Amerika neatėjo 
į pagalbą Vengrijos reakcijonie- 
riams. Nejaugi jūsų ateitis yra 
kalbėti apie Lietuvos išlaisvini
mą ir aklai siekti materialinių 
gėrybių. Turite dabar vieną ma
šiną, vieną namą, vėliau turėsite 
antrą, trečią. Bet kas iš to? 
(nostalgiškai) Štai, pažvelgiu į 
Michigano ežerą ir prisimenu: 
Lietuvoj jau pavasaris, medžiai 
sprogsta. Greitai Rambyno kalne 
vėl švęsim Jonines. Taip... mes 
dar švenčiame Jonines.

M (rimtai): Meskime kortas 
ant stalo. Jūs mums nieko naujo 
nepasakėte. Mes žinome ir su
prantame, kad mūsų laukia nu
tautėjimas bei įsiliejimas į ame
rikietišką masę. Mes jau dabar 
dalinai esame amerikiečiai. Toks 
jau yra mūsų kartos likimas. Jūs 
lietuviškumą įsivaizduojate kaipo 
kraštutinę nacionalistinę ideolo
giją, bet mums tai yra reali 
žmonių grupė su kuria mes esa
me surišti gyvenimiškais sai
tais. Mes taip pat atsisakome 
žiūrėti į tolimą ateitį, bet gy
vename dabartyje. Mes esame 
"pasimetusi karta", neįleidusi 
giliai savo šaknų nei Lietuvoje 
nei Amerikoje. Tačiau žinojimas, 
kad esame karta, bet ne pas
kiri žmonės priduoda pasitikėji
mo mums, bei reikšmės mūsų 
darbams. Lietuvybė šiai kartai 
nėra vien tiktai kultūrinis pali
kimas ar prarasto rojaus vizija, 
kuriais gyvena vyresnioji karta. 
Lietuvybė yra žmogiška tapa
tybė su savo kartos broliais, 
kurie buvo panašaus likimo 
sujungti ir kuriuos riša savitar
pinio supratimo saitai. Mes no-

(Nukelta į 3 pst)
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Sibiro tremtinio atsiminimai (54) A. Valasevičius

DIDELIU ĮDOMUMU GRIEBIU LIETUVIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS

Po kiek laiko gaunu iš 
visai nepažįstamo tautiečio 
laišką ir pluoštą įvairių lie

Griebiu skaityti lietuviškus laikraščius...
Vyt. Raulinaičio iliustracija 

eiti į nakties poilsį, bet aš 
taip ištroškęs geriu tą ty
resnį vandenį, norėdamas 
kuo greičiau susipažinti su

tuviškų laikraščių. Jis per
skaitė vokiškam laikraštyje 
žinutę apie močiutės mirtį, 
kur buvo įterpta ir mūsų 
pavardė. Jis iš pavardės nu
sprendė, kad aš esu lietuvis 
ir teisingai numatė, kad aš 
esu pasiilgęs savos spaudos.

STUDENTAI KALDASI ...
(Atkelta iš 2 psl.) 

rėtume, kad ir bendradarbia
vimas su jumis būtų nuoširdžioje 
žmogiškoje plotmėje.

Tačiau mūsų karta nėra tiktai 
būrys, ieškąs užuovėjos nuo 
svetimų vėjų. Mes esame ne 
vien tiktai pasimetusi, bet taip 
pat ir maištaujanti karta. Maiš
taujame prieš likimą, atėmusį 
mūsų kartai ‘tvirtus tautinius pa
grindus. Maištaujame ir prieš 
mūsų vyresnės kartos lietuviš
kumą, bei prieš amerikietišką 
aplinką, kurioje nesijaučiame 
pilni jos nariai. Didžiausias pa
sipriešinimo jausmas yra ko
munizmui -- ne dėl skriaudos, 
kurią mes tada buvome per jau
ni pilnai suprasti, ir ne dėl 
ideologinių skirtumų, kurie tie
sioginiai neliečia dabartinės mū
sų egzistencijos. Trumpai drūtai 
--komunizmas yra mūsų šiuolai
kinės padėties didžiausias kal
tininkas ir kas svarbiau -- jis 
yra pastojęs kelią mūsų bendra
darbiavimui su tauta. Vienin
telis mums atviras kelias į tau
tą yra per-< komunistinę ideolo
giją, kuri mums nėra priimtina, 
nes mes tapome suformuoti 
kitokių gyvenimo sąlygų bei pa
žiūrų Į gyvenimą.

(visi tyli)
C: Leiskite jums duoti vieną 

asmenišką patarimą. Čia pa
buvęs matau jus susiskaldžiu
sius 1 ateitininkus, skautus aka
demikus, santariečius. Kodėl jūs 
nesusijungiate ir, veikdami kar
tu, nestatote savo reikalavimų?

M (ironiškai šypsosi): Tai jau 
yra mūsų demokratinės sistemos 
pažimys.

(laikrodis muša 4 valandą ryto) 
M: Mes pas jus perilgai už

sibuvome. Gal būt jūs norit 
miego?

Č: Miego nenoriu, nes, Peda-
godiniam Institute bestudijuoda
mas, esu pripratęs dirbti kiaurai 
per naktį. Man keista, jūs čia 
atėję manęs nepuolėte, bet tik 
klausimus statėte... Atvažiuokite 
į Lietuvą. Aplankykite... Tada pa
matysite.

(M. stojasi velkasi lietpalčius 
ir krato rankas su č.)

č: Sėkmės.
M: Sėkmės, (šypsosi) Sėkmės, 

tik ne ideologinėse rungtynėse 
(garsiai juokiasi).

č (sumišęs žiūri)
M (susigriebia) Bet vistiek— 

sėkmės.
č: Na, sudiev. Jūs žinote, kur 

mane pasiekti. Rašykite į Vilnių 
—Lietuvos sotinę, ne Kauną--bu
vusią' laikinąją sostinę (šypso
si), Lietuvos TSR,

Ilgai užsisėdžiu vakarais 
ryte rydamas straipsnį po 
straipsnio, žmona ragina 

mano tautiečių gyvenimu 
Amerikoje ir kitur.

Dauguma straipsnių tei
singai vertina padėtį mūsų 
tėvynėje. Bet man nekilo 
niekad mintis pačiam ką 
nors tiems laikraščiams pa- 
raštyi.

Vasario mėnesio pabaigoj 
baigiasi mano sutartis mo
kytis. Mano mokytoja pata
rė dar pratęsti sutartį, o 
jeigu dirbsiu, tai po darbo 
valandų kviečia pas ją už
eiti žada man padėti mo
kyt , be jokio atlyginimo.

Netrukus gaunu pakvie
timą į darbo įstaigą.

Kažin kokiems reikalams 
tave kviečia ? — klausia 
žmona.

■— Aišku, kad darbui. Juk 
reikia atidirbti už tas deš
ras, kurias čia suvalgėm. O 
jų jau suvalgėm daugiau, 
negu per 10 metų Sbire, — 
sakau juokaudamas, bet 
tikrą tiesą.

— Jie čia visko turi ir 
patenkinti kada tik perki, o 
kada dirbsi, dar daugiau 
valgysim, — aiškina žmona.

Nepasitikiu savim, nors 
jau šiek tiek moku vokiškai, 
bet pasiimu ir savo vertėją.

Darbo įstaigoj man duo
da pasirinkti ko aš norė
čiau: pratęsti vokiečių kal
bos mokymąsi, dirbti ar va
žiuoti į trijų mėnesių meta
lo apdirbimo kursus. Aš be
veik pritrenktas tokiu rūpi
nimusi. Aš tikrai norėčiau 
Įsigyti kokią specialybę, bet 
ilgiau mokytis lyg nepato
gu.

Tarnautojas, nesulaukęs 
iš manęs greito atsakymo, 
pradeda aiškinti. Jis pata
ria važiuoti į kursus. Jis ži
no, kad per tris mėnesius 
negalėjau išmokti kalbos, 
bet jo nuomone, aš sugebė-

/
čiau. žinoma, pasirinkimas 
laisvas, bet baigęs kursus 
turėčiau pastovesnį ir ge
riau apmokamą darbą.

Pinigus, kuriuos dabar 
gaunam, mano žmona gaus 
ir toliau. Be to aš ten gausiu 
maistą, darbo drabužius 
praktikos laikui ir po dvi 
markes kiekvieną dieną 
smulkioms išlaidoms.

Aš dar aiškinu žmonai 
savo galvojimą, bet ji trum
pai jiems pasako, kad aš 
noriu įsigyti specialybę. Ir 
tuoj tvarko mano dokumen
tus į Wunziedel, kur yra 
mokykla. Ji iš čia netoli, tik 
pusantros valandos kelionė 
autobusu. Ir bilietą iš anks
to man nuperka. Išeinu iš 
darbo įstaigos susirūpinęs.

— Kodėl tu vis tiek daug 
galvoji? — klausia žmona.

— Marta, juk mes niekuo 
nenusipelnėm Vokietijai iš
buvę 10 metų Sibire. Mes 
neįdėjom nė vienos plytos į 
šituos gražius namus, nepa- 
sodinom ir nepalaistėm nė 
vienos gėlės, kuriomis 
džiaugiamės. Aš nenoriu 
būti našta, kad mane kiti 
neštų ant savo sprandų.

— Visada tu turi savus 
galvojimus. Ateis laikas ir 
atidirbsi, o čia yra tokia 
tvarka ir, žinoma, už tai 
reikia jiems sakyti ačiū.

Vėliau susitikau ir kitaip 
galvojančių. Teko kalbėtis 
su vienu, iš Klaipėdos kraš
to atvažiavusiu kolchozinin- 
ku. Jis taip pat neturi jo
kios specialybės ir net jokio 
išsilavinimo. Pirmiausia jis 
vaizdžiai nupieša kalbėda
mas ten buvusius sunku
mus, bet pabaigoj išsitarė, 
kad jis ne tam čia atvažiavo 
į Vak. Vokietiją, kad dirbtų 
juodą darbą. Aš manau, kad 
jį apakino čia matomos ge
rybės ir jam suteiktos tei
sės. Bet ir tokių nevaro iš 
čia atgal išvažiuoti. O jei 
tai primintų, tai gal pri
verstų blaiviau pagalvoti.

Kitam numeryje: Girdžiu 
pažįstamą melagio balsą.

YOUNGSTOWN statybos įmo
nė skubėjo pastatyti 16 namų pa
rodai, bet kiekvieną rytą būdavo 
dingę kai kurie įrankiai arba 
statybinė medžiaga. Pagaliaubu- 
vo nuspręsta pridėti įspėjimą, 
kad bus išmokamas 50 dol. 
atlyginimas tam, kas padės su
gauti vagis. Tačiau neilgai tru
kus vagys nusinešė ir įspėjimą.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS RE- 
ZIDENCIN I U S, MEDICI
NOS IR PREKYBOS TIKS
LAMS SKIRTUS PASTA

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.
REpublic 7-8949 
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

Lietuviai studentai suvažiavime Bonnoje (Vokietijoje). Prieky iš 
kairės: K. Paprockaitė, A. Liudžiovaitytė, V. Lenertas. Stovi J. 
Klimaitis iš Hamburgo, Onutė iš Mainzo, prof. Z. Ivinskis, J. 
Godušaitė iš Frankfurto ir D. Skeberdytė iš Heidelbergo.

Lietuviškiausia buvo iš Lietuves 
atvykusi Dalė 

Lietuviai studentai Heidelberge; Vokietijoje.
KRISTINA

PAPROCKAITĖ,
New York

Tas gražusis ir apdainuo
tas studentų miestas — 
Heidelbergas, turbūt gam
tos rūstybę užsitraukė, nes, 
kai lyjant iš JAV ten atvy
kau, tai slinko dienos, viena 
už kitą tamsesnės, lyjo be 
jokios atvangos. Nei gied
ros, nei šviesesnio debesėlio 
danguje nesimatė. Man tai 
buvo didelis nusivylimas, 
nes prieš važiuojant iš ten 
gyvenusių lietuvių buvau 
girdėjusi, kad Heidelberge 
amžina vasara, visą žiemą 
daržovės auga.

Visa laimė, kad ten, tarp 
įvairių tautybių studentų, 
radau nemažą būrį ir lietu
vių, suvažiavusių iš dauge
lio kraštų. Daugiausia betgi 
iš JAV: Chicagos, New 
Yorko, Rochesterio; Vokie
tijos. O viena net buvo ką 
tik iš Lietuvos atvykusi — 
Dalė Skeberdytė. Visi jie, 
naujai atvykusiam lietu
viui, yra labai draugiški, 
malonūs, artimi. Tartum 
viena lietuviška šeima tarp 
žvarbaus vėjo.

Iš mūsų visų lietuviškiau
sia buvo iš Lietuvos atvy
kusi Dalė. Visur ir visada 
mums skelbianti atkaklią 
kovą už kiekvieną lietuvių 
kalbos klaidelę, štai, vienam 
išeivijos lietuviui, ką tik su
sipažinus, tokį pamokslą iš
drožė: ”Kaip tu kalbi, pir
miausia tu mokykis lietu
viškai kalbėti, kaip tau ne 
gėda? Man baisu klausyti.”

Tačiau mūsų ausims, jau 
imigracijoj pripratutioms, 
neatrodė taip jau baisu. O 
kai ji perskaitė mano drau
gių iš Amerikos rašytus 
laiškus, iš nustebimo sušu-
ko: ”0 Dieve, tai tu drau
gauji su tokiom, kurios ne
moka net lietuviškai rašy
ti.” Ir bematant laiškuose 
klaidas ištaisė ir liepė siųst 
atgal tas klaidas įsidėmėti, 
O man tos klaidos nebuvo 
didelės. Taškeliai, nosinės, 
žodžio perkėlimai ir k. Ji 
ne tik taisydavo mūsų kal
bą ir raštą, bet ir bardavo 
už kartojamas klaidas. Rei
kia prisipažinti, kad mes ir 
stengėmės daugiau tų klai
dų nekartoti.

Lietuviai yra susiorgani
zavę į Vokietijos Lietuvių 
Studentų Sąjungą, kurios 
centras yra Frankfurte. 
Centro valdyba palaiko ry
šius su visais Vokietijoj 
studijuojančiais, nes, kai 
kuriuose universite tuose 
yra tik po vieną ar keletą 
lietuvių. Be tos sąjungos jie 
liktų visai atskirti nuo sa
vojo lietuviško kamieno.

Centro valdyba visus in
formuoja apie visų, ne tik 
studentų lietuvių gyvenimo 
įvykius, apie ruošiamas tau
tines šventes, minėjimus ir 
ragina prisijungti, aktyviai 
dalyvauti ir talkinti.

Nors Vasario 16 Gimna
zija nuo Heidelbergo yra la
bai arti, deja, į savo tauti
nes iškilmes studentus daž
nai pamiršta pakviesti. Ten
ka patiems budėti ir suži
noti.

Gyvai veikianti Vokieti
joj yra Baltų D-ja, turinti 
Baltų Institutą Bonnoje, 
kuris rūpinasi pabaltiečių 
studentų reikalais; remia 
mokslo priemonėmis, kny- 
.gomis, lėšomis. Lietuvių 
"Studentų S-ga yra Baltų 
D-jos nariu.

Rugpiūčio 3-8 d.d. Bon
noje įvyko visos Vokietijos 
lietuvių studentų suvažiavi
mas, kuriam pirmininkavo 
Liudas Venslova, sekret. K. 
Paprockaitė. Suvažiavimas 
pasisakė už palaikymą arti
mesnių ryšių su JAV lietu
viais studentais.

Heidelbergo U-te daugiau
sia lietuvių studijuoja me
diciną, iš kurių 4-ri šiemet 
baigė: Vytautas Račkaus
kas ir Petras žlioba iš Chi
cagos, Kasakaitis iš Ro
chesterio ir Juozas Uleckas 
heidelbergietis. Visi baigė 
labai gerais pažymiais, to
dėl u-to vadovybėj lietuvių 
vardas yra minimas su di
džia pagarba. Baigusieji su 
gražiuoju Heidelbergu ir 
mielais draugais jau atsi
sveikino, bet jų vieton jau 
10 naujų atvažiavo.

Heidelberge prie studentų valgyklos "Menza". Sėdi: V. Rač
kauskas, V. Šemiotas, P. Žlioba, J. Uleckas, D. Skeberdytė. Stovi 
prūsų lietuvis A. Api.

Heidelbergo lietuviai stu
dentai, gal dėl to, kad gy
vena ne Amerikos tempu, 
randa laiko domėtis ir lie
tuviška spauda. Juos lanko 
Dirva, Draugas, Europos 
Lietuvis, Karys, Lietuvių 
Dienos ir Vienybė. Laikraš
čiais keičiasi taip, kad kiek
vienas gautų juos visus per
žvelgti.

Bendrai, Vokietijos lietu
viai studentai yra labai lie
tuviškos ir kovingos dva
sios, kurią palaiko ne tik sa
vyje, bet ir svetimuose. Jie 
mėgiami ir gerbiami vokie
čių gyventojų, ir visų tau
tybių studentų tarpe. Vo
kiečių visuomenėj, tą gerą 
apie lietuvius nuomonę, gal
būt, sudarė grįžę iš Lietu
vos belaisviai.

Savaitgaliais ar atostogų 
metu lietuviai organizuoja 
ekskursijas aplankyti kitų 
u-tų kolegas ir į žymesnes 
istorines vietas.

Heidelbergas nepriklauso 
prie didmiesčių ir pramonės 
jame kaip ir nėra. Pasižymi 
nepaprastu gamtos grožiu, 
visas paskendęs medžiuose, 
ant Neckaro upės kranto, 
kurio romantikai atvaizduo
ti studentai kūrė ir tebeku
ria dainas. Viena iš popu
liariausių ir gal seniausių 
labai mėgiama ”Ich habe 
mein Herz in Heidelberg 
verloren...”

O jo dirbtinas grožis, ku
ris sutraukia tūkstančius 
gyventojų iš tolimiausių 
apylinkių, tai būna vieną 
pavasario naktį. Tada Hei
delbergo pilis labai patrauk
liai apšviečiama, o Neckaro 
upe plaukioja iliuminuoti 
laiveliai. Leidžiamos įvairia
spalvės raketos, skamba 
muzika ir dainos. Tai lyg 
Venecijos naktys.

Atrodo, kad šis žavus ir 
mums svetingas miestas, 
lietuvių studentų labiau ir 
labiau mėgiamas.

SAN DIEGO laikraščio rapor- 
teris, laukdamas pasikalbėjimo 
su Sears - Roebuck and Co. 
prezidentu paprašė sekretorę 
duoti prekių katalogo. Tačiau 
visoje įstaigoje nebuvo katalogo.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOIA!

šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi. Pasltelrauklt, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamat

TREČIOKAS A4ENCY

Kur tik besiruostumėt keliauti, tuoj susiriikit su mūsų įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų parsiuntimas j visus kraitus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867
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Dar kartą pasikalbėją sukime 
platesniu keliu

Visi turime -daug tautinių, organizacinių ir kitokių 
rūpesčių. Ir juos, pagal išgales, bandome taip tvarkyti, 
kad tik geriau būtų mums visiems ir lietuviškiems rei
kalams.

Tų rūpesčių tarpe nemažą vietą užima ir mūsų jau
nimo klausimai. Ypač jų lietuviškasis įsijungimas į ben
drą veiklą. Kitaip sakant, nuo jaunų dienų pripratinimas 
aktyviai dalyvauti lietuviškoje veikloje. O dar kitaip ta
riant, kaip dauguma sako, kad mes išsiaugintume vertų 
pavaduotojų, ir ateities lietuvių veikla turėtų prityrusių 
vadovų;

Tie klausimai negali nerūpėti kiekvienam rimtam lie
tuviui/Apie juos, nė kiek nereikia abejoti, kiekvienoj šei
moj eina naminiai pasikalbėjimai. Apie juos kalbama or
ganizacijų eiliniuose susirinkimuose, kalbama stovyklo
se, suvažiavimuose ir visur, kur tik mes lietuviškais rei
kalais renkamės. Ir iš to mes tik galime padaryti išvadą, 
kad tie jaunimo klausimai mums yra visuotini, nuolat 
sprendžiami ir vis pakankamai gerai neišspręsti.

Nė kiek nepretenduojama, kad jau šį kartą, vėl juos 
pajudinus, jau bus surasti saliamoniški sprendimai. Ne, 
nes kada kalbama apie jaunimą, mes susiduriame su tiek 
daug atskirų atvejų, kiek yra ir mūsų pačių jaunuolių. 
Juk tai ne koks uniforminis reikalas, bet kiekvienu atve
ju atskiras, todėl ir taip sunkiai išsprendžiamas.

Dauguma pripažįsta, kad jaunimo darbais mažokai 
domimės. Pripažįsta, kad rūpestinga talka galėtų labai 
daug padėti. Ypač šiuo atveju įsidėmėtinas jų lietuviškai 
veiklai skirtinas dėmesys. Dėmesys visam jų lietuviška
jam darbui, nes tie jų darbai nedalomi į mažus ir didelius 
darbus. Iš savo patirties atsimename, kad to amžiaus dar
bai visi dideli ir visi svarbūs. Ir jais, jei mes norime pa
talkinti, turime domėtis. Turime domėtis, kviečiami pas 
juos lankytis, apie jų darbus ir gerą žodį pasakyti ir gerą 
korespondenciją laikraščiui parašyti.

Paskutiniųjų poros metų praktika parodė, kad Dirva, 
daug daugiau dėmesio skirdama mūsų jaunimo veiklai, 
ypač jų veiklai talkindama vaizdine medžiaga, ir iš paties 
jaunimo susilaukė labai palankaus dėmesio. Atsirado daug 
jaunų Dirvos talkininkų, net ir jos gerbėjų, kurie vėliau 
ir bendrai lietuviškai veiklai daug žada.

šis pavyzdys turėtų ir skeptikus įtikinti, kad tik kal
bėdami apie talką jaunimui, o nieko nedarydami, nieko ir 
nelaimėsime. O darydami galime labai daug atsiekti ir šio 
reikalo rūpesčius sumažinti. Numoti ranka, kada mūsų 
jaunimas rengia sporto šventes, kada rengia savo iškilas, 
stovyklas, suvažiavimus, labai nesunku. Galima ir pato
giai tą laiką pragirkšnoti konjaką ar prastą degtinę, gali
ma ir su kortomis rankose prasėdėti, bet tada neveidmai- 
niaukim, kad mums jaunimo reikalai rūpi.

Kitas didelis reikalas, tai mūsų fanatiški partiniai 
pančiai. Jais patys esam susipančioję ir jais per prievartą 
norime savo jaunimą supančioti. O tam jaunimui tie par
tiniai varžtai ir pančiai visiškai nerūpi. Jie šiuo atveju 
už mus daug plačiau nori žiūrėti ir matyti. Ir tą jų norą 
mes turime suprasti.

Jau vieną kartą šioje vietoje kalbėjome, kad mes ne
pramogautume tokiais pramogavimais, kokie dar buvo 
leidžiami savam krašte gyvenant. O svetur atsidūrus, rei
kia rūpestingai žiūrėti, kad nebūtų jokių varžtų visiems 
mūsų jaunuoliams į draugę jungtis, vieniems iš kitų gra
žaus elgesio ir naujų veiklos užsimojimų mokytis, vieni 
su kitais draugauti, lenktyniauti.

Mums būtina, kad šalia tų įdomių jaunimo stovyklų, 
kurias rengia atskiros organizacijos, vieną kartą būtų 
surengta viso lietuviškojo jaunimo stovykla. Ir joje ga
lėtų visi dalyvauti, visi savo sugebėjimais kitus patraukti 
ir tuo pačiu lietuvišką veiklą savo tarpe pagyvinti.

Bandykim kelius platinti, o tais keliais mūsų jauni
mui tikrai bus daug lengviau eiti.

B. G.i______________ ___________________________________

KENNEDY TURĖTŲ ATSIPALAIDUOTI NUO 
PARAUDONAVUSIU PATARĖJŲ 

Paaiškinimai tlevelandiečiams demokratams, išėjusiems ginti Chester Bowles.

APAČIOJE: Grupė skaučių a- 
kademikių, stovyklavusių ASS 
stovykloje.

R. Bričkaus nuotrauka

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai!

Mums, respublikonams, at
krinta vienas didelis rūpestis 
rinkiminių akcijų metu, --mums 
nereikia įrodinėti, kad mūsų kan
didatai ar jų bendradarbiai nėra 
buvę ir nėra Maskvos pataikū
nai. Respublikonai nėra turėję ir 
neturi savo narių tarpe asmenų 
kurie tūpčiotų prieš Kremliaus 
žudikus. Priešinga istorija yra 
su demokratais. JimFarley, vie
nas iš žymiųjų Demokratų Par
tijos darbuotojų ir kartu būdamas 
uolus katalikas, neseniai kalbė
damas Los Angeles mieste pa
reiškė labai aiškiai, kad de
mokratai turį "išravėti" iš savo 
tarpo paraudonavusius ar jau vi
sai raudonus savo narius.

Neseniai Dirvoje grupelė cle- 
velandiečių, remiančių Kennedy 
kandidatūrą, priekaištavo man, 
kad aš be pagrindo atsiliepęs 
neigiamai apie Chester Bowles, 
vieną iš Kennedy politinių pa
tarėjų. Neturiu jokio tikslo be 
reikalo kurį nors asmenį už
kabinti. Priešingai, esu tos gru
pelės remiamą kandidatą net 
viešai gynęs, kai jis dėl savo 
religijos buvo šmeižtas demok
ratų suvažiavimo metu Los An
geles mieste. Žinoma, niekad 
nemėginsiu ginti tų, kurie dėl 
vienos ar kitos priežasties tūp
čioja ir pataikauja Maskvai.

Trumpa žinutė, kuri buvo ma
no įdėta labai ribotai lietuvių 
respublikonų grupei skiriamame 
biuletenyje, sudariusi pagrindą 
clevelandiečiams man priekaiš
tauti, nebuvo pilna ir tuo pačiu 
nebuvo skirta spaudai. Ta poros 
ar trejetos sakinių žinutė buvo 
norėta pailiustruoti Chester 
Bowles galvoseną mūsų atžvil
giu. Kai Chester Bowles buvo 
išrinktas prieš daugiau kaip 10 
metų Connecticut gubernatoriu
mi, tos valstijos lietuvių veikė
jai prašė jį, kad jis, kaip ir ei
lė kitų gubernatorių, Vasario 
16-sios proga paskelbtų Lietuvos 
Dieną. Vienam žymiam tos 
valstijos lietuvių darbuotojų 
Chester Bowles pareiškė, kad 
Lietuva yra buvusi Rusijos pro
vincija, o dabar esanti Sovietų 
Sąjungos dalis. Lietuvos nepri
klausomybės atgavimas, anot 
Bowles, esąs tik sapnas. Į. to 
lietuvio pareiškimą, kad Lietu
va po pirmojo pąsaulinio karo 
buvusi nepriklausoma, Bowles 
atsakęs, kad po 1917 metų Eu
ropoje buvę atsiradę visa eilė 
mažų valstybėlių, kurios šiuo 
metu nebeegzistuojančios. Ches
ter Bowles to pašnekesio metu 
tam lietuviui pareiškęs, kad jis 
Lietuvos Dienos nepaskelbsiąs. 
Vėliau Connecticut lietuviai 
padarę didesnį spaudimą, ir 
Chester Bowles savo nuomonę 
pakeitęs...

Clevelandiečių grupelės pa
naudota citata iš Hartfordo ame
rikiečių laikraščio maža ką te-

LEONARDAS VALIUKAS
Los Angeles, Calif.

pasako. Tie, kurie yra buvę ar 
yra arčiau prie spaudos, žino, 
kad dažnai laikraščiuose dalykai 
yra "pasaldinami."

Amerikiečių spauda eilę kartų 
yra užsiminusi daugiau ar ma
žiau apie Bowles ir Stevenson 
naivumą komunizmo atžvilgiu ir 
jų pataikavimą Maskvai. Nese
niai "Draugas" ir amerikiečių 
spauda rašė apie Harrimanklūp- 
čiojimą prieš Kremliaus žudi
kus ir agentus. Ne tik Kennedy 
patarėjai, bet ir pats Kennedy 
turi nemaža naivumo komunizmo 
atžvilgiu. Po Chruščiovo muži
kiškų šūkavimų ir grąsinimų pre
zidentui Eisenhower Paryžiuje, 
Kennedy teigė, kad būtų tikslu 
JAV-bių prezidentui atsiprašyti 
Rusijos diktatorių. Rimtesniems“ 
demokratams toks Kennedy el
gesys tikrai nepatiko. Senatorius 
Lyndon B. Johnson, kalbėdamas 
tuoj po to Spokane, miesteV/ash., 
kur vyko tos valstijos demokra
tų suvažiavimas, šaukte šaukė: 
"Aš nesu pasiruošęs atsiprašyti 
Chruščiovą--o kaiptu(Kennedy)? 
Aš nesu pasiruošęs siųsti savo 
apgailestavimą Chruščiovui --o 
kaip tu (Kennedy)?"

Mano supratimu, clevelan
diečių grupelė ir kitos pana
šios grupelės, jei tik jų yra 
daugiau, pasitarnautų labai ir 
lietuviams ir visam laisvajam 
pasauliui, jei jos padarytų visą 
galimą spaudimą į Kennedy, kad 
jis "išravėtų" visus paraudo
navusius iš savo patarėjų tarpo, 
o pats, Kennedy, taip pat pasi
stengtų labiau įžiūrėti tą bai
sųjį pavojų Amerikai ir visam 
laisvajam pasauliui, gręsiantį iš 
Sovietų Sąjungos ir komunizmo 
pusės. Taip pat būtų sveikintina, 
kad tos grupelės paprašytų Ken

Toronto skautės akademikės registruojasi ASS stovykloje, pri
žiūrint mergaičių komendantei Birutei Banaitytei (Boston), antra 
iš dešinės, ir registratorei Laimai Petrauskaitei (Elizabeth), pirma 
iš dešinės.

nedy atsipalaiduoti nuo vidaus 
politikos patarėjų -- Schlesin- 
ger ir Galbraith, kurie stovi už 
socializmo įvedimą JAV-se.

APGAILĖTINAS CHICAGIŠKIŲ 
ELGESYS

Nesenai Chicagoje įvyko de
šimtosios sporto žaidynės. 
Mačiau iš tų žaidimų nuotraukų 
ir stebėjaus, kad estradoje vi
siškai nesimatė svečių. Net 
ir garbės komiteto, kuris Chi
cagos laikraščiuose buvo skel
biamas.

Toks chicagiškių elgesys ir 
visiškas nesidomėjimas mūsų 
sportuojančiu jaunimu yra tiesiog 
pritrenkiantis. Jaunimas važiuo
ja šimtus mylių savo gabumus 
sporto srityje pademonstruoti, o 
vyresnieji visiškai nesiteikia net 
jį pamatyti.

Man būtų labai įdomu patirti, 
kodėl chicagiškiai taip elgiasi, 
ir kodėl sporto vadovai dėl tokio 
elgesio tuoj nereaguoja.

Aug. Bartis, 
Irvington

TRYS DIENOS — NE GEDULAS
Skaitau Drauge, kad mirus 

energingam ir geram lietuviui 
prof. K. Pakštui, moksleiviai' 
ateitininkai paskelbė tik trijų die
nų gedulą. Paskelbė tokį trumpą, 
tarsi jau šį šeštadienį skubėtų 
į šokius.

Mano galva, tai kiekvienam 
tauriam veikėjui mirus, organi-

R. Bričkaus nuotrauka

VIRŠUJE: Grupė skautų aka- 
.demikų, stovyklavusių rugsėjo 4 - 
11 d. ASS stovykloje "Akmenė" 
Palisades Interstate Parke, N.Y. 

R. Bričkaus nuotrauka 

zacijos jei jau skelbia gedulą, 
tai toks gedulas turi būti ne- 
trumpesnis, kaip viena savaitė. 
O trys dienos, ir dar vidury 
savaitės, tai jau joks gedulas. 
Tai tik šiaip gedulo vardo pa
naudojimas paties gedulo iš
vengti.

A. K-tis, 
Chicago

KAŽIN, AR NEUŽMIRŠ?

Nuolatos kartojama, kad labai 
daug JAV piliečių, atėjus rinki
mams, nebalsuoja. O jų tarpe, 
nereikia abejoti, yra ir gerokas 
skaičius lietuvių.

Kelius kartus ir Dirvoje buvo 
priminimai, kad visi atliktų, jei 
reikia, įsiregistravimo prievolę 
ir galėtų rinkimų metu savo pi
lietinę pareigą atlikti.

Nesinorėtų tikėti, kad tų pa
raginimų neatsimintų ir bal
savimo teisės reikiamai nesu
sitvarkytų. O laiko nedaug -- jau 
tik dvi savaitės belikę. Tik tuo 
tikslu ir šis laiškas rašomas, 
kad neliktų užsimiršusiųjų.

L. Aukštaitis, 
New York

LEIDŽIA PANEVĖŽIO 
MONOGRAFIJĄ

Panevėžiečių Sambūrio Chi
cagoje užsibrėžta išleisti dvie
jų dalių monografiją: Panevėžys 
iki Nepriklausomybės atgavimo 
ir Panevėžys Nepriklausomybės 
laikais.

Pirmajai daliai išleisti rank
raščių surinkimas baigiamas ir 
redakcinė komisija pradėjusi 
gautąją medžiagą tvarkyti. Per
žiūri rankraščius, ištaiso kalbą 
ir perrašo mašinėle. Į pirmąją 
dalį bus įdėti šie straipsniai:

Dr. S. Biežio ir K. Gineičio: 
Panevėžiečių Sambūris Chi
cagoje.

Prof. A. Rukuižos: Panevėžio 
vardo kilmė, geografinė padėtis, 
susisiekimo keliai; priešisto
riniai laikai. Panevėžio gyven
tojai, mokyklos, bažnyčios, pra
monė. Žalioji giria. Upytė ir jos 
praeitis.

P. Bliumo: Panevėžio muzie
jus ir archeologiniai radiniai Pa
nevėžio apylinkėse.

A. Vadopalo: Panevėžio sri
ties administratiniai vienetai.

J. Balčiūno: Panevėžio mo
kytojų seminarija.

Dr. K. Sruogos: Panevėžio re
alinė gimnazija Rusijoje.

Pulk. K. Žilio: Vokiečių oku
pacija Panevėžyje 1915 - 1918 m.; 
Kaip kūrėsi Panevėžio miesto 
valdyba; Kaip kūrėsi Panevėžio 
parapijos - valščiaus komitetas.

Antrąjai monografijos daliai 
medžiagos taip pat jau kiek gauta.

Ant. Vadopalas

RUGSĖJO MĖN. MARGUTIS

Šio numerid turinys: L Kas 
bus, kai mūsų nebebus; 2. Ką 
mano demokratai apie respub
likonus ir respublikonai apie de
mokratus; 3. Balsai be cenzūros,
4. Iš Lietuvos istorijos, 5. Daž
niau klausi — mažiau klysi, -6. 
Sveikatos patarimai, 7. Iš abiejų 
širdies pusių, 8. Pasaka — Tar
nas, 9. Okupuotoj Lietuvoj, 10. 
Lietuvių darbai ir vardai 1L 
Humoro skyrius ir 12. Recenzi
jos, paminėjimai, sukaktys.

Margutis yra pats seniausias 
Amerikos lietuvių žurnalas, te
besąs gyvas ir įdomus.

Norėdami susipažinti su Mar
gučiu, praneškite savo adresą ir 
gausite keletą numerių dovanai. 
Margučio metinė prenumerata tik 
$5.00. Margučio adresas: 6755
5. Western Avė., Chicago 36, UL
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DIRVOS 45 METU 
SUKAKTIES

ANDRIUS KUPREVIČIUS
- pianistas

SPAUDOS BALIUS 
KONCERTAS 

įvyksta rugsėjo 24 d., šeštadienį.
Pradžia 6:30 v.v.

Slovenian Auditorium
6417 St. Clair Ave.( Clevelande

Meninį programą išpildo: ANNA KASKAS
- Metropolitan operos solistė

CZ9

Bilietai nuo 2.50 iki 1.00 dol. jau parduodami Pirvoje
įsigykite iš anksto, kad turėtumėt geresnį vietą Šokiams gros Neo-Lithuania 9 asmeny orkestras

SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS'SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS’SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS’SPAUDOS BALIUS-KONCERTAS 'SPAUDOS BALIUS -KONCERTAS* SPAUDOS BALIUS

CZ3

CLEVELANPE 
ir apylinkėse

• Dirvos 45 metu sukak
tuvinis spaudos balius-kon- 
certas jau tik už. kelių die
nų. Esam gavę nemažai pra
nešimų, kad į jį ruošiasi at
važiuoti mielų svečių ir iš 
tolimesnių lietuvių koloni
jų. Norėtume tikėti, kad tą 
vakarą neliks namuose ir 
clevelandiečių ir jie daly
vaus šiam retam įvykyje. Ir 
būtų labai gerai, kad bilie
tais iš anksto apsirūpintų, 
kad prie įėjimo nebūtų 
spūsties ir laiku galėtume 
pradėti programą. Bilietų 
reikalais dienos metu kreip
kitės į Dirvą, o vakarais te
lefonu GL 1-3976.

• A. Petukauskienei prieš 
kelias dienas padaryta šir
dies operacija.

Išnuomojamas butas
5 kamb. ir vonia ,E. 70 
ir Superior rajone. Nau
jas gazo pečius .Lauko 
porčiai. Skambinti UT 
1-2347.

Parduodamas pelningas 
namas

8 dideli, pavieniai kamba
riai Gaso šildymas. Visi 
kan ariai atskirti. 2 vonios. 
Kaina $14.000.

355 Eddy Rd.
MU 1-3423 (109)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

LIETUVIU KLUBAS
ir

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

DETROIT
Žalgirio mūšio minėjimas

Kaip žinia, Žalgirio mūšio 
550 m. sukaktis sukanka 
liepos 15 d. Tai vasaros me
tas. Daugelis organizacijų 
ir daugumas lietuvių tuo 
laiku atostogauja. Tad to
kiam svarbiam minėjimui, 
kaip 550 m. Žalgirio mūšio 
sukaktis, tuo metu beveik 
neįmanoma sutelkti didesnę 
grupę lietuvių.

Nepavykus gauti praban
gesnės salės, teko pasiten
kinti sena Hispanų sale. Mi
nėjimas rengiamas ir savo
mis meno pajėgomis. Minė
jimas įvyks rugsėjo 24 d. 
minėtoje salėje. Pradžia 7

Parengimų kalendorius

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURED TO 

’IO OOO

* RUGSĖJO 24 D. Dirvos 45 
metų sukakties spaudos balius 
Slovenian Auditorium.

* SPALIO 2 D. Neringos skau
čių tunto dešimtmečio iškilmin
ga sjieiga-vakaras.

SPALIO 3 D. smuikininko Iz. 
Vasyliūno rečitalis Čiurlionio 
ansamblio namuose.

SPALIO 8 D BALFo 15 m. 
sukaktuvių minėjimas Cleve
lande.

SPALIO 8 D. Korp. Neo 
Lithuania balius Slovenian Au
ditorium.

♦ SPALIO 15 D. SLA 136 kuo
pos rengiamas Čiurliono An
samblio pramoginio okteto kon
certas.

LAPKRIČIO 26 D. L.V.S Ra
movė Clev. Skyriaus kariuome
nės šventės minėjimas.

vai. 30 min. vakare. Progra
mą išpildys Alkos dramos 
sambūris, vadovau j a m a s 
aktoriaus Justo Pusdešrio. 
Buss duota Lietuvos istori
nė praeitis: ”Mūsų tėvynė 
šalis Lietuva”.

Šio vardo žodinė, dekla
macijomis perpinta pynė, 
sudaryta iš mūsų rašytojų 
— dramaturgų istorinių 
veikalų. Norima improvi
zuoti didingąją Lietuvą 13 
amžiumi pradedant ir 17 
amžiumi baigiant. Bus pa
teikti istoriniai laikotarpiai 
ir istorinės asmenybės, o 
ypač Vytautas Didysis ir 
jo valdomoji Lietuva, jo ga
lybė, jo politinis ir karinis 
genijus. Bus prisiminta ko
vos su kryžiuočių ordenu ir 
ypač Žalgirio mūšis.

Šią pynę sudarė ir reži
suoja Justas Pusdešris. Gir
dėsime ir matysime akto
rius: A. Gubilą, A. Rasteny
tę, K. Gricių, V. Ogilvį ir 
rež. J. Pusdešrį.

Salėje matysime suruoš
tą Žalgirio mūšio parodėlę.

Po meninės dalies, bus 
linksmoji dalis.

Šį minėjimą rengia De
troito ramovėnai, talkina: 
birutietės, k.-savanoriai ir 
šauliai.

Tikėsimės, jog ši istorinė 
improvizacija mums daug 
istorinių įvykių primins ir, 
tuo pačiu, daugelyje mūsų 
sužadins, gal kiek apsnūdu
sią tėvynės meilę ir suža
dins mumyse pasididžiavi
mo jausmą, jog esame lietu
viai. O jeigu taip, tai minė
jimo organizatorių, talki
ninkų ir vaidintojų tikslas 
tikrai bus atsiektas. Tam 
tik ir ruošiamas šis Žalgirio 
mūšio minėjimas.

Omahoje lietuviai dar gyvena

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

> <CORNER 68™--SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

20 metą tos srities 
praktike

VOKIŠKŲ RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS
TILIFUNKtN

AvOharliaS Factery Sarvica

SCHWAB RADIO & T. V.
SALES AND SERVICE

PAPIGINTA KAINA PARDUODA TELEVIZIJOS 

IR TELEFUNKEN RADIJO APARATUS.

11615 Detroit Avė. LA 1-4669
Cleveland 2. Ohio

Vasaros karščiai Omahos 
lietuvių visuomeninį gyve
nimą, galima sakyti, buvo 
visiškai prislopinę. Neper- 
didžiausios kolonijos nariai 
viens po kito leidosi į atos
togų keliones: vieni jų va
žiavo ”nuo kiaulių pas žmo
nes” (pagal J. Cicėną), kiti 
gi, nuo žmonių nėrė į gam
tą. Į kalnus, į ežerus! Oma- 
hiečiai gausiausiai aplanko 
spalvinguosius Colorado ir 
So. Dakota — Black Hills 
kalnus. Tie gi, kurie mėgs
ta meškerę užmęsti... trau
kia į 10,000 ežerų kraštą — 
Minnesotą.

Ir taip, Omahoje jūs te- 
girdėsite tik apie atostogų 
nuotaikas tesikalbant. Jei 
kas ką ir mėgintų veikti, 
n e g a i lestinga Nebraskos 
■saulė tą priverčia pasakyti 
— vėliau! Nebesigirdi cho
ro dainų, atvėso lietuviškų 
namų statymo klausimas, 
nors teko patirti, kad studi
jinė namų statymo komisi
ja yra susirinkusi nemaža 
naudingos medžiagos.

Besibaigianti vasara ta
čiau davė ir keletą paminė
tinų įvykių. Tiesa, jie nebu
vo dideli ir greičiau jie irgi 
lietė lietuvišką gyvenimą, 
kaip gi juos praleisti, štai, 
kad ir lietuviškų vestuvių 
reikalai. Džiugu! Mes tokių 
Omahoje turėjome ir, atro
do, dar turėsime. Rugpiūčio 
13 d. šv. Antano parapijos 
salėje gana traukias vestu
ves atšventė vieno iš LAS 
veikėjų — J. Smailio dukra 
Vida su stud. Romu čejaus- 
ku. O rugsėjo 4 d. susižieda
vo dail. Ina Totilaitė su inž. 
Gediminu Leškiu. Aš dar 
kartą sakau, tai mažos ir la
bai parapijinės naujienos, o 
tačiau labai mielos ir vertos 
pasigėrėjimo. Dar viena, ir 
dar viena lietuviška šeima.

Karščių nepabūgo ir ke
liolika Omahos skaučių. I. 
Lileikienės vadovaujamo ir 
A. Baliukienės bei L. Anta- 
nėlienės talkininkaujamos, 
jos prie Luisville eserų 
(apie 30 mylių nuo Oma
hos) surengė Darbo dienos 
savaitgalio stovyklą. Sto
vyklos uždarymo lauže at
silankė būrelis tėvų bei arti
mųjų ir laužui liepsnojant, 
ne vienas prisiminė savo 
skautavimo dienas ir žyd
rąją jaunystę Tėvynėje.

Bes idžiaugiant Omahos 
skautėmis, kad jos vis ran
da progų ir sugeba vienur

ir kitur viešai pasirodyti, to 
negalima pasakyti apie 
skautus. Aplinkybės taip 
susidėjo, kad nemažas skau
tų berniukų vienetas šiuo 
metu jau visiškai baigia 
dingti iš mūsų horizonto. 
Skautų vietininkui J. Saka
lui prieš metus atsistatydi
nus, į jo vietą naujasis vie
tininkas dar nėra paskirtas. 
Patirta, kad vyr. skautų va
dovybė J. Sakalo atsistaty
dinimą priimdama prašė jį 
laikinai eiti senąsias parei
gas, iki bus surastas nauja
sis vietininkas. Deja, nau
jojo vietininko vis nėra, o 
senasis pareigų taip pat ne
eina ... Gražus skautų bū
rys tapo paleistas į lankas... 
Ką per metus darė vyr. 
skautų vadovybė, mums čia 
nėra žinoma. Tačiau skautų 
tėvai jau senai susirūpinę ir 
nežino, nuo ko bepradėti.

Labai neaiški paslaptis 
gaubia ir vietinį Balfo sky
rių. Kuri laiką čia jis veikė, 
pasiųsdavo vieną kitą šimtą 
Centrui, parinkdavo rūbų... 
Nebuvo tas skyrius garsus 
savo dideliais darbais, bet 
vis apdengdavo vieną kitą 
bešalantį tautietį, ar alka
nam duonos kąsnį padavė. 
Gaila ir griaudu, bet šian
dien nei vienas omahiškįo 
doleris nepasiekia nei šąlan
čio, nei badą kenčiančio. 
Balfo skyrius dingo neži- 
nion.

Ir taip, berašant toliau, 
verta priminti, kad Bend
ruomenės ir Choro valdybos 
(abi gana gyvos!), rugsėjo 
18 d. rengia paskutinį šiais 
metais pikniką, kuris įvyks 
Hill Heaven ūkyje. O po to, 
visi ženklai rodo, kad Oma
hos lietuviškasis gyvenimas 
vėl bus intensyvesnis. Ra
movėnai rengiasi minėti 
Žalgirio mūšio sukaktuves, 
choras savo metinį koncer
tą ir pradės repetuoti Dainų 
šventei repertuarą. Pirmąjį 
dešimtmetį švenčianti Litu
anicos vienuolikė, be abejo, 
vėl grįš prie kamuolio! Mes 
čia sakome: nors lašas po 
lašo, bet nesirengiame žie
mos miegui! Omahoje dar 
yra lietuvių! V. š-a.

MILVVAUKEE miesto tarybos 
rinkimuose, po kelių balsų per
skaičiavimų ir teismo sprendi
mo buvo paskelbta, kad John 
Budzein laimėjo 3,256 balsais 
prieš Robert Anderson. kuris 
surinko 3,255 balsus.
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KAS IR KUR?

LIUTAVERAS GRAŽULIS - 
pavyzdingiausias kadetas

Keletas minčių apie Los Angeles 
lietuvių gyvenimą

• JAV Lietuviu Bendruo
menės Tarybos iniciatyva 
ruošiamas įstatų pakeitimo 
projektas, kuris bus svars
tomas ateinančiame Tary
bos suvažiavime.

Ryšium su Tarybos suda
rytos įstatų keitimo komi
sijos paruoštu projektu, 
yra kilę įvairių pastabų, 
nuomonių bei siūlymų.

B e n druomenės Tarybos 
pirmininkas buvo sukvietęs 
būrį žmonių, labiau apsipa- 
žinusių su įstatų reikalais, 
aptarti įvairias Bendruome
nės organizacijos bei įstatų 
problemai.

Rugsėjo 10 d. New Yorke 
įvykusiame pasitarime da
lyvavo J. Šlepetys, St. Barz- 
dukas, Dr. B. Nemickas, D. 
Penikas, Vyt. Vaitiekūnas, 
A. Saulaitis.
• Rašyt. S. Zobarskas šią 
vasarą praleido beruošda- 
mas ”Selected Short Sto- 
ries” antrąją laidą. Antroji 
laida bus papildyta naujais 
kūriniais, o, taip pat Clarfc 
Mills straipsnis apie lietu
vius, jų kultūrą ir literatū
rą.
• Skautų akademikų sto
vykloje įvykusioje Palisa- 
des Interstate Park, N. Y., 
Visą laiką stovyklavo 110 
asmenų. Savaitgaliais sto
vyklautojų buvo iki 160. 
Stovykla vadinosi Akmenė. 
O stovyklautojų laikraštis 
— Puntukas.
• K. Paprckaitė, metus lai
ko studijas gilinusi Heidel
bergo Universitete, Vokie
tijoje, grįžo atgal į New 
Yorką.
• V. Meiliūnas iš New York, 
mokėdamas už prenumeratą 
atsiuntė ir $5.00 auką.

Gerbiamam Kolegai

DR. JONUI PAPLĖNUI

mirus, jo šeimai ir artimiesiems gilią užuojautą

reiškia

Julius ir Birutė Smetonai

Brangiam mūsų prieteliui
DR. JONUI PAPLĖNUI

taip netikėtai ir staiga nuėjus į amžinybę, jo mie
lą žmoną BRONĘ DIDŽIULYTĘ-PAPLĖNIENĘ 
ir dukteris AUKSUTĘ ir RŪTELĘ gilaus skaus
mo valandoje nuoširdžiai užjaučia ir liūdesiu dali
jasi

Pranas ir Stasė Basčiai

Mielam Prieteliui
A. A. DR. JONUI PAPLĖNUI

.mirus, jo žmonai BRONEI, dukroms AUKSEI ir
RŪTAI reiškiame gilią užuojautą

Vaclovas, Irena ir Mindaugas 
Mažeikai

A. A.

ANTANUI KUDIRKAI
staiga mirus, žmoną MAGDALENA, dukterį NI

JOLĘ ir sūnų ARVYDĄ nuoširdžiai užjaučia

Eugenija, Motiejus ir 
sūnus Alvydas Karaišai

DIRVOS 45 METU 
SUKAKTIES RĖMĖJAI

Dirvos 45 metų sukak
ties rėmėjais įsijungė:

Dr. K. Pautienis, Cleveland $5.00
J. Špakevičius, So. Boston 1.00
R. Nemickas, E. Chicago 5.00
A. Rukuiža, Berwyn 2.00
J. Pakulis, Montreal 5.00
S. M., Evergreen 5.00
E. Remeikienė, Chicago L 00
L. Lendraitis, So. Boston 5.00 
A. Stankevičius, Waterbury 5.00 
P. Kasiuba, Reading 5.00
E. G. Songinai, Chicago 2.00
J. Maskeliūnas, Worcester 5.00 
P, Bastys, Toronto 5.00
F. Kaminskas, Cleveland 5.00 
P. Lalas, Amsterdam 5.00
D. Mongirdaitė, So. Merville2.00 
A. Statulevičius, Toronto 5.00
J. Kuprėnas, Washington 1.00 
A. Česonis, Baltimore 2.00
A. Lapė, Stony Brook $5.00
V. Paukštys, Kanada 5.00
E. Špokas, Tacoma 3.00
B. Griauzdė, Lowell 5.00
G. Klans, Woodhaven 5.00
K. Gogelis, . Detroit 2.00
Dr. J. Bartkus, Chicago 10.00 
A. Čiplys, E. Chicago 5.00 
J. A. Urbonas, Dayton 5.00
R. Gudaitis, Chicago 5.00
S. Šiaučiūnas, Chicago 5.00
V. Jakimavičius, Brockton 5.00 
A. Kasilionis, Chicago 5.00 
J. Kaulinis, Phila. 5.00
VL Šimonis, Los Angeles 5.00 
J. Kalvaitis, Chicago 5.00 
J.J. Variakojai, Cicero 5.00 
J. Leimonas, Chicago 10.00 
Pr. Stanionis, Detroit 5.00 
Z. J., Chicago 2.00
M. Trakis, Chicago 3.00

Rėmėjams širdingai dėkojame.

• Dail. K. žoromskis, Maine 
v a 1 s tybėj beatostogauda
mas susilaužė ranką ir gy
dosi namie Dr. V. Paprocko 
priežiūroje.

VIRŠUJE: Liutavaras Gražulis šią vasarą iš 1,200 kadetų buvo 
išrinktas "The Outstanding Cadet". APAČIOJE: Laimėtoji taurė. 

Kiliulio-Bričkaus nuotrauka
Fort Knox, Ky., kur guli 

sukrautas Amerikos auk
sas, baigėsi karo manevrai, 
sutraukę 1,199 ROTO kade
tų iš 25-kių universitetų, 
karo mokyklų bei kolegijų. 
Čia jie buvo susirinkę prak
tiškai pritaikyti mokslo me
tu gautas teorines žinias.

Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šią vasarą, pabaigoj 
manevrų štabas rinko_ iš
arti dvylikos šimtų kandi
datų —• ”The Outstanding 
Cadet”. šią garbę užsitar
navo Virginia Military In
stitute pavyzdingas kade
tas, Liutaveras Gražulis.

Gimęs Kaune, 1935 m. 
sausio 1 dieną, Liutaveras, 
raudonajam siaubui artė
jant prie Lietuvos, su ma
ma pasitraukė į -Vokietiją, 
o 1949 metais emigravo į 
Ameriką ir apsistojo Hart
forde. čia 1951 metais bai
gė Hartford Public High 
gimnaziją ir savanoriu įsto
jo į parašiutininkų ”82nd 
Airborne” diviziją. Vėliau, 
buvo išsiųstas į Vokietiją, 
kur 14 mėnesių praleido 
Gensenheim’e su U. S. Se- 
cond Armored divizija.

šiuo metu, Liutaveras 
Gražulis, vėl yra Virginia 
Military Institute (P. O. 
Box 277, Lexington, Va.), 
kurį ateinantį pavasarį 
baigs gaudamas elektros in
žinieriaus ir armijos leite
nanto laipsnius. Būtų netei
singa nepaminėti faktus, 
jog Liutaveras yra susipra
tęs lietuvis jaunuolis. Jau
nuolis pamilęs lietuvišką

W. Duoba, buvęs aktyvus LTS-gos Chicagos skyriaus narys, da
bar gyvenąs netoli Los Angeles, Calif., pasiilgęs chicagiečių, iš 
Pacifiko pakrančių buvo atvykęs atostogauti į Linkų vasarvietę, 
kur tuo metu, jo didžiausiam džiaugsmui, vyko neolithuanų sto
vykla. W. Duoba ilgą laiką buvo Mutual Federal Savings and Loan 
Ass. direktoriumi ir Sanitary District Chicagoje pareigūnu. Nuotrau
koje W, Duoba tarp chicagiečių Ievos ir Vytauto Kasniūnų Linkų 
vasarvietės paplūdimyje. Dirvos nuotrauka

dainą, tėvelių įskiepytus pa
pročius, lietuvišką žodį, ir 
norą padėti komunistų pa
vergtai tėvynei — Lietuvai.

r. b.

BOSTON

Bostono Liet. Mišrus Cho
ras vasaros atostogas bai
gia ir naują dainavimo se
zoną pradeda š. m. rugsėjo 
mėn. 25 d., 2 vai. Tautinės 
Sąjungos Namuose visuoti
nu susirinkimu.

šio sezono metu bus ren
giamas naujas koncertinis 
repertuaras ir taip pat pa
ruošiamos dainos dainų 
šventei.

Ta proga choras kviečia

Tiesą sakant, apie mūsų lie
tuviškąjį gyvenimą keletos min
čių neužtektų. Los Angeles ir 
kaimyninių miestų lietuviškasis 
gyvenimas nėra ramus, bet nuo
lat banguojantis vanduo. Tai dėl 
to, kad šiuo metu pietinės Kali
fornijos lietuvių kolonija yra nuo
lat besikeičianti, nuolat auganti. 
Tai turbūt dabar vienintėlė lietu
viška kolonija Amerikoje, kuri 
be perstojo didėja vis naujais 
ir naujais "imigrantais". Vėlai, 
gal trupučiuką per vėlai, bet 
dar ne visai per vėlai lietu
viai "atrado" Kaliforniją.

Jei per metus vienas kitas 
asmuo ar lietuviška šeima mus 
palieka, tai dėl kokių svarbių 
asmeninių ar šeimyninių prie
žasčių. Taipgi vienam kitam ne
pasiseka susirasti tokį darbą ar 
stebuklingas sąlygas, apie kokias 
buvo klaidingai svajojęs. Bet ir 
tie visi mus paliekantieji — pa
lieka su gailesiu ir liūdesiu. 
Jų vieton dešimtys ir šimtai 
kasmet atvyksta naujų ir čia 
įsikuria.

Vien per pastarus metus čia 
persikėlė daugybė naujų šeimų 
ir pavienių asmenų iš įvairiausių 
Amerikos vietų, o taip pat at
vyko iš užsienio -- Kanados, 
Australijos, Venezuelos, Brazi
lijos, Argentinos, Vokietijos, 
Anglijos... Persikelia vyresnio 
amžiaus, pensijos amžiaus žmo
nės čia pailsėti, maloniame kli
mate ir gražioje aplinkumoje 
praleisti savo gyvenimo povaka
rį. Dar daugiau atvyksta pus
amžių ir jaunų — profesio
nalų,daugiausia inžinierių,ama
tininkų, šiek tiek biznierių, dau
giausia, žinoma, darbo žmonių, 
gerų lietuvių patriotų.

Ypač džiugu, kad mūsų ko
lonija auga daugiau, negu kitos, 
ir kaip naujas Amerikos lie
tuvių intelektualų. centras. Vis 
nauji ir nauji žymūs lietuvių ra
šytojai ir kiti menininkai čia at
vyksta pastoviai įsikurti. O kiek
viena vasara, kaip ši, atgabena 
pas mus šimtus lietuviškų tu
ristų trumpam apsižvalgyti, 
draugus aplankyti, gi nevienas 
iš jų — visai aišku — su pla
nais kada vėliau čia pasilikti...

Todėl mūsų nuolat besikei
čiančio ir augančio lietuviško gy
venimo apžvalgą būtų sunku per 
kelias minutes nusakyti. Ji vis 
kitokia, vis nauja, su naujais 
rūpesčiais, vargais, laimėji
mais ir, žinoma, su neišvengi- 
mais ginčais.

Pavyzdžiui, lietuviškų namų 
įsigijimo reikalas mūsų mieste 
jau visi metai kaip nenueina nuo 
dinotvarkės. Viena grupė — 
Lietuvių bendruomenės centras 
—nesenai užpirko bendrinius 
lietuvių namus ir mėgins juos į- 
ruošti pagal savo geriausius no
rus ir pajėgas. Kita grupė— 
Lietuvių Tautinių Namų Fon- 
das--dar tebetellda išteklius,te
beieško didesnių ir platesnių 
pajamų šaltinių, kad
su jais ką geresnio galėtų pa
daryti. Visi žinom, kad su tuo, 
ką turim, užpirkti lietuviškus 
namus būtų jau galima ir visai 
nesunku. Bet visi suprantam, 
kad namus bus daug sunkiau gerai 
ir naudingai išlaikyti. Todėl ne
skubam, nesikarščiuojam, rū
pestingai ir nuolat dairomės, kas

Bostone ir apylinkėse gyve
nančius ir mūsų lietuvišką 
dainą mylinčius įstoti į cho
ro eiles naujais choristais ir 
choristėmis,

GERA PROGA ŠUOLIUI į 
BALETU

Didelė New Yorko baleto kom
panija yra numačiusi Bostone 
įsteigti pastovų baleto teatrą. 
Tam reikalui vietinės baleto mo
kyklos turės paruošti visą eilę 
jaunų baleto meninkų, kurie 
vėliau galėtų įsijungti į tą teatrą. 
Kadangi baletui daugiausia 
trūksta vyrų, T. Babuškaitės - 
Vasiliauskienės Baleto studija 10 
atrinktų berniukų nuo 12 iki 16 
metų amžiaus sutiko nemokamai 
duoti visą baletinį išmokslinimą.

Tai puiki proga talentingiems 
lietuviams jaunuoliams išbandyti 
savo jėgas ir šioje meno sri
tyje, ypač, kad geresnio baleti- 
ninko ir atlyginimai yra nemaži.

Norintieji šia proga pasi
naudoti gali kreiptis į minėtą 
studiją ar skambinti telefonu CO 
7 - 9845. 126 Massachusetts Ave
nue.

būtų geriausia ir kas atitiktų 
mūsų pajėgumą.

Kaip stebint mūsų gyvenimą 
matyti, rimti lietuviai tuos rei
kalus supranta ir vienodai džiau
giasi, jeigu vienai ar kitai ar dar 
ir trečiai mūsų visuomeninei 
grupei pavyksta kas apčiuopiamo 
ir teigiamo padarytu Tai galų 
gale visiems mums bus naudinga. 
Jei vieni ką darome, nepavydė- 
kime, kad ir kiti darytų, o 
džiaukimės, jeigu betkam iš lie
tuvių tik pasiseka, pavyksta ką 
tikrai apčiuopiamo sukurti.

Tautinių Namų Fondas nuo pat 
savo įsisteigimo dienos, jau prieš 
ketverius metus, niekam nepa
vydėjo, nieko nesmerkė, nejuo
dino, neatgrasinėjo, jeigu kas ir 
kiti norėtų kitus namus įsigytu 
Priešingai, linkėjo pasisekimo. 
Mūsų kolonija gi nuolat auga, vie
tos visiems užteks. Jei būsime 
susipratę lietuviai, tai mums il
gainiui neužteks vienerių mažų 
namukų, bet nebus perdaug dviejų 
ir trijų, jeigu jau negalime susi
tarti, kad vienų didelių namų 
užtektų.

Tik kita pusė buvo nekantres
nė ir, bent sekant spaudos at
balsius, nekartą teko girdėti, 
kaip vis nuskamba nepasitenkini
mo, pagiežos ar ir pikčiausių 
prasimanymų garsai. Tai yra jų 
nemaloni klaida, nes dar niekas, 
kitus smerkdamas, pats tuo sa
vaime geresnis nepasidarė. Ir 
ypač jau reikia piktintis ir viešai 
protestuoti, kai į tuos beprasmiš
kus ginčus norimą įtraukti nieko 
dėtus ir nieko nekaltus asmenis.

Visai nesenai toks nevalyvas 
užsipuolimas kitoje šio žemyno 
pusėje, prie Atlanto, Brooklyne 
išeinančiame savaitraštyje Vie
nybėje pasirodė prieš vieną iš 
pačių žymiausių ir tauriausių lie
tuvybės darbo veteranų, Nepri
klausomybės Akto signotiro. pro
fesorių Mykolą Biržišką. Nesi
stebėtume, jei tokias nešvan
kias pamazgas lietų laikraštis, 
kuris iš didelės tolumos neno
rėtų ir negalėtų mūsų gyvenimo 
pažinti. Bet kad tam laikraščiui 
šiomis pamazgomis rūpinasi pa
tarnauti pas mus, mūsų tarpe 
jau nuo seno gyvenantis to sa
vaitraščio korespondentas V. Ba- 
kūnas, — yra nieku nedovanotina 
ir nepaaiškinama. Jo pareiga 
yra pažinti mūsų gyvenimą ir 
pažinti jo žmones. Ne mūsų da
lykas jį mokyti ir supratimo, 
kaip kultūringas lietuvis turi ir 
privalo kalbėti apie tautai nusi
pelniusius senus veikėjus. Bet 
mūsų pareiga yra užprotestuoti 
prieš korespondento begėdiškus 
prasimanymus apie prof. M. Bir
žišką, kad šis esąs nedėkingas 
jį rėmusiai visuomenei ir nesu
tikęs padėti savo parašo po bend
ruomenės centro atsišaukimu, 

; kadangi esąs "kitur prisi
dėjęs", vadinasi, prie tautinių 
namų...

Kaip visi žino, prof. M. Bir
žiška morališkai palaiko kiek
vieną lietuvių gerą darbą, bet 
dėl savo gilaus amžiaus, persi
krovimo kitais darbais ir dėl 
nelengvų gyvenimo sąlygų nė prie 
vienų namų nėra dėjęsis, į jo
kius ginčus nesimaišęs, visiems 
lietuviškų namų statytojams tik 
gero vėjo linkėjęs. Pykti ant 
jo už šį bešališkumą ar tik dėl 
to, kad jis nepasiduoda vienos 
kurios išskirtinos grupės rei
kalams panaudojamas, nori nuo
šaliau stovėti ir dirbti savo tie
sioginį darbą, arba mokyti jį 
"gero elgesio" ir storžieviškai 
nurodinėti, ką jis turėtų daryti 
tam ar anam "centrui", buvo 
vienas iš pačių nekultūringiau- 
sių ir beskoniškiausių pasielgi
mų mūsų kolonijos gyvenime.

Mes esame laimingi ir didžiuo
jamės turėdami savo tarpe tokį 
garbingą žilagalvį lietuvybės ve
teraną. Ilgai pasigestume ir ne
turėtume kuo pakeisti, jei jis 
iš mūsų išnyktų. Todėl negalė
jome nutylėti daugelio Los Ange
les lietuvių gilaus pasipiktinimo 
įžūliais spaudos korespondento 
V. Bakūno užsipuolimais ir pra
simanymais. Gerbiamąjį profe
sorių norime šia proga užtikrinti, 
kad visi patriotai Los Angeles 
lietuviai jį toliau vienodai gerbia 
ir myli ir nieko bendro neturi su 
Vienybės korespondento paplavo
mis, kurios, deja, darytų gėdą 
visai mūsų kolonijai, jei prieš 
jas griežtai neprotestuotume ir 

i nenusiplautume,
Augūras
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