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NEPIGIAI Kremliui atsiėjo 

suorganizavimas Suomijoje 
komunistinio jaunimo festiva
lio. Net keliolika milijonų rub
lių.

Atgabenti tik vieną Ceilono 
delegacijos narį, o ta delega
cija festivalyje buvo gausin
giausia, rusams kainavo po 
2,500 dolerių.

Festivalyje dalyvavo apie 
15,000 atstovų iš šimto kraš
tų. Tai buvo panašu į milži
nišką cirką, kuriame marga
spalvė minia šoko ir dainavo. 
Bet buvo momentų, kai susi
rinkusieji, norėdami atkreipti 
dėmesį, triukšmavo ir turėjo 
susirėmimų su policija.

Kremlius, organizuodamas 
šį festivalį didelį dėmesį ro
dė Afrikos, Azijos ir Pietų 
Amerikos kraštams, tad iš tų 
kraštų daugiausiai atstovų ir 
suvažiavo. O kodėl jiems ne
važiuoti, jei sovietai apmokė
jo kelionę. Daugumoj jų net 
nežinojo kur vyksta. Jiems bu
vo sakoma, kad važiuoja į 
sporto šventę. Kiti atvirai pri
sipažino:

- Mes niekad nebūtume ra
dę kitos progos nemokamai 
taip toli pakeliauti.

Visa kita jiems buvo nes
varbu. Svarbu, kad dar gavo 
savo asmeniniams reikalams 
kelionpinigių.

Ar tos išlaidos apsimokės 
Kremliui, kitas klausimas. • 

•
SOVIETAI tame festivalyje 

darė savo būsimų agentų at
ranką. Festivalio žiburiams 
užgęsus, atrinktieji bus pak
viesti vizituoti Sovietiją, ir 
kaip tik atsidurs už geležinės 
uždangos, su jais bus atvirai 
pakalbėta. Štai kur yra tikra
sis pavojus. Nes Helsinkyje,o 
vėliau Leningrade ir Maskvo
je keli šimtai jų pradės komu
nistinę karjerą.

Žmonės, kurie dar vakar 
negalvojo būti komunistais, 
rytoj Afrikoje ir Azijoje vyk
dys Kremliaus įsakymus. Ir 
jei rusai suras šimtą, festi
valiui organizuoti išleisti mi
lijonai apsimokės.

Rusai kiekvieną kartą rub
lį pasveria tris kartus prieš 
jį išleisdami. Jei tas rublis 
nepadeda išplėsti pasaulyje jų 
hegemonijai, paliekamas ki
šenių e.

•
FESTIVALIO organizato

riai garantavo žodžio laisvę. 
Bet praktikoje pasirodė ki
taip. Diskutuojant "Taika ir 
tautinė nepriklausomybė",žo
dis buvo duotas ne Nigerijos 
delegacijos pirmininkui, bet 
vienam negrui, kurio tėvynė 
yra Sovietiją. Tas pats atsi
tiko su Senegalija ir Daho- 
mey.

Dėl tokios uzurpacijos Ni
gerijos delegacijos galva 
griežtai pareiškė protestą:

- Man buvo pažadėta pilna 
žodžio laisvė. Nigerija yra 
didžiausia Afrikos valstybė ir 
tai laisvas, kraštas. Jos bal
sas turi būti išklausytas. Ni
gerijoje mes netikime jokiems 
"izmams" išskyrus "afrika- 
nizmui". Nigerija neleis, kad 
kiti kištųsi į jos vidaus reika
lus. Tegu kiekvienas veda sa
vo propagandą savame krašte. 
Kaip galima ieškoti taikos, jei 
puolami kiti. Aš esu laisvas 
afrikietis!

Sakoma, kad raudonieji fes
tivalio organizatoriai buvo nu
stebinti tokiais drąsiais žo
džiais.

Afrikiečiai yra jauni ir aiš
kiai galvoja. Nors kai kurie 
europiečiai juos laiko "poli
tiškai nepribrendusiais”, jie 
nesiduoda už nosies vedžioja
mi.

•
ČEKOSLOVAKIJOJE sena 

moterėlė skundžiasi valstybi
nėje maisto parduotuvėje tar
nautojui:

- Ar kas matė kur panašią 
tvarką, kad negalima net lašo 
pieno nusipirkti?...

- Dar nėra taipblogai, - ra
mina ją tarnautojas. - Pagal
vokit tik apie Saharos gyvento
jus. Jie dažnai būna be lašo 
vandens!

- Viešpatie! - sušuko sena 
moterėlė. - Ar jau ir ten ko
munistai valdžioje? (vg)
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Jei mokesčiai būtų mažesni...
BELAUKIANT PREZIDENTO APSISPRENDI
MO SKAIČIUOJAMA, KAD SUMAŽINUS MO
KESČIUS NUO PIRMŲJŲ 4,000 DOL. PAJAMŲ 
120 DOL., MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS PALIKĘ 
PINIGAI TAIP ATKUTINS ŪKINĮ GYVENIMĄ, 
KAD PRAMONĖ TURĖS PASISAMDYTI 2,500,- 
000 NAUJŲ DARBININKŲ, TAČIAU YRA IR 
KITŲ NUOMONIŲ. KAI KURIE FAKTAI Iš PA
JAMŲ MOKESČIŲ NESENOS ISTORIJOS IR 

PRAKTIKOS.

- - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS- - - - - - - - - - - - - -
Pereito trečiadienio spau

dos konferencijoje preziden
tas J. F. Kennedy pareiškė, 
kad maždaug apie rugpiūčio 
10 d. bus suvesti daviniai 
apie ūkinio gyvenimo reiš
kinius per liepos mėn. Tada 
jis nuspręsiąs ar prašyti 
kongreso sumažinti pajamų 
mokestį ar ne. Prezidentas 
paaiškino, kad nors ūkinė 
padėtis per jo 18 valdymo 
mėnesių pagerėjo, tačiau 
ekonominio gyvenimo pul
sas vis dėl to nėra toks, 
koks turėtų ir galėtų būti, 
jis neišlaikąs žingsnio su 
didėjančiu gyventojų skai
čiumi.

Kas atsitiktų, jei prezi
dentas vis dėlto nutartų su
mažinti mokesčius ir kon
gresas tam pritartų? Skai- 
čiuojama, kad jei mokes
čiai, kaip planuojama, nuo 
pirmųjų keturių tūkstančių 
pajamų būtų sumažinti 120 
dol. nuo 8,000 — 240 dol. 
ir ta pačia proporcija aukš
čiau, valstybės iždas netek
tų apie 7 bilijonus dolerių. 
Iš kitos pusės jaučiama, kad 
mokesčių mokėtojas tuos 
pinigus, kurie jam atliks, 
nepasidės į kojinę, bet tuo
jau pat išleis ir ne tik tuos, 
bet dar pridės iš savo taup
menų. žodžiu, apyvarta pa
didės ne tik tais 7 bilijonais 
dolerių, bet greičiau visa 15 
net 20 milijonų dolerių. 
Taip aiškina mokesčių su
mažinimo šalininkai.

Reikia pridurti, kad pa
jamų mokesčiai imami ne 
tik iš atskirų asmenų, bet 
ir įmonių. Ir čia tarp mo
kesčių sumažinimo šalinin
kų yra nuomonių skirtu
mas. Vieni aiškina, kad 
svarbiau yra sumažinti mo
kesčius įmonėm, kad tuo 
būdu jas paskatinus didinti 
ir modernizuoti savo gamy
bą, kiti aiškina, kad įmonės 
turi pakankamai tam rei
kalui kapitalų ir lengvai 
gaunamų kreditų. Tuo bū
du svarbiau esą sumažinti 
atskirų asmenų mokesčius. 
Sumažinimas įmonių paja

unių mokesčių nuo dabar 

imamų 52% iki prieš Ko
rėjos karą buvusių 47% 
kaštuotų valstybės iždui 
apie 2,5 bilijonus. Jei tačiau 
tie pinigai būtų panaudoti 
pramonės išplėtimui, tik 2,5 
ir aukščiau minėti 7 bilijo
nai, likę gyventojų kišenė
se, taip pagyvintų ūkinį gy
venimą, kad JAV pramonė, 
kuri dabar dirba maždaug 
85% savo pajėgumo, išnau
dotų. 89% pajėgumo ir bū
tų reikalinga 2,500,000 nau
jų darbininkų. Padidėjusi 
apyvarta netruktų iždui 
grąžinti tuos bilijonus, ku
rių jis iš karto netektų. 
Taip aiškina žinovai. Ar jie 
teisūs ar klaidingi, šiuo me
tu dar niekas negali pasa
kyti, nes tokiam mokesčių 
sumažinimui (kad išvengus 
recesijos) dar nėra pre- 
cendento- Už tat vis dau
giau pasigirsta balsų, kad 
mokesčių sumažinimas, ku
ris padidins valstybės biu
džeto deficitą vis dėlto nėra 
reikalingas. Taip pvz. kon
servatyvus kolumnistas Da- 
vid Lawrence aiškina, kad 
reikalingas ne mokesčių su
mažinimas, bet pasitikėji
mo kapitalistinės Amerikos 
ateitimi atstatymas. Admi
nistracija turi liautis kišusi 
į biznį pasaulio reikalus, ji 
turi palaidoti savo mėgini
mus susocialistinti ūkį, ta
da biznis atgaus pasitikėji
mą ateitimi ir ūkinis gyve
nimas pagyvės.

Kiti mokesčių sumažini
mo priešininkai aiškina, kad 
iš dabar turimų davinių vis 
dėlto negalima išvesti de
presijos artėjimo, atvirkš- 
•čiai, galima kalbėti apie 
tam tikrą stagnaciją 'aukš
tam lygyje’, kas nėra taip 
bloga ir net leidžia spręsti, 
kad ateityje ūkinio gyveni
mo ciklai nebanguos tokio
mis 'recesijomis’ ir tokiais 
’boomais’, kaip anksčiau.

*

Kokį sprendimą Kennedy 
padarytų, diskusijos dėl 
mokesčių sumažinimo turi 
vieną gerą pusę. Jos at

kreipė visuomenės dėmesį į 
mokesčių reformos reikalą. 
Pajamų mokestis (income 
tax), kurį mes visi moka
me, sudaro net 76%, visų 
federalinės valdžios pajamų 
(47% sumoka atskiri asme
nys, 31% įmonės). To po
būdžio mokestis, kuris Lie
tuvoje darbo pajamų mo
kesčio vardu buvo įvestas 
tik bene 1931 metais, o D. 
Britanijoje žinomas nuo 
1799 metų, nėra senas ir 
JAV. Pirmą kartą jis buvo 
panaudotas per pilietinį ka
rą 1862 m. Vėliau — 1894 
m. aukščiausias teismas iš
aiškino, kad jis prieštarau
ja konstitucijai. (Vienas iš 
argumentų buvo tas, kad 
juo diskriminuojami turtin
gieji). Už tat 1913 metais 
buvo priimtas 16-tas kon
stitucijos pakeitimas, ku
ris tokį mokesčių įvedimą 
legalizavo. Tuo mokesčiu 
JAV finansavo pirmąjį pa
saulinį karą. Smarkiai jis 
buvo padidintas per antrąjį 
pasaulinį karą, šiuo metu 
valdžia atima, proporcingai 
pajamom, tarp 20% ir 91%, 
uždarbio. Nepaisant tokio 
proporcingo didėjimo, jis 
daugiau skriaudžia mažiau 
uždirbančius negu daugiau- 
Vien tik faktas, kad mokes
čiai neimami tik nuo pir
mųjų 600 dol. nesiderina su 
realaus gyvenimo faktais, 
nes ir kalėjime vieno žmo- 

• gaus išlaikymas kaštuoja 
per 1,200 dol. į metus! Bet 
ne tik ta suma reikalauja 
ištaisymo. Per eilę metų, 
įvairiom interesantų gru
pėm spaudžiant, į mokesčių 
įstatymą ir jo vykdymo 
taisykles buvo įnešta apie 
10,000 įvairių pataisų ir 
patikslinimų, kuriuose šian
dien susigaudo tik labai ne
didelis skaičius advokatų. 
Sakysim, biznieriai gali nu
rašyti tam tikras išlaidas 
biznio reikalams ir čia 
praktika labai svyruoja, 
pasitaiko, kad tariamiems 
biznio reikalams išlaikomos 
liuksusinės jachtos ir lėk
tuvai, kurie naudojami tik 
asmeniniams savininkų rei
kalams. Pribrendo laikas 
radikaliai mokesčių refor
mai, kurią administracija 
žada pasiūlyti kongresui 63 
metų bėgyje. Kaip mokes
čiai yra svarbūs valstybi
niame gyvenime, kaip jie 
veikia į gyventojų moralę, 
ryškiai parodo du faktai. Ir 
JAV nepriklausomybės ka
ras ir didžioji prancūzų re
voliucija kilo dėl neteisingų 
mokesčių.

Lietuvos kariuomenės kūrėjas-savanoris, pulkininkas lt. Jonas 
Variakojis, gyvenąs Amerikoje, atšventė 70 metą amžiaus sukaktį.

Plk.lt. JONUI VARIAKOJUI70 METU
Atskleidus Jono Variakojo nu

eito gyvenimo puslapius drauge 
atsiskleidžia ir Lietuvos kūrimo
si ir jos pirmąją metų nepriklau
somo gyvenimo laikotarpis. Su
kaktuvininko nueitas gyvenimo 
kelias skatina praskleisti jo pra
eities gyvenimo uždangą, kad pa
rodžius dabarties generacijai, 
kaip tautos sūnūs dirbo ir prisi
dėjo prie Nepriklausomos Lietu
vos atstatymo. J. Variakojis gi
mė Rinkuškių km. Biržų apsk. 
gegužės mėn. 20 d. 1892 m. pasi
turinčio, darbštaus ūkininko šei
moje. Tėvai turėjo keturis sūnus 
ir dvi dukras, iš kurią Joną ir 
Petrą išleido į mokslus.

Sukaktuvininkas, baigęs Per- 
nau (Estijoje) gimnaziją 1913 m., 
atvyko į Vilnių, kur per vasarą 
kartu su J. Kubilių, L. Noreika, 
L. Gira ir B. Masiuliu dirbo A. 
Smetonos redaguojamame "Vil
ties" laikraštyje. Tų pačių metų 
rudenį įstojo į Petrapilio univer
sitetą, teisių fakultetą, bet po tri
jų metų studijų buvo mobilizuo
tas. Baigęs karo mokyklą Petra
pilyje buvo išsiųstas į Austri

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
• 1963 m. rugpiūčio 31 d. 

gims nauja, nepriklausoma 
valstybė — Malaysia — ku
rion įeis dabartinė Malajų 
valstybė, Singapūras ir bri
tų kolonijos Borneo saloje. 
Naujoji valstybė turės 10 
mil. gyventojų. Jos ateities 
politiką jau dabar užakcen
tavo Malajų ministeris pir
mininkas Tunku Abdul 
Rahman: ”Mes nenumato- 
me būti viena iš taip vadi
namų neutralių valstybių. 
Mes stovime su laisvuoju 
pasauliu arba su Vakaru 
bloku”.

• Taip pat naujai paskelb
tos nepriklausomos Jamai- 
cos vyriausybės galva Bus- 
tamantė pareiškė, kad jo 
kraštas esąs per mažas (1,5 
mil. gyv.), kad galėtų likti 
neutraliu. Nors Jamaica lie
ka britų tautų šeimoje (co- 
mmomvealth), bet Busta- 
mante ieško ne tik prekybi
nių ryšių su JAV, bet ir su
tarties, garantuojančios ap
saugą nuo ”svetimos inva
zijos”. Bustamantė’s įsi 
tikinimu, Jamaicai negre
sia castroizmo įtaka, nors 
Kuba ir yra tik 90 mylių 
atstume.

• Vak. Vokietija ir Pran
cūzija neoficialiai reiškia 
nepasitenkinimą dar vienu 
prezidento Kennedžio pata
rėju — Carl Kaysen, •— 
kurio nuomone reiktų dar 
daugiau nusileisti Sov. Są

jos frontą. 1917 m., kada po bol
ševikų perversmo pakriko kari
nė drausmė, apleido pulką ir iš 
fronto atvyko į Voronežą, kur 
jau buvo persikėlusi Rusijos Lie
tuvių Taryba. Čia jam teko kar
tu su karininku Šarausku, kalbi
ninkui Jonui Jablonskiui padedant, 
iš rusų kalbos versti rikiuotės ir 
karo lauko statutus. Iš čia jis 
buvo deleguotas dalyvauti antra
me lietuvių karių suvažiavime 
Petrapilyje. 1918 m. pradžioje 
kartu su L. Noreika ir K. Škirpa 
buvo Rusijos Lietuvių Tarybos d& 
leguotas į Lietuvių Tautos Tary
bą Vilniuje padaryti pranešimą 
apie lietuvių pabėgėlių padėtį Ru
sijoje ir jųjų nusistatymą Lietu
vos ateities reikalu. Kovo mėn. 
J.V. Lietuvos Tautos Tarybos 
skiriamas į Oršą (Minsko gub.) 
organizuoti lietuvių pabėgėlių grį
žimą į Lietuvą. Užbaigęs šį dar
bą tais pačiais metais rudenį pra
dėjo dirbti Prekybos ir Pramo
nės banke Vilniuje, bet, pradė
jus bolševikams veržtis į Lie
tuvą 1918 m. gruodžio mėn. 29 d.

(Nukelta į 2 psl.)

jungai, kad atsiekus susi
tarimo, draudžiančio atomi
nių ginklų bandymus.

Kaip žinia, sovietai vėl 
pradėjo bandymus, apie ku
riuos neskelbia nei Izvesti- 
jos nei Pravda.

• Anglijai artėjant prie 
susitarimo dėl jos įsijungi
mo į Vak. Europos 'Bendrą
ją Rinką’, Kanadoje auga 
tendencija ekonominės uni
jos su JAV sudarymo kryp
timi.

• Alžiro vadai, savo laiku 
bandę išvyti prancūzus, da
bar įkalbinėja juos pasilik
ti. Kraštas neturi tiek įgu
dusio savo personalo, kad 
naujoji valstybė galėtų 
funkcijonuoti normaliai.

• JAV vyriausybė numa
to artimiausiu laiku atnau
jinti diplomatinius ir eko
nominius ryšius su Peru, 
nutraukus juos militarinei 
juntai perėmus valdžios 
vairą.

• Raud. Kinijos vyriau
sybė sutiko derėtis su Indi
ja dėl nesusipratimų pasie
nyje. Peipingas pastebėjo, 
kad ginklų žvangėjimo In
dija neišsigando.

• Sov. Sąjunga savo at
stovo Zorino lūpomis pasa
kė, kad nematanti jokios 
vilties naujuose JAV pasiū
lymuose nusigink 1 a v i m o 
klausimu. Pasiūlymuose Zo- 
rinas negali įsižiūrėti jokių 
"principinių” pasikelt i m ų 
JAV pozicijoje.
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J. Variakojis...
(Atkelta iš 1 psl.)

stojo savanoriu į organizuojamą 
Lietuvos kariuomenę. 1919 m. 
sausio mėn 7 d. su keliais vyrais 
išvyko Kėdainių link kviesdamas 
jaunimą stoti savanoriais į Lietu
vos kariuomenę. Kada po trijų 
dienų atvyko į Kėdainius, jo bū
rys jau turėjo apie 100 vyrų ir 
apie 50 arklių. Čia iš apylinkių 
rinkosi savanoriai ir čia prasi
dėjo susirėmimai su priešu, ku
ris veržėsi Kauno link. Bekovo
damas su nepalyginamai skaitlin- 
gesniu ir geriau ginkluoti priešu 
būrys tiek išaugo ir sustiprėjo, 
kad balandžio mėn. buvo pavadin
tas Panevėžio batalionu. Po Uk
mergės, Panevėžio, Rokiškio ir 
Daugpilio fronto kautynių, prie
šą išvarius iš krašto b-nas tiek 
buvo išaugęs žmonių skaičiumi, 
kad buvo pavadintas 4 pėst. pul
ku.

1919 m. lapkričio mėn. pulkas 
buvo perkeltas į Šiaulių frontą, 
kur kartu su kitais pulkais kovė
si su bermontininkais.

Lenkams sulaužius Suvalkų su
tartį, J. V. su 4 p. pulku kovėsi su 
lenkais Vilniaus fronte.

J. Variakojis už pasižymėji
mus ir nuopelnus Tėvynei yra ap
dovanotas dviem. Vyčio Kryžiaus 
ordenais, Vytauto Didžiojo 2-ro 
laipsnio, Gedimino 3-čio laips
nio ordenais ir yra gavęs Sava
norių medalį, Latvijos Lačple- 
šio ordeną ir 10 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės medalį, o be 
to yra pakeltas be eilės į sekan
tį aukštesnį karininko laipsnį.

1922 m. J.V. skiriamas 3-čios 
Karo Apygardos štabo viršinin
ku. Kad įsigyti daugiau karo žinių 
jis stoja į Aukštuosius Karininkų 
kursus.

1925, m. jam siūloma užimti 
Klaipėdos gubernatoriaus postas, 
bet dėl pablogėjusios sveikatos 
jis atsisako. Jo sveikatai dar pa
blogėjus 1926 m. apleidžia karo 
tarnybą ir apsigyvena Šešuolė- 
lių ūkyje.

1928 m. J. Variakojis kviečia
mas ir sutinka užimti Susisieki
mo Ministerijos Valdytojo postą. 
Po metų skiriamas Krašto Ap
saugos Ministeriu. Sukaktuvinin
ko sveikatai vėl pablogėjus, jis 
pakartotinai prašo Valstybės 
Prezidentą atleisti iš einamų pa
reigų ir 1930 m. birželio mėn. 
grįžta atgal į savo ūkį. Čia gy
vendamas įsitraukia į vietos eko
nominę veiklą: pirmininkauja Zi
balų Pieno Perdirbimo B-vei, da
lyvauja Širvintų Smulkaus Kredi
to valdyboje ir aktyviai pasireiš
kia Ukmergės Žemės Ūkio Drau
gijos Valdyboje kur jis išrenka
mas tos draugijos garbės pirmi
ninku.

1929 m. sukaktuvininkas veda 
ir susilaukia sūnaus Jono, bet ne
pamiršta ir posūnį, kurį globojo 
nuoširdžiu, tėvišku jausmu.

J.V., kaip daugelis iš mūsų, 
antrą kartą besiartinant bolše
vikams, pasitraukė į Vokietiją, 
kur kaip ir kiti, skaudžiai iš
gyveno pabėgėlio nedalią.

J. V. atkeliavęs į Ameriką 
ėmėsi pirmo pakliuvusio juodo 
darbo, o sūnus nukreipė į moks
lus: posūnį į universitetą, sūnų 
į vidurinę mokyklą. Šiuo metu 
abudu jau yra baigę aukštuosius 
mokslus ir yra susikūrę savo 
šeimas, o sukaktuvininkas Ai 
žmona gyvena užmiestyje (kai
me), gaudami senatvės pensiją. 
Turėdamas pakankamai knygų, 
laikraščių, televiziją, radiją ir 
darbelio apie savo namelį, sako, 
nenuobodžiaująs. Be to rašinėja 
savo atsiminimus apie 4 p. pul- • 
ką. Kadangi laikas pridengė už
miršties skraiste daugelį faktų, 
jis renka papildomas žinias iš 
buvusiųjų to pulke? karininkų. Jis 

yra dėkingas žinių prisiuntusiems 
J. Andrašūnui. T. Vidugiriui, A. 
Gaušui, K. Ališauskui, T. Stare- 
vičiui, A. Baleišai ir K. Kregž
dei.

J. V. savo amžiaus sukaktį kuk
liai atšventė savo šeimos ir arti
mųjų ratelyje. Šiuo metu yra kū
rėjų - savanorių organizacijos 
Garbės Teismo pirmininkas ir 
Lietuvos karių "Ramovės" centro 
valdybos narys. Nuoširdžiai sie
lojasi Lietuvos reikalais ir daly
vauja kultūriniame išeivijos gy
venime.

J.V. garbingam tautos sūnui 
tenka palinkėti sveikų ir ilgų me- 
ty-

z.j.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!

KAIP BUVO KOVOJAMA DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES K. S. KARPIUS

[2) Milijonai parašę, prašant pripažinti Lietuvos nepriklausomybę
Sausio 8 d. Tautininkų Taryba 

dar pasiuntė į Versalį prez. Wil- 
sonui memorandumą, primenant 
Lietuvos nepriklausomybę. T ą 
pareiškimą paskelbė spaudoje ir 
kongreso atstovų tarpe.

Nepavykus sujungti katalikų ir 
tautininkų fondų, visuomenė 
pradėjo siųsti aukas tūks
tančiais tiesiog vykd. komitetui 
į Washingtoną.

Sausio 25 d. Dr. Šliupas ir 
inž. Norus tautininkų buvo pasiųs
ti į Londoną Lietuvos reikalų 
žiūrėti. Jie Londone įsteigė pir
mąją Lietuvos atstovybę.

Vasario 12 d. Vykd. Komitetas 
įteikė Statė Departmentui prašy
mą pripažinti Lietuvą ir jos su
sidariusią vyriausybę. Ta žinia 
buvo plačiai paskleista spaudoje.

Vasario 19 d. tautininkų taryba 
paskyrė į Washingtoną M.J. Vi- 
niką vietoj dviejų išvykusių. 
Vykd. komitetas persitvarkė, Vi
nikas liko pirmininku, Dr. Biels
kis sekretorium.

Lietuvos reikalui propaguoti 
Vykd. komitetas išleido 5000 egz. 
Noraus ir Žiliaus paruoštos knygos 
"Independence for Lithuanian Na- 
tion" ir išspausdino 5000 egz. 
didelį Lietuvos žemėlapį (tauti
ninkų taryba išleido dar 5000 tų 
žemėlapių daugiau).

Vasario pabaigoje, Tautininkų 
Taryboje kilo sumanymas šauk
ti dar vieną Amerikos Lietuvių 
Seimą. Katalikų visuomenė pri
tarė, bet vadai pasipriešino. Jie 
vėliau pradėjo skelbti savo sei
mą suklaidinimui, nepasakyda
mi nei kada nei kur bus.

Balandžio 12 d. prasidėjo Mi
lijono Parašų rinkimas su peti
cija už Lietuvos nepriklausomy
bę. Balandžio pabaigoje rinkimą 
baigus Vykd. KomitetasNew Yor
ke surengė didelę lietuvių de
monstraciją, kurioje dalyvavo iš 
karo grįžę lietuviai uniformose. 
Kalbas sakė ir žymūs amerikie
čiai -- ragindami valdžią pripa
žinti Lietuvą de jure.

Geg. 15 iš Europos grįžo ka
talikų tarybos delegatai adv. Mas
tauskas ir K. Česnulis. Jų dar
buotė su Gabriu lietuvius labai

BEER

ra

STROH’S 
and taste 

what 
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does for 
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quality always . . .

popular prices 
everywhere! 

papiktino. Česnulis grįžęs pa
reiškė: "Lietuvos valdžiai nepa
sitikėti". Grįžo ir tautininkų at
stovas adv. Lopatto.

Geg. 30 lenkų laikraščiai pas
kelbė Pildudskio "įsakymą" len

Dr. Bielskis ir dr. Vinikas stovi prie milijono parašų Amerikos 
piliečių, kurie buvo surinkti prašant Amerikos vyriausybę pripažin
ti Lietuvos nepriklausomybę.

kams ir lietuviams išeivijoje klau
syti "naujos lenkų ir lietuvių 
valdžios.” Lietuviai tą "įsa
kymą" tuoj išjuokė, paniekino. 
Lietuviams prisiėjo pasidarbuo
ti kad kai kuriose kolonijose 
lenkai nepravestų savo pasikė
sinimo įtraukti lietuvius į "pol- 
ską armiją".

Lietuviams ilgai prašant ir ra 
ginant Amerikos nukentėjusių nuo 
karo šelpimo administraciją, ta 
pagaliau sutiko paskolinti Lietu
vai $1,000,000.

Be to, Amerikos Raudonasis 
Kryžius nugabeno Lietuvon mais - 
to ir vaistų $230,000 vertės 
(130,000 tos sumos buvo 1917 me
tais lietuvių surinkta, bet nega
lint karo metu persiųsti, paves
ta Raud. Kryžiui, o kitas $100, 
000 buvo Raud. Kryžiaus dova
na.)

SEIMAS CHICAGOJE ■
Birželio 9 d. Chicagoje susi

rinko tautininkų sumanytas Ame
rikos Lietuvių Visuotinas Sei-

rnas. Dalyvavo apie 340 delegatų 
iš įvairių organizacijų, tautinių 
ir katalikiškų, nors katalikų ir 
socialistų vadai tą seimą boiko
tavo.

Seime gimė sumanymas pado

vanoti Lietuvai Laisvės Varpą, 
kurio nuliedinimui ir paskui į 
Lietuvą nuvežimui sudėta dar 
$6,000 aukų. Aukų rinkimui va

' i W r A vi

47 j w

Pirmosios Lietuvos atstovybės Washingtone štabas. Sėdi iš kairės 
Lena Černeckienė, H. Feleskaitė, V. JanuŠaitė. Stovi: P: Rimkus, R. 
DeWolf, dr. M. Vinikas, Lietuvos atstovas J. Vileišis, adv. M. Šlikas, 
T. Shamis ir Pūkas.
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dovavo adv. J. Bagdžiūnas-Bor- 
den.

Chicagos "Lietuvos" redakto
rius B.K. Balutis išrinktas tau
tininkų delegacijos Versalio kon
ferencijoje vadu. Jam išvažiuo
jant liepos 9 d. tautininkų taryba 
įteikė $5,000 nuvežti Lietuvos de
legacijai. Tuo būdu Amerikos 
lietuvius Versalyje atstovavo B. 
K. Balutis, inž. Norus ir kuni
gai Žilius ir Dobužis.

Prof. Voldemaro, Lietuvos de
legacijos pirmininko, prašomi 
amerikiečiai pasiuntė į Versalį 
tris gabias stenografes: O. Drau- 
gelytę, M. Kižiūtę, ir Radzevi
čiūtę.

Po seimo, tautininkų taryba tą 
vasarą paskleidė kolonijose peti
cijų pavyzdžius siuntinėti kongre
so atstovams, raginant pripažinti 
Lietuvą.

Liepos 29 d. Vykd. Komitetas 
paskelbė išrūpinęs JAV pašto su
tikimą adresuoti laiškus į "LITH- 
UANIA."

Įvairiems raginimams suėjus 
liepos 29 d. Senate Washingtone 
buvo pravesta "Lietuvos byla" 
kur apklausinėjimuose dalyvavo 
daug žymių lietuvių ir amerikie
čių. Lietuviai advokatai Lopatto, 
Bradchulis ir Kodis įrodinėjo, 
kodėl Amerika privalo pripažin
ti Lietuvą.

Rugp. 30 chicagiečių minia iš
lydėjo Laisvės Varpą į Lietuvą. 
Varpe B.K. Balučio žodžiai, "O 
skambink per amžius vaikams 
Lietuvos..."

Rūgs. 24 d. New Yorke įvyko 
draugijų atstovų suvažiavimas 

aptarti subendrinimą Lietuvos 
karo nukentėjusių šelpimo aukų. 
Nepavyko, nes katalikai trukdė. 
Kun. Kemėšis apleido posėdį grū
modamas tautininkams "Jūs ma
ne paminėsit!"

Rūgs. 27 d. Brooklynesuvažia
vę lietuviai socialistai nutarė va
dintis komunistais. Po to socia
listų liko vienas "generolas" su 
20 "armija".

Spalio 15 d. tautininkų Liet. Ne
pr iki. Fondas paskelbė "Lietuvos 
Laisvės Savaitę", kad surinkus 
$100,000 Lietuvos gynimui. Pa
tirta rusų atstovo Bachmetjevo 
susirūpinimas, kad ta savaitė ne
pavyktų. (Seka: 1920-1921-1922 metai)
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Lapk. 5, JAV saugumo depart- 
mentas paskelbė kitataučių lei
džiamų valstybei kenksmingų laik
raščių vardus, tarp jų "Laisvės" 
ir "Naujienų" ("Kova" buvo jau 
anksčiau uždaryta. "Vilnį" pra
dėjo leisti vėliau.)

Lapk. 19, iš Kaune einančio 
"Garso" cituota, kad iki tol Ame
rikos lietuviai pasiuntė Lietuvos 
vyriausybei nepriklausomybei 
ginti aukų: tautininkų fondas $98, 
000, katalikų fondas -- $95,000 
(katalikai gyrėsi surinkę savo 
fondui $300,000).

Gruodžio 1, Vykd. komitetas 
pradėjo išdavinėti pasus lietu
viams vykstantiems į Lietuvą. 
Anksčiau jau davinėjo vizas JAV 
piliečiams.

Gruodžio 3 d. New Yorke įvy
kęs didžiųjų organizacijų veikė
jų suvažiavimas užgyrė sukėlimą 
Lietuvai $5,000,000 paskolos.

Gruodžio 18 d. atvyko Lietuvos 
Finansinė Misija: Jonas Vileišis 
ir mjr. Povilas Zadeikis. Trečias 
paskirtas misijos narys buvo čia 
gyvenąs kun. Jonas Žilius. New 
Yorke sudarytas Laisvės Pasko
los komitetas iš tautininkų ir ka
talikų veikėjų. Stambesnėse kolo
nijose įsisteigė bendri Laisvės 
Paskolos komitetai.

Centralinis Laisvės Paskolos 
komitetas: M.J. Vinikas, J. Mi
lius, V.F. Jankauskas, kun., F. 
Kemėšis, P. Norkus, J. O. Sir
vydas, kun. J. Kaulakis, adv. B. 
Mastauskas, kun. J. Jakaitis, adv. 
K. Česnulis, P.J. Purvis, V.K. 
Račkauskas, P. Villmontas, kun. 
M. Pankus, A. B. Strimaitis, P. 
Molis, P. Jurgeliutė, K. Krušins- 
kas, R. Karuža, J. Kripas, J. Va
siliauskas, kun. A. Milukas.
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TREČIŲJŲ KELIU NĖRA
Buvęs ilgametis Dirvos redaktorius ir tautinės sro

vės veikėjas Amerikoje Kazys Karpius eilėje straipsnių 
Šio laikraščio skiltyse nušviečia lietuvių senosios išeivijos 
kartos kovas, jų pastangas, ryžtą ir aukas iškovojant 
Lietuvai JAV vyriausybės de jure pripažinimą. Atsižvel
giant į ano meto sąlygas, tų laikų veikėjų ir patriotų 
pasišventimas ir lietuvių sudėtos piniginės aukos vertos 
ne tik mūsų dėmesio, bet kartu privalėtų tarnauti paly
ginamuoju pavyzdžiu daugelyje atvejų, kada mes gra
žiais žodžiais statome pasakų pilis, neparemdami jų rei- 
kalihgais darbais.

De jure pripažinimas nėra vien tik istorinis faktas- 
Tas pripažinimas veikia ir šiandien. Bet mūsų politinėje 
veikloje tas faktas dažnai pamirštamas ir mes tenkina- 
mės savo veiklą paremti ”žygiais”, kurie baigiasi tik 
padėkos pareiškimais už to pripažinimo tęstinumą ir 
konstantuojant faktą, kad Lietuva yra okupuota.

Įvykių raida rodo, kad mūsų budrumas yra apsilpęs 
ir būtinas tikrosios mūsų padėties rimtesnis įvertinimas.

* * *
Kalbant apie mūsų budrumą, turime atsiminti ne 

vien skaitlingus mūsų veiksnius, kurių forma ir veikimo 
metodai taip pat kartais užsitarnauja kritiškų pastabų, 
bet šiuo atveju reiktų atkreipti ypatingą dėmesį į mus 
pačius, į kiekvieną lietuvį išeivijoje. Kalbėdami apie vals
tybiniame gyvenime ir tarptautiniuose santykiuose labai 
svarbų de jure pripažinimo faktorių, mes neprivalėtume 
išleisti iš akių dar vieną labai svarbų, gal net gyvybinį 
mums reiškinį — .būtent, kad mūsų pačių tarpe pradeda 
atsirasti ir, sąmoningai ar nesąmoningai, skverbtis į pa
viršių kėslai, kurie, reiškia ne ką kitą, kaip esamos padė
ties okup. Lietuvoje de jure ir de f acto pripažinimą.

Jau kuris laikas, kaip laikraštinėje plotmėje vyksta 
diskusija dėl kelionių į okupuotą kraštą, dėl. įspūdžių iš 
ten atsivežtų, ”kultūrinio bendradarbiavimo” užuominos 
ir tyli, bet planinga "meškerystė” tam bendradarbiavi
mui lydekoms pagauti.

Apie tai atsargiai, gana miglotai užsiįmename viena
me ar kitame laikraštyje, o tuo viskas ir baigiasi. Bent 
iš mūsų pusės. Bet ką visa tai reiškia teisėtoje ir negin
čytinoje kovoje už mūsų tautos laisvę ir valstybės nepri
klausomybę, — mes dar lyg ir baiminamės drąsiai ir 
aiškiai pasisakyti.

Leiskim sau, mūsų kultūrinės organizacijos nuspren
džia, kad su okupuotoji! kraštu kultūrinis bendradarbia
vimas — pasikeitimas chorais, solistais, artistais ir t.t. 
yra ne tik svarstytinas, bet ir įgyvendinamas. O jūs, po
nai politikai, tęskit savo kovas, kaip jums patinka. Mes, 
kultūrininkai, — mums jūsų politika niekad nebuvo įdo
mi — jums nekliudom, o kultūrinėje srityje darome, kas 
mums atrodo geriausia.

Ką gi mes į tai atsakysime, ponai? Kaip tada mes 
pateisinsime JAV de jure pripažinimą, kada mes patys, 
sąmoningai ar nesąmoningai, pradėsime pripažinti gali
mybę bendradarbiauti su tais, kurie nėra laisvi nei lietu
vių menui, nei pavienėms jo apraiškoms atstovauti, o 
yra tik įrankiu sovietinės kurmio politikos. Įrankiu Mas
kvos politinio meno, kuriame lietuvių "kultūrinis bendra
darbiavimas” yra tik pirmuoju žingsniu į mūsų tikslų 
visišką užslopinimą. Tai ta pati taktika, kuri "agrarinės 
reformos” Šukiais atidavė komunistams Kiniją, ta pati 
taktika kuri "evoliucijos” keliu padarė Kubą sovietine 
baze.

De jure pripažinimas ir jo tęstinumas priklauso ne 
vien tik nuo JAV vyriausybės, bet ir nuo mūsų pačių 
budrumo. Nuo mūsų pačių sugebėjimo tinkamai įvertinti 
padėtį, kuri dar nėra tinkamai vertinama.

Veiksniai, organizacijos ir pavieniai lietuviai priva
lėtume įsisąmoninti — kol dar nevėlu, — kad trečio kelio 
nėra: einame su okupantu ar su juo kovojame. Kas trečią 
kelią randa galimu pasirinkti, yra. ne kas kita, kaip užsi
maskavęs, atvirai nedrįstąs savo veido parodyti okupanto 
tarnas. Ir jis yra mums pavojingesnis už tuos, kurie šian
dien atvirai pripažįsta ir eina su Lietuvos pavergėju.

(j- č-)

Nepriklausomybės laikais (1933 m.) pastatyti Kauno apskrities savivaldybės rūmai.

ĮTIKĖJIMAS Į LAISVI (1) STASYS ŽYMANTAS

Pažadinta budo Lietuva
Protingi žmonės visais 

laikais yra pastebėję, kad 
kiekvienos valstybės doram 
žmogui nėra nieko branges
nio už laisvę...

Leonas Sapiega 
Lietuvos Kancleris

(1557-1633)
Suklysti pasitaiko kiekvienam.
Net pats'genialiausias visų žmo

nių ir visų tautų tėvas, mokyto
jas, draugas, ir vadas" Josifas 
Visarionovičius Stalinas, jo įpė
dinio Nikitos liudijimu, neišven
gė klaidų.

Įžymiam Soyiety valdovui mi
rus, prie jo karsto nuskubėjęs 
sovietinių "lietuvių" poetas Te
ofilis Tilvytis tada šitaip grau
džiai išdainavo savo priesaiką: -

Lyg girdžiu žodžius iš vė
liavos

Didžiojo žmogaus ir gero 
draugo, -

Neužmiršk Tarybų Lietuvos, 
Ji gražiai tautų draugystėj 

auga.
Galvą aš nulenkti tegaliu
Ir prie tavo kojų duoti žo
dį,

Kad aš eisiu ir toliau keliu, 
Kurį Leninas ir Tu nurodei.

»v

yra balsai tų, kurie norėtų, 
kad "Draugas" tarnautų jų 
siauriems politiniams ir po
leminiams interesams.

sandara apie
REFORMAS ALT

Spaudoje I 
pasidairius

*

VIS TA LINIJA!

Tebesitęsiančioje kovoje dėl 
įtakos Chicagoje leidžiamame 
dienraštyje "Drauge", rugpiūčio 
3 d. tuo reikalu pasisako vyr. 
Marijonų galva kun. dr. J. Vaiš
nora MIC.

Draugo redakcijai duotame pa
sikalbėjime kun. dr. J. Vaišnora 
išaiškina nedviprasmiškai, kas 
vadovauja laikraščiui, kas nusta
to jo liniją ir ko siekia tąja li
nija nepatenkintieji.

... atsidėję sekame 
"Draugą", kaip ir kitą ma
rijonų leidžiamą spaudą, bu
dėdami, kad mūsų leidžia
moji spauda eitų nustatyta 
linija, kuri visiems mūsų 
laikraščiams yra vienoda ir 
bendra: laikytis katalikiš
kos linijos ir tarnauti vi
siems lietuviams. Jei tenka 
pastebėti, kad kartais kas 
nors nesiderina su šia lini
ja, tenka redaktoriams pri
minti, pataisyti. Todėl mari
jonų leidžiamų laikraščių li
niją nustato .ne atskiri re
daktoriai, nes ne jie yra laik
raščių leidėjai ir savininkai, 
o pati vienuolija, kurios va
dovybei redaktoriai atsakin-

gi. Tenka tiesiog stebėtis kai 
kurių save besivadinančių ir 
katalikais, ir demokratais 
nuolatiniais priekaištais 
"Draugui", kad jis patekęs į 
vienos ar kitos politinės sro
vės asmenų rankas, kad jis 
yra tik "neva katalikiškas", 
kad jis diriguojamas "iš 
Brooklyno', kad jo liniją nus
tatinėja kažkoki slapti parti
jų vadai, kad nesilaikąs krik
ščioniškos etikos ir pan.Tai

Kaip ten buvo ir kaip nebuvo, 
bet Sandara ALT suvažiavimą ko
mentuoja kiek kitaip, nei visos 
kitos grupės. Pagal tą laikraštį:

- Bendruomenininkų gru
pės užsispyrimu(mat,kasuž 
ALT reformą, tas piktas 
bendruomenininkas D.), ALT 
Vykdomasis komitetas tapo 
likviduotas, o naujai išrinkti 
pareigūnai turės mažiau lais
vės ką nors atlikti negu Za- 
rasiškių Klubo Valdyba. -

Vedamajame (rugp. 3 d.) gi 
paaiškino, kad -

Tiesa, galų gale buvo ap
saugotas tas vieningumas, 
kokis yra neatbūtinas šiame 
darbe, bet tai įvyko ne kom
promiso keliu, o tik vienai 
pusei padarant visas nuolai
das ir priimant tą, ko ant
roji pusė reikalavo. -

- Taigi, jeigu Amerikos 
Lietuvių Taryba, kokia ji yra 
pasiliko gyvuoti ir toliau, tę
siant savo darbą ir siekiant 
užsibrėžtų tikslų, tai taip įvy
ko ne dėka toms grupėms, 
kurios diktavo, bet dėka 
tiems, kurie vieningumo iš
laikymui parodė daug nuolai
dumo ir takto.

Taigi - ir nuolaidumas ir tak
tas nesvietiškas...

Stalinas, kaip vėliau (tik vė
liau!...) paaiškėjo, klydo. Vadi
nasi, kvailai klydo ir Tilvytis, 
skubindamas su savo begėdiška 
priesaika jo lavonui.

Stalino nusikalstama klaida bu
vo "TarybųLietuvos" įsteigimas, 
panaikinimas Lietuvos valstybi
nės nepriklausomybės ir Lietu
vos prijungimas prie Sovietų Ru
sijos.

Tilvyčio klaida buvo tame nu
sikaltime aklas Stalino sekimas 
ir to nusikaltimo tolesnis uolus 
rėmimas.

"Tilvyčio tėvynė - Rusija", ra
šo Amerikos lietuvių socialistų 
savaitraštis Keleivis, 1962. VII. 
25 d. numeryje įsidėjęs tokią ži - 
nutę: -

"Poetas Teofilis Tilvytis su
šaukto Maskvoje taikos kermo
šiaus proga parašė Sovietskaja 
Litva liepos 8 d. straipsnį - 
"Kremliaus Šviesa veda įtaiką", 
kuriame, be kita ko, šitaip sapa- 
lioja:

"Visos žmonijos žvilgsniai, vi
sų žmonių širdys ir viltys nu
kreiptos į mūsų tėvynės sostinę - 
Maskvą, galingą Taikos ir Lai
mės kalvę - Kremlių, kur girdė
ti ugningi šauksmai sukurti že
mėj pastovią taiką"...

"Koks besmegenis turi būti 
tas, kuris taip galvoja", paste
bėjo Keleivis, matyt, visai ne
paisydamas jau nusenėjusio, bet 
vis dar su gyvenimu, vietiniu ir 
sovietiniu, pirmyn drąsiai žengti 
tebcmėginančio Vienybės Sirvydo 
raginimų "nesiskubinti segti iš
daviko segę okupuotam broliui 
lietuviui".

Pabaltijo valstybių pagrobi
mas ir jų nepriklausomybės už- 
slopinimas buvo lygiai toks pat 
grubus ir akiplėšiškas tarptau
tinis nusikaltimas, kokiu buvo 
Hitlerio pagrobimas Austrijos ir 
Čekoslovakijos.

Bet buvusio traukinių ir banko 
plėšiko Kobos-Stalino nesiskai
tymas su tarptautine teise ir jo
kia sutartimi šį kartąjį kiek 
pertoli nuvedė.

Demokratinis Vakarų pasaulis, 
tiesa, jokių konkrečių žygių šiam 
tarptautiniam nusikaltimui paša
linti ir nusikaltėliui nubausti ne
siėmė, tačiau didžiosios Vakarų 
valstybės vis dėlto gėdingą Pa
baltijo valstybių užgrobimą atsi
sakė formaliai pripažinti.

LTSR, prof. M. Romerio žo
džiais tariant, - "marionetinė 
politinio vaikų teatro "valstybė" 
Sovietų Sąjungos sąstate", tapo 
Kremliui sunkia iš Stalino pavel
dėta politine ipoteka. Arba nema
loniu ir nepatogiu, įkyriu šašu, 
kaip kartą liberališkai, bet nede
mokratiškai ir ne visai diplo
matiškai Lietuvos ministeriui 
Londone apie Lietuvių Rezisten
cinę Santarvę išsitarė LLK pir
mininkas V. Sidzikauskas.

Lietuvos valstybinė nepri
klausomybė 1918-1940 metais ne
buvo kažkoks atsitiktinis ir dirb
tinis reiškinys. Arba nereikš
mingas "laikinas buržuazijos 
valdymo laikotarpis", kaip tai 
skelbia Maskvos agitpropininkai, 
kurie žodžio nepriklausomybė, 
kaip Vienybė rezistencijos, ki
taip nerašo, kaip kabutėse.

Nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atstatymas demokratiniais 
tautiniais pagrindais 1918 metais 
- tai viena iš daugelio grandžių 
tautų atgimimo sąjūdžio, kurio 
pradininkujr grindėju 18 amžiu
je Šiaurės Vakarų Europoje lai
komas vokiečių rašytojas ir is
torijos filosofas, gilus humanis
tas J. G. Herderis.

i

Pripažinęs kiekvienai tautai 
savaimingą, istorinę, dvasinę 
individualybę, Herderis griežtai 
smerkė visų tautų grobikus ir 
tautžudžius, tikėdamas, jog lais
vės pagrindu sukurtos "tėvynės" 
niekad nevesiančios karo viena 
prieš kitą. Herderis pirmasis ro
dė kelią tautų dvasios lobiui - jų 
liaudies dainoms rinkti ir tirti, 
ir 1764-69 m. mokydamas Rygo
je pats rinko ir vertė lietuvių 
liaudies dainas.

Herderio idėjos, kurios pag
rindinį žmogaus intelektualinio 
ir dvasinio gyvenimo pagrindą 
matė gimtoje motinos kalboje, 
neabejotinai turėjo veikti Liud
viką Rėzą, Karaliaučiaus univer
siteto profesorių, Donelaičio Me
tų leidėją, lietuvių dainų tyrinė
toją, kuris teigė, jog "kiekvienos 
tautos aukštesnis apšvietimas ir 
dvasios ištobulinimas tegali tik 
prigimtoj kalboj nusiduoti”.

Neveltui tad ir Vilniaus uni
versiteto lituanistinis žemaičių 
sąjūdis visų pirma siekė prikel
ti lietuvių kalbą ir Lietuvos pra
eitį.

Lietuviai ir žemaičiai, ar 
galvijai esme?

Argi tėviškos kalbos niekad 
nebmokėsme?-

trumpai ir drūtai paklausė Dio
nizas Poška savo 1825 m. pradė
tame rašyti žodyne.

Narsių ir kietų vyrų žemaičių: 
Simano Stanevičiaus, Simano 
Daukanto, Kajetono Zabyčio-Ne- 
zabitausko, Silvestro Valiūno pas
tangos ir darbai turėjo rodyti ke
lią ir Dr. J. Basanavičiui, kurs 
1883 m. Auszros Nr . prakalboje 
žadėjo "duoti pažinti mūsų bro
liams Lietuvos nusidavimų se
novės gadynės ir veiklų mūsų 
garbingų sentėvių, kurių darbus 
ir tėviškės meilę užmiršę ne
žinome mes patys..."

XIX amžiuje Europoje plačiai 
pasireiškusį tautų atgimimo są
jūdį jau XX amžiuje tarytum vai
nikavo Amerikos prezidento 
Woodrow Wilsono paskelbtieji tau 
tų apsisprendimo dėsniai. Prezi
dento Wilsono giliu įsitikinimu, 
valstybinė tautų nepriklausomybė 
geriausiai užtikrina asmens lais
vės, demokratijos, žmonių gero
vės, laisvo tautų bendradarbiavi
mo ir visuotinės taikos įgyven
dinimą...

Šio tat humanistinio, Vakarų 
Europoje kilusio, kelis dešimt
mečius trukusio tautinio atgimi
mo sąjūdžio pažadinta budo Lie
tuva. Budo ir kitos tautos ir te- 
bebunda...

Tąsa kitame straipsnyje: 
"įgimta, nepančiota ir nepraran
dama tiesa".

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ
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metinį dividendą 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDRDVES
REKDRDAS

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

GERIAUSIAI PAILSĖT PER ATOSTOGAS
Vienoje iš gražiausiu lietuviškų vasarviečių 

CAPE ČOD, Mass. ‘
Dr. E. ir M. JANSONŲ VILOJE

AUDRONĖ
Rami vieta, gražus pušų parkas visai arti pliažas 

(vos 5 min. pėsčiom).
Duodamas geras lietuviškas maistas ir malonus 

patarnavimas.
RUGPIŪČIO MĖN. DAR YRA LAISVŲ 

KAMBARIŲ.
Kreiptis Audronė — Jansonas, 87 East Bay Rd., 

Osterville, Cape Cod, Mass. Tel. GA 8-8425.
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A. a. pik. lt. Juozas Giedraitis

Liepos mėn. 25 d. Hamil
tono kolonija sukrėtė liūd
na žinia: po ilgesnės ligos, 
vėžio pakirstas, mirė a. a. 
pik. Itn. Juozas Giedraitis, 
buv. 3-io artilerijos pulko 
vado padėjėjas, paskutinis 
Neprikl. Lietuvos šakių ap
skrities viršininkas, didelis 
Hamiltono lietuvių koloni
jos veikėjas.

Velionis gimė 1892 m. ba
landžio 13 d. Kybartuose, 
kur lankė pradžios mokyk
lą ir Vilkaviškio gimnaziją. 
Pirmojo pasaulinio karo 
metu pašauktas į carinę ka
ro mokyklą. Ją baigęs, buvo 
išsiųstas į Karpatų frontą, 
kur užsitarnavo kapitono 
laipsnį. 1918 m. grįžta į Lie
tuvą ir tuoj pat įstoja į 
mūsų kariuomenę, dalyvau
damas daugiausiai kovose 
su lenkais prie Suvalkų, 
Giedraičių ir kt. Nesitenkin

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANUOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visa gamtos grožį, 
rasti ramybę ir gerą poilsį, kuris po sunkaus visų 
metų darbo, kiekvienam yra Jabai reikalingas. 
Echo Valley Lodge.

Tai vieta, kurioje Jūs su ar be šeimos, lietuviš
koje vasarvietėje praleisite laiką, kuris ilgai pasi
liks Jūsų maloniuose prisiminimuose; kartu suteiks 
Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkuma.

Echo Valley Lodge Jūs rasite be 
poilsio, puikų restoraną, erdvius atskirus ir patogius 
kambarius su visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikią teniso-krepšinio aikštelę, gerą 
lietuvišką maistą ir malonų patarnavimą.

Echo Valley Lodge be viso kito, po
ilsio ir žaidimų,Jūsų patogumui ir patarnavimui yra 
puiki didelio tipo maudykle (swimming pool) su nuo
savu mažu ežeriuku ir 20 akrų puikaus miško.

Priimami užsakymai taipogi vestuvių puotoms, 
iškyloms, organizacijoms ar pavienėms grupėms.

Echo Valley Lodge atidaroma nuo 
nuo liepos 4 dienos ir veiks-per visus ištisus metus.

Lietuviai savininkai Julius ir Elena G a r m a i 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY LODGE, 
Echo Lake, Pa.
Telephone; Stroudsburg 4244920

damas įgytomis karinėmis 
žiniomis carinėj armijoj, 
1922 m. baigė Aukštuo
sius Karininkų kursus. Už 
pasižymėjimą laisvės kovo
se apdovanojamas I-o ir 
II-o laipsnio Vyčio Kryžiaus 
ordenais. Tarnauja 3-čiam 
artilerijos pulke, eidamas 
pulko vado padėjėjo parei
gas. 1929 m. pakeliamas į 
pulk. Itn. laipsnį, tačiau da
linai sveikatos sumetimais, 
išeina į atsargą. Paskiria
mas Vilkaviškio apskr. vir
šininko pareigoms, vėliau 
Raseinių ir šakių, čia susi
laukia bolševikų okupacijos. 
Pasitraukia į savo ūkį, ku
rį vėl apleidžia 1944 m. pa
sitraukdamas į Vokietiją. 
Su visa šeima apsigyvena 
Liubeko stovykloj. Pajudė
jus emigracijai į užjūrius, 
velionis persikelia su šeima 
į Kanadą, apsigyvendamas

A.a. plk.lt. J.Giedraitis

Hamiltone.
čia ir teko susipažinti su 

velioniu, dirbant lietuvišką
jį darbą. Savo patyrimu, ad
ministraciniais gabumais a. 
a- pulk. J. Giedraitis buvo 
kiekvienos valdybos „spiri
tus movens”. Ir kas svar
biausiai, kad nežiūrint gra
žaus amžiaus,, niekuomet 
nesiskųsdavo fiziniu darbu, 
bet kaip tikras karys, sun
kią tremties dalią nešdavo 
tyliai ant savo pečių, nie
kuomet nepavėluodamas į 
posėdį, niekuomet neatsisa
kydamas nuo pavesto jam 
lietuviško darbo. Atrodo, 
kad arčiausiai širdies jam 
buvo šalpa (nors yra buv. 
Kanados LB-nės Krašto 
Valdybos narys, Krašto Ta
rybos, ap. valdyboj), kuriai 
dirbo be pertraukos beveik 
dešimt metų, eidamas Ha
miltono šalpos Fondo sk. 
pirmininko pareigas, pildy
damas jas sąžiningai, įdė
damas visą savo širdį. Rū
bų, maisto ar piniginių rink
liavų metu, pėsčia keliau
davo Hamiltone nuo vieno 
lietuviško namo prie kito, 
nuo vienos šeimos — prie 
kitos, kad tik kuo daugiau
siai surinkti pinigų ar 
maisto į vargą patekusiems 
mūsų tautiečiams. Nenuo
stabu, kad maža Hamiltono 
kolonija surinkdavo šalpai 
daugiausiai aukų už kitas 
Kanados vietoves, o liūto 
dalis nuopelnų už tai pri
klausė nenuilstamam a. a. 
pulk. J. Giedraičiui.

ATSIUSTA PAMINĖTI

MARGUTIS - dvigubas liepos - 
rugpiūčio mėn. numeris, išėjo 
pasipuošęs Chicagos jaunųjų de- 
biutančių atvaizdu.

Įžangoje ir baigmėje gyvos, ak
tualios ir taikios Margučio re
daktorių A.M. ir V. Meškausko 
apžvalgos. Turinyje reiškiasi

Ir kai ant Hamiltono L. 
B-nės valdybos stalo atsi
rado velionies atsistatydi
nimo iš pareigų pareiški
mas — nieks nesuabejojo, 
kad pulkininkas (taip velio
nis daugumoj Hamiltone 
buvo pažįstamas ir vadina
mas) tai padarė tik ligos 
verčiamas. Kiekvienas su
prato, kad dar vienas stip
rus lietuviškas ąžuolas link
sta svetimoje Kanados že
mėje, o į jo vietą — bus 
sunku naują užauginti.

Apdovanotas puikia iš
kalba, velionis buvo kvie
čiamas į Vasario 16 ar ka
riuomenės šventės minėji
mus su paskaitom. O žinių, 
iš mūsų laisvės kovų, iš ne
priklausomybės gyvenimo, 
velioniui tikrai netrūko. 
Kartą ir pasiūliau a. a- pulk. 
Itn. J. Giedraičiui jas sura
šyti, o ypač tiek daug ginčo 
sukėlusį a. a. A. Smetonos 
pasitraukimą į Vokietiją, 
prie kurio velionis taip pat 
buvo. „Gal vėliau” — atsa
kydavo — „kai išeisiu į 
pensiją”. Deja, tik du se
natvės aprūpinimo čekius iš 
valstybės gavo, nes liepos 
mėn. 25 d. po pietų, atsi
sveikinęs su žmona ir vai
kais, paliko šią žemę.

Liepos mėn. 28 d. paly
dėtas iš Hamiltono Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos 
bažnyčios į šv. Jono Krikš
tytojo lietuviškas kapines 
labai gausaus būrio lietu
vių. Tai įrodymas, koks ve
lionis buvo brangus Kana
dos ir Hamiltono lietu
viams.

Tik laikinai ilsėkis, Ger
biamas Pulkininke, svetin
goje Kanados žemėje, nes 
Jūsų vieta yra mūsų Tėvy
nėj, prie kūrėjų-savanorių.

K. Baronas 

Vyt. Kavolis (Gyvosios Lietuvy
bės Perspektyvos) originaliai 
siūlydamas:

- "Remti kokybinę kūrybą iš
eivijoje, jos reikalauti ir kovoti 
su jos pagrindiniais priešais - 
abejingumu ir dogma; duoti at
ramą, bandyti įkvėpti asmeni
nės drąsos jaunosios kartos kū
rybiniams ieškojimams; drąsiai 
pervertinti ir šiandieninėmis są
vokomis interpretuoti vertinguo
sius kultūrinio paveldėjimo ele
mentus; ir išlaikyti gyvą pažini
mo ryšį su lietuvių tauta, nesi- 
lenkiant jos pavergėjo politiniam 
antspaudui - štai keturlypė Gy
vosios Lietuvybės programa, ku
rią, manau, yra atėjęs laikas at
palaiduoti nuo susirišimo su vie
na karta ir su keliais, atskirai 

Gaso šviesa 
duoda jaukumo svečiams 
Įsivaizduokite jūsų priekiemį, besiplugdantį švel
nioje, romantiškoje gaso šviesoje, švelni gaso 
šviesa suteikia šviežią žavumą ir draugišką nuo
taiką vaišinantis gryname ore su svečiais. Gaso 
šviesa taip pat yra praktiška . .. nėra rėžiančio 
aštrumo, nepuola varginantieji vabzdžiai. Pilnas 
pasirinkimas lauko gaso šviesų išstatytas arti
miausioje East Ohio Gas Companijos įstaigoje. 
Apsilankykite ten netrukus ir išsikirpę paštu pa
siųskite žemiau dedamą kuponą? kad galėtume 
jums nemokamai išsiųsti lempų modelių ir kainų 
katalogą.

SIŲSKITE KUPONĄ, KAD ĮSIGYTI 
NEMOKAMA ILIUSTRUOTĄ GAZO 

ŠVIESOS KATALOGĄ
I--------------------------------------------------------------------------------- 1

Gas Lights, The East Ohio Gas Company Į
1717 East Ninth Street, Cleveland 14, Ohio

I I would likę more information on gas lights.
□ Please send me your free illustrated booklet.
□ Please have a representative call on me for a free 

installation survey.

Name._________________________________________________

Address_________________________________________ ______

veikiančiais, įvairių organizaci
jų žmonėmis."

Alg. Mackus pateikia naujai iŠ 
kilusio dail. K. Zapkaus darbų ap
žvalgą.

Pora puslapių skirta jaunųjų 
poetų kūrybai Lietuvoje.

Lituanus žurnalo problemos iš" 
kyla pasikalbėjime su to žurnalo 
redaktoriais Mickevičium ir 
Gedvilą.

Delta - Trubadūras - verti
mas iš C. Milosz’o kūrybos.

Dr. St. Biežis - sveikatos pa
tarimais ir Chicagos įvykių fo
to kronika užpildomas. įdomus, 
Įvairus žurnalas, kas kart dau-? 
giau, kas kart gyviau užsitarnau
damas augančio skaitytojų dė
mesio.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

PARAMĄ
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

German Brandy................
Kron-Brannvin Aąuavit. ..
Dujardin German Brandy
Old American Wiskey Full

Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth

Qu. $0.98 
5th $0.98 
5th $1.29 
5th $0.98

City . .___________________ Statė__________________
j Phone_________________________________________________ j

L_____________________________________________________ I

W THE EAST OHIO GAS COMPANY

Vertė J. P. Palukaitis
(48)

—- Ir tada jis susitiko su Jūsų tėvu?
— Taip. Juodu priklausė vienai vlasoviečių grupei, 

bet ilgai ten nebuvo- Abu nebegalėjo ilgiau dalyvauti tose 
begalinėse ir beprasmėse žudynėse. Tos gaujos apsimes
davo rusais, sulaikinėdavo lenkų traukinius, įsakydavo 
visiems keleiviams išlipti ir sušaudydavo visus, pas ku
riuos rasdavo komunistų partijos narių liudijimus — o 
tuo tarpu tie žmonės dažnai net neturėdavo kito pasi
rinkimo, kaip tik stoti partijon, jei norėdavo, kad jų šei
mos išliktų gyvos. Tad abudu, mano tėvas ir Grafas, 
nustojo dalyvavę tokiuose dalykuose ir išvyko į Čekoslo
vakiją, prisijungė prie slovakų partizanų, kurie kovojo 
Aukštuosiuose Tatruose.

— Taip, apie juos aš esu girdėjęs net Anglijoje, — 
tarė Reinoldas. — Tai turėję būti labai drąsūs vyrai, ku
riems laisvė buvusi svarbiau už viską.

— Aš tikiu, kad po tokia nuomone pasirašytų ir

Janscis su Grafu, — tęsė ji. — Tačiau ir ten juodu ilgai 
neišbuvo. Slovakai iš tikrųjų kovojo ne dėl kokio aiškaus 
tikslo, jie kovojo kad kovotų, ir kai jau nebuvo galima, 
tai jiems lygiai patiko kautis tarp savęs. Taip Janscis ir 
Grafas pagaliau atvyko į Vengriją — jie čia jau gyvena 
ilgiau nei septynerius metus, ir daugiausiai ne Budapešte, 
bet provincijoje.

— O kaip senai Jūs esate čion?
— Lygiai ilgai. Pirmiausiai Janscis ir Grafas atsi

gabeno čion iš Ukrainos mane ir mano motiną — per 
Karpatus ir Aukštuosius Tatrus. Aš žinau, tai turi keis
tai skambėti, bet tai buvo nepaprastai puiki kelionė. Bu
vo vasara, saulė šildė, o juodu pažinojo visus žmones, 
visur turėjo gerų draugų. Aš niekada nemačiau mano 
motinos tokios laimingos, kaip tada.

— Taip, — tarė Reinoldas, kuris norėjo ją nukreipti 
nuo tos temos, — visa kita man yra žinoma. Grafas įspė- 
dinėja žmones, kurių galvos jau svyruoja, o Janscis ga
bena juos per sieną. Aš vien tik Anglijoje kalbėjausi su 
tuzinais tų, kuriuos Janscis išgabeno. Keisčiausia, kad 
nė vienas tų žmonių nerodė neapykantos rusams. Juos 
visus Janscis padarė taikos apaštalais. Jis net bandė ma
ne atversti1

— Taip, — tarė ji tyliai, — jis yra nuostabus žmo
gus. — Ji nutilo minutei, dviem, paskui nelauktai pa
klausė: — Jūs esate nevedęs, pone Reinoldai, ar ne?

— Kaip, prašau? — nustebęs paklausė Reinoldas.
— Jūs tikrai neturite žmonos, ar ne tiesa, ir jokios 

draugės — ir, prašau, nekalbėkite: „Ne, aš neturiu, bet 
nevarkite, bandydama užimti laisvą vietą’’. — nes tai 
būtų bereikalingai nedraugiška ir truputį pigu, be to, iš 
tikrųjų tai ir netiktų Jums.

— Aš visai net neprasižiojau, — užprotestavo Rei
noldas. — Kas liečia Jūsų klausimą, tai teisingai spėjote. 
Tai juk ir visiškai nesuderinama. Be abejo, jūs tai tikrai 
suprantate.

— Aš žinau, — tyliai pasakė ji. — Taip pat žinau, 
kad šio vakaro pokalbyje mane du ar tris kartus nukrei
pėte nuo nemalonių dalykų. Taigi, mašina be širdies ir 
sielos iš tikrųjų jau nėra tokia beatodairiška. Atsiprašau, 
kad pasakiau, jog tamsta esi mašina; tačiau aš dėlto ir 
labai džiaugiuosi, nes sužinojau, kad tai buvo klaida, ir 
tai patyriau greičiau, negu Janscis ir Grafas. Jūs net. 
negalite įsivaizduoti, ką man tai reiškia — juodu visada 
išeidavo teisūs, o aš niekada. Bet šį kartą aš esu teisi, ir 
tai greičiau patyriau, negu Janscis ir Grafas.

— Aš neabejoju, kad žinote, apie ką kalbate... — 
mandagiai pradėjo Reinoldas.

— Ir tik įsivaizduokite, kaip ištįs jų veidai, kai aš 
jiems papasakosiu, kad šį vakarą sėdėjau šalia pono Rei- 
noldo, ir kad ponas Reinoldas dešimtį minučių laikė ant 
mano pečių savo ranką. — Ji kalbėjo visiškai rimtai, ta
čiau jos balse šokinėjo paslėptas juokas. — Jūs uždėjote 
ranką galvodamas, kad aš verkiu — ir aš verkiau iš tik
rųjų. Man atrodo, pone Reinoldai, kad vilko kailis, 
kuriuo apsigaubėte, yra truputį apšiuręs. '

— Didysis Dieve, tarė Reinoldas, tik dabar aiškiai 
suvokęs, kad merginą laikė apkabinęs viena ranka. Jis 
kažką sumurmėjo atsiprašydamas ir jau buvo bekeliąs 
ranką, bet staiga sustingo nejudėdamas. Paskui jis ranką 
lėtai nuleido, dar stipriau apkabindamas jos pečius ir 
priartino burną prie jos ausies.

Mes turime draugų, Julija, — sušnibždėjo tyliai.
(Bus daugiau)
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Žvilgsniai RAIMUNDAS MIEŽELIS
Ar tikrai ruošiamas LIETUVIŲ 

KULTŪROS kong resas?
Kaip praneša antrojo Lietuvių 

Kultūros Kongreso rengimo ko
misija pagrindinių visumos se
sijų paskaitininkais yra pakviesti 
poetas Bernardas Brazdžionis ir 
dr. Jonas Grinius. Kadangi šios 
dvi sesijos bus viso Kongreso ku
lminaciniai punktai, jos savaime 
turėtų suteikti mūsų ateinančių
jų kelių metų kultūriniam gyve
nimui veikimo pagrindus ir iš
reikšti visų lietuvių kultūrinės 
veiklos siekius ir tikslus. Deja, 
jau dabar galima neklystant pa
sakyti, kad antrojo Lietuvių Kul
tūros Kongreso visumos sesijos 
šio gyvybinio uždavinio neatliks 
ir visas Kongreso šaukimas di
dele dalimi nustoja savo tikslo. 
Tą drąsiai galime tvirtinti suži
noję, kad vienas iš pagrindinių 
paskaitininkų bus dr. Jonas Gri
nius, mūsų spaudoje pasižymė
jęs kaip nepaprastai .siauros, 
politiniai dogmatinės linijos pro- 
pogandistas. Jo mintys jokiu bū
du negali atstovauti lietuvių kul
tūriniame gyvenime besireiš
kiančius įvairiaspalvius kūrybi
nius siekimus. Dr. Jono Griniaus 
netolerancija ir nenoras net leis
ti egzistuoti skirtingai kūrybinei 
nuomonei, naikinant ją kad irgė- 
dingiausiomis priemonėmis, be 
jokios abejonės diskvalifikuoja 
jį kaip Lietuvių Kultūros Kong
reso paskaitininką.

Šia proga tenka pastebėti, kad 
ir antrojo paskaitininko parinki
mas, nors ir toli gražu nėra 
toks tragiškas nesusipratimas 
kaip pirmojo, visgi nėra pats iš 
geriausių. Neteko skaityti poeto 
Bernardo Brazdžionio platesnio 
masto straipsnių lietuvių kultū
rinio gyvenimo temomis, kurie 
būtų įnešę gyvumo ar suteikę nau

EIKITE BALSUOTI — KVIESKITE KAIMYNUS — EIKITE BALSUOTI

METINIŲ MOKESČIŲ PADIDINIMĄ
WASHINGTONE daromi žygiai mokesčiams 

sumažinti...
CLEVELANDE politikieriai nori mokesčius 

padidinti
ŠIS MOKESČIŲ PADIDINIMO SIŪLYMAS BUVO ATMESTAS BAL
SUOTOJŲ 1962 M. GEGUŽĖS MĖN. 8 D. PADĖKITE ATMESTI VĖL!

“Neprotinga”... “Neteisinga”... “Nebūtina”...

DĖL TO, KAD: 1. Clevelandas prarado 4.7% gyventojų, o miesto savivaldybės politikieriai 
nori 580 naujų miesto tarnautojų (5%).

2. Mero raportai rodo, kad aerodromai turi $1,148,000 pertekliaus, gi jie 
vistiek nori* daugiau pinigų jų veikimui! (Kodėl nenaudoti dali pertek
liaus!!!)'

3. Clevelande nesninga 120 dienų ... Bet meras nori daugiau pinigų sniego 
pašalinimui nuo plentų 120 dienų!

4. Pragyvenimas pakilo tik .8% po paskutiniojo algų pakėlimo miesto tar
nautojams, bet meras nori dar algas pakelti 5 kartus! (Ar meras pa
miršo plieno "laikykitės kainų” politikos ant savikainos?)

5. Daugelis mūsų gyventojų neturi darbo ir gyvena iš pašalpų — o meras 
samdo žmones, gyvenančius už Clevelando miesto ribų (gi jie nemoka 
mokesčių, kad paremti miestą).

6. Jau turime aukščiausius mokesčius Clevelando istorijoje.
Balsuokite ”NE”, kad su.aikius nuo padidinimo.

jų gairių mūsų kūrybiniam vei
kimui. Iš kitos pusės dr. Hen
rikas Nagys laikraštyje "Nepri
klausoma Lietuva" (Nr. 19 -- 1962 
V-.9.) recenzuodamas dr. Juozo 
Girniaus monumentalinį veikalą 
"Tauta ir Tautinė Ištikimybė" 
taip charakterizuoja poeto Ber
nardo Braždžionio vedamą lini
ją redaguojant žurnalą "Lietuvių 
Dienos": "... Ta proga verta
pastebėti, kad "Lietuvių Dienos" 
šiuo metu skubiai užėmė kaiku- 
riuose mūsų laikraščiuose priti- 
lusių kaukėtų "kultūrininkų" pa
mirštą senienų turgavietę ir šia 
kryptimi sėkmingai veikia, nau
jam redaktoriui perėmus pa
veiksluotojo žurnalo vairą". Ne
galėtume pasakyti, kad tai būtų 
labai teigiama rekomendacija 
Kultūros Kongreso visumos sesi
jos paskaitininkui.

Šių faktų akivaizdoje, atrodo, 
jog didelė lietuvių kūrėjų ir kul
tūrinės veiklos darbuotojų dalis 
turės palikti už ruošiamo Kultū
ros Kongreso viešbučio durų, ir 
šią "kultūrinę" manifestaciją 
stebėti iš tolo...

P. S. Norėtume pastebėti (nes 
greičiausiai būsime tuo užpulti) 
kad šios mintys nėra motyvuo
tos tuo, jog abu paskaitininkai at
stovauja vieną politinę ideologi
ją. Turėjome galvoje tik jų veik
lą vadinamoje kultūrinėje srity
je. Aiškumo dėliai galime pami
nėti kelių asmenų pavardes, (pvz. 
Juozas Girnius, dr. Vytautas Var 
dys, Stasys Barzdukas) kurie, 
nors būdami tų pačių politinių 
įsitikinimų ;yra pajėgūs pažvelg
ti ir objektyviai įvertinti visą 
lietuvių kultūrinį gyvenimą. To
kie asmenys gali tikrai įžiebti 
kūrybinį impulsą, duoti pasiū

lymų ir rekomenduoti gaires, ku
rioms vadovaujantis mūsų kultū
rinis gyvenimas galėtų riedėti 
pirmyn.

GYVIESIEMS AR MIRUSIEMS?

Bendruomenės gyvenime pa
minklai yra tik tiek naudingi, kiek 
jie sukuria aplinką, kurioje vys
tosi ar yra ja skatinamas lietu
viškas veikimas. Tokių paminklų 
pavyzdžiais yra Dariaus-Girėno 
paminklas Chicagos Marąuette 
Parke, ar Clevelando Tautiniai 
Darželiai. Tačiau mūsų sąlygo
se, kada jaučiame tokią milži
nišką finansų stoką atlikimui bū
tiniausių lietuviškajam veikimui 
darbų, pasinešimas į įvairių pa- 
miklų statybą yra daugiau negu 
nepateisinamas. O paminklų sta
tymo entuziastų skaičius atrodo 
vis didėja. New Yorke planuoja
mas, jaunimo organizacijų atsto
vams protestuojant, paminklas 
prie Maspetho bažnyčios, kitoje 
Amerikos žemyno pusėje Wash- 
ingtono valstijoje ir nutarta sta
tyti paminklą, bet didžiausias už
simojimas, kuris pareikalaus 
daugiausia pinigų ir pastangų nu
matytas įruošti Amerikos sosti
nėje Washingtone. Tai projektas 
įruošti lietuvišką koplyčią stato
moje nuo 1925 metų Bazilikoje 
Washingtone, kurios vis dar ne
pajėgia užbaigti Amerikos kata
likai.

Specialus . vajaus komitetas 
rinks aukas iš visų Amerikos lie
tuvių šiai statybai. O statyba bus 
nebetkokia, nes pradiniai apskai
čiavimai, kurie vykstant statybai 
normaliai didėja, rodo, kad rei
kės net 350,000 dolerių. Lietu
viškuoju mastu matuojant tai ne
maža suma. Pavyzdžio dėliai ga
lime paminėti, kad ji yra bent 
dešimtį kartų didesnė negu iki 
šiol surinkti įnašai Lietuvių (Mi- 
lijoninam) Fondui...

Neabejotinai reikalingos su
mos dalis ateis iš tokių lietu
vių kišenių, kurie kitiems gyvy
biniams lietuviškojo gyvenimo 
uždaviniams nemato reikalo au
koti ir neaukoja. Tačiau 350,000

Putname jaunimo stovykloje mergaitės žaidžia su kačiuku. B. Kerbelienės nuotrauka

dolerių vien iš tokių žmonių ne
susidarys ir spaudimas bus vyk
domas ir į tuos, kurie normaliai 
remia įvairias lietuviškojo gyve
nimo apraiškas (spaudą, litera
tūrą, lituanistinį švietimą, Bal- 
fą, Altą ir 1.1.). O čia ir yra 
pagrindinė problema, nes visgi 
lietuviškoji visuomenė nėra tiek 
turtinga, kad galėtų nemažomis 
sumomis remti daugelį darbų. 
Turės būti daromas pasirinki
mas ir reikia manyti, kad mora
linio spaudimo dėka nukentės ne 
paminklui reikalingos sumos, o 
lietuviškieji reikalai. Reikėtų 
rimtai pasvarstyti, ar toks pa
minklas iš viso būtinai lietuviš
kiesiems interesams reikalin
gas?

LIETUVIŲ "KVARTETAS"

Lietuvių literatūros kūriniai 
vis plačiau ir plačiau pasiekia 
skaitytojus anglų kalba. Šios pas
tangos vertos musų visų paspir
ties, nes knygų, išverstų iš ma
žai girdėtos kalbos, pirmieji 
žingsniai negali būti lengvi. Di
delę dalį pradinių darbų turime 
atlikti mes patys. Vienas iš pag
rindinių uždavinių yra padėti 
šioms knygoms išplisti viešo
se ir amerikiečių inteligentų pri
vačiose bibliotekose. Todėl mes 
patys turime reikalauti jų viešo
se bibliotekose ir dovanoti pa
žįstamiems amerikiečiams po 
vieną, kitą knygą.

Viena paskutiniųjų anglų kalba 
knygų yra "Lithuanian Quartet", 
kurioje atstovaujama Aloyzo Ba
rono, Mariaus Katiliškio, Algir
do Landsbergio ir Igno Šeiniaus 
kūryba. Šių, rašytojų darbus 
mums patiems nebereikia pris
tatinėti, nes juos pažįstame kaip 
geriausius lietuvių prozos meis
trus. Parinktieji darbai yra įdo
mūs, vertimai padaryti gerai. 
Vertėjai Milton Stark, Clark 
Mills, Pranas Jančius, Danutė 
Brazytė, Raphael Sealey verti pa
dėkos už įdėtą darbą. Amerikie
čių rašytojo ir žurnalisto Charles 
Angoff, dabar dėstančio anglų 
kalbą ir literatūrą FairleighDick- 
inson ir New Yorko universite
tuose, įžanga gražiai įvertina 
visus darbus.

Ši knyga, kaip ir eilė kitų (Se- 

leeted Lithuanian Short Stories, 
Lithuanian Folk Talės) išleista 
rašytojo Stepo Zobarsko pastan
gomis ir jo redaguota. Aplankas 
dail. P. Osmolskio. Knyga gauna
ma leidykloje: Manyland Books, 
P.O. Box 266, Wall Street Sta- 
tion, New York 5, N.Y, Išleista 
1962 m., 212 puslapių, kietais 
viršeliais, kaina $4.95.

(rm)

KULTŪRINĖS 
SKEVELDROS į
"Draugo" kultūriniame priede 

J. Vaitkūnas rašo-apie reikalą 
išleisti "Maironio albumą", ku
riame tilptų Maironio įvairių me
tų nuotraukos, portretai, grupi
nės nuotraukos, tėviškės ir Kau
no vaizdai, taip pat jo apdainuo
tų upių, ežerų, kalnų ir miestų 
reginiai, įvairios faksimilės jo 
leidinių titulinių lapų, jo laiškų, 
dokumentų. "Gausios nuotraukos 
ir faksimilės mums be galo pri
artintų Maironį. Tokį albumą pa
vartęs jaustumeisi lyg intymiai 
pabendravęs ir pasišnekėjęs su 
pačiu Maironiu."

❖

K. Br.,apžvelgdamasChicagos 
Aukštesniosios Lituanistikos mo 
kyklos mokinių šiemet išleistą 
metraštį "Tėvynės Pašvaistė", 
užgiria šį darbą kaip tęstiną pa
protį dar iš nepriklausomybės 
laikų. Pasidžiaugęs metraščio 
pažanga, reikšmingu užmojum ir 
tuo, kad turinį užpildo patys mo
kiniai, nurodo tačiau pavojų dėl 
pervertinimo pačių rašinėlių bei 
jų autorių, nes tai galį pakenk
ti pažangai bei pastangoms to
bulėti. Nors "mokykla - jos va
dovybė ir auklėtiniai yra verti 
mūsų visuomenės dėmesio ir tal
kos šiame neeiliniame jų ryžte."

❖

Lietuvių opezijos rinktinė ang
liškai "The Green Oak" ameri
kiečių kritikų vertinama teigia
mai. Tarp kitų prof. C. Burke, 
iškeldamas lietuviu liaudies dai
nos "skaidrią misteriją", sako, 
kad "ši poezija skelbia poezijos 
tęstinumą" ir yra "indėlis į di

džiojo poezijos meno lobyną: jos 
vieta yra visur, kur tik poezi
ja yra riiYitai renkama."

Vokiečių filmų žinovai rašo , 
apie sovietų kritikų pasipiktini
mą lietuvių menininkų pastatytu 
filmu "Svetimi", kuriame vaiz
duojamas lietuvis ūkininkas ko
vojąs prieš bolševikus, vėliau - 
konfliktas tarp jo, iš Sibiro grį
žusio, ir komjaunuolės jo duk
ters, kuris baigiasi nesutarimu 
ir jų išsiskyrimu. Lietuviai kri
tikai filmą anksčiau gyrė. Ru
sai, spėjama, neleis filmo ro
dyti be pataisų "partijos lini
jos" naudai. *

Romoje - š.m. rugp. 3-7 dd. 
vyko tarptautinis emigrantų ir 
tremtinių suvažiavimas, minint 
dešimties metų sukaktį Šv. Tė
vo Pijaus XII-jo enciklikos 
"Exul Familia", tvarkančios 
tremtinių dvasinius reikalus. 
Šiame kongrese buvo gausiai at
stovaujami ir lietuviai tremti
niai. Rugp. 4 d. buvo Maironio 
100 metų nuo jo gimimo minė
jimas, kuriame paskaitą skai
tė kun. J. Kuzmickis iš Angli
jos, o meninę programą išpildė 
Vasario 16-sios gimnazijos ir 
Italijos salaziečių gimnazijos 
mokiniai. Pamaldose už Tylos 
Bažnyčią Šv. Povilo bazilikoje 
buvo giedama lietuviškai "Ma
rija, Marija"

Montrealy jau 14-ti metai vei
kia privati Elzbietos Kardelie
nės muzikos studija - dainavimo 
ir piano klasės, - kur kasmet 
mokosi 20 - 25 mokiniai. Kar
delienė buvusi Kauno operos vie
na iš pirmaujančių solisčių, yra 
gerai pasiruošusi bei užsireko
mendavusi ir pedagoginiame dar
be. *

A. Rimvydas "Drauge" rašo 
laikraštine tema "Ar tik ne nuo
smukio keliu", pasisakydamas 
prieš spausdinimą kronikų sky
riuose nereikšmingų žinių, kaip 
štai: mokslo baigimo aprašymai 
kur kas viešėjo, kur atostogavo, 
ilgi minėjimų aprašymai subalių 
nuotraukomis ir 1.1. Pasisako taip 
pat prieš tų pačių straipsnių 
spausdinimą keliuose laikraš
čiuose , ■

„Nereikalingi” 
„Neteisingi” 

’Nerimti”
YES

X NO

Balsuok "NE” antradienį, rugpiūčio 14,1962
Cleveland Association of Building Owners and Managers 
Apartament and Home Owners Association 
Forest City Park Civic Association, Ine. 
Harvard-Scott-Lee Association

Drake Area Street Club
Liga Ochrony Gospodarczej 
Tax Payers Protective League, Ine.
Buckeye Home Owners Improvement Assn.

KARL DL’LDNER, Chairman, 69 I The Arcade Jaunieji stovyklautojai Dainavoj, su vadovais, prieš išsiskirstant į namus.
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VANDENS SPORTO MALONUMAI
2 IR PAVOJAI Myk. Manomaitis,

KUR PASIRINKTI MAUDYTIS? 
Šiandien nėra problemos, nes yra 
tūkstančiai saugiai parengtų mau
dyklų jūry, ežerų ir upių pak
rantėse. Žmogaus protas nusta
to sąlygas, kada jis gali vande
nyje saugiai jaustis. Žinoma, 
saugiausiai mes jaučiamės, kai 
paplūdimyje matome budintį pa
tyrusį gelbėtoją, arba, kai šalia 
matome gerai plaukiantį kitą as
menį. Daugelių atvejų saugumą 
užtikrina pakrančių žinomas vie
nodas gylis. Nemokantis plaukti 
asmuo privalo žinoti, kad jo mau
dymosi riba yra tik sekluma be 
pavojaus patekti į gilesnį vande
nį. Skautų ir kt. stovyklose pap
rastai yra virvėm ir plūdėm ati
tveriama seklumos NEMOKAN
TIEMS plaukti. Nemokėti plaukti 
NĖRA GEDA, bet veik visi sten
giasi nuo savo draugų tai nus
lėpti. Jūrų skautai stengiasi įro
dyti, kad tai nėra gėda, bet tik 
NEPATOGUMAS. Jie griežtai 
draudžia iš to juoktis ir dėl to 
griežtai skiria tris klases: ne
mokančiųjų, pradedančiųjų ir ge
rų plaukikų. Nemokančio plaukti 
vandenyje malonumai yra riboti. 
Nemokančiam plaukti VISIŠKAI 
UŽDRAUSTA naudotis ORO PRI
PUSTAIS daiktais. Gumos ratai, 
oro matracai, ar plastikinės len
tos nemokančiam plaukti yra DU
RYS į MIRTĮ, . Nes atsitiktinai 
netekęs jį laikančios priemonės, 
jis iš karto atsiduria mirties pa
vojuje.

Jūrų skautai savo maudyklas 
taip tvarko, kad plaukti nemo
kantis visuomet turi galimybės už 
ko.nors nusitverti, kad užtikrin
ti galimybę laikytis vandens pa
viršiuje. Jam griežtai draudžia
ma ko nors siekti, ko jėgos nega
li užtikrinti. Tai leidžia berniu
kui savyje ugdyti pasitikėjimą 
vadovais, jį saųgojančiom gelbė
jimo priemonėm ir lėtai išugdo 
pasitikėjimą savimi, išmokina 
vertinti ir kontroliuoti savo fizi
nį pajėgumą.

Geras plaukikas vandenyje jau
čiasi saugus, tačiau jis labai ge
rai žino, kad savo jėgų pervertin
ti negalima, kad visko negalima 
pramatyti, dėl to jis mokomas 
visuomet sau rezervuoti kiek jė
gų įvairiems netikėtumams. Jis 
mokomas "būti NEMOKANČIAM 
PAVYZDŽIU. Skautai, norintieji 
pademonstruoti savo pajėgumą ar 
neišmintingą drąsą yra ne tik 
smerkiami, bet ir baudžiami.

KIEK LAIKO MAUDYTIS? Tu
riu prisipažinti, kad sunku kiek
vienam asmeniui nustatyti jo mau
dymosi ribą. Normaliai jaunimui 
leidžiama vandenyje būti NE IL
GIAU, kaip pusę valandos. Visi 
prašomi į krantą ir po kiek laiko, 
kai kuriems leidžiama būti il
giau. Y ra eilė berniukų, kuriems 
maudymosi laiką reikia trumpin
ti, nes pats berniukas nežino, 
kada jam pakanka maudytis ir be 
kontrolės, greitai viduryje vasa
ros peršąlą. Betgi yra labai at
sparių kūnų, kurie labai ilgai ga
li išbūti vandenyje su atidarytais 
odos porais ir neprarasti kūno 
normalios temperatūros. Dažnai 
maudymosi laiką nustato pats 
oras ir vandens temperatūra. Iš
mirkusio kūno odos porai atsi
daro ir išspinduliuoja reikiamą 
kūno temperatūrą. Nukritus tem
peratūrai - kūnas peršąlą. Ne
peršalęs kūnas vandenyje gali 
būti TIK TAM TIKRĄ LAIKĄ, o 
paskui matomai krenta jo vidaus 
temperatūra, žmogus pajunta vė
sumą ir nuovargį, oda bando už
daryti porus - pasidaro šiurpi, 
kaip sakoma: "žąsies oda", pa
keičia spalvą į išbalimą ar pa- 
mėlinavimą, o ypač matomai pa- 
mėlinuoja lūpos. Krečiamas 
šiurpo žmogus pasijunta nemalo
niai, stengiasi ne tik išlipti į 
krantą, bet krante pajutęs stip
rų kūno atšalimą stengiasi apsi
rengti. Dėl to paplūdyme matome 
daug daugiau žmonių, kaip vande
nyje. Tas parodo, kad žmogus su
geba pats sau nustatyti vandenyje 
buvimo laiką.

KŪNO PRATINIMAS PRIE 
VANDENS TEMPERATŪROS. 
Vandens temperatūra skirtingai 
veikia į kiekvieną individą. Svei
ki kūnai jaučia tik trumpą laiką 
nemalonų temperatūros pakitėji
mą. Nervingų temperamentų, ar 
turintieji polinkį į anemiją ir tie, 
kuriuos mes vadiname "švelnios 
sveikatos", vandens temperatū
rai sunkiai prisitaiko. Tempera
tūros pakitėjimas vandenyje vei-

kia į žmogaus kvėpavimo orga
nus, jiems užima kvapą. Kar
tais smūgis taip paveikia kvėpa
vimo organus, kad visiškai už
daro oro latakus ir reikalinga 
greitas dirbtino kvėpavimo pra- 
vedimas. Dėl to vandens sportas 
ir turi terminą: "ryto nesą
monė" - iš šiltos lovos įšokant 
į šaltą vandenį. Šaltame vande
nyje žmogui nutirpsta kūno ga
lūnės, kartais suparaližuoja ir 
žmogus alpsta. Stipriai veikia į 
lytinius nervus, veikia kenksmin
gai. Tokios sveikatos žmonės 
(neužgrūdinti) turėtų šaltame van. 
denyje neplaukti. Savęs prisiver - 
timas gali atnešti tik nemalonių 
pasekmių.

Kai kurie net prie 76-78 F. 
temperatūros jaučiasi nesma
giai, vanduo jiems per šaltas ir 
atsiduria pavojuje. Patariama nu 
sileisti kūno reikalavimams ir jį 
po truputį įpratinti įsibridus iki 
kelių, pasilenkiant šlakstymo bū
du sudrėkinti rankų ir kojų su
lenkimus, sušlapinti veidą, įtrin
ti pečius ir krūtinę ir, BŪTINAI 
SPRANDĄ ir tik tuomet "visam 
sušlapti".

Maudytis šaltame vandenyje 
jūrų skautai leidžia TIK seklumo
je ir griežtai draudžia PLAUKTI. 
Taip pat reikia griežtai stebėti 
asmenis, kurie nuvargę po sun
kios darbo dienos, po ilgo gulė
jimo ar buvimo saulėje. Tokiam 
asmeniui reikia "atšalti", bet SU 
RŪBAIS, o nenusirengus, kaip kad 
daugelis žmonių mėgsta daryti.

Atšalimas atliekamas tik su mau
dymosi kelnaitėmis ir marškinė
liais. Po ilgesnio maudymosi, o 
tas visuomet gali pasitaikyti, kad 
per neapsižiūrėjimą, berniukas 
per daug "atšalo". Tokį kūną rei
kia būtinai sušildyti trinant rankš 
luosčiu nugarą (tik švelniai) ir 
krūtinę, bei rankų ir kojų galū
nes.

PANIKA arba PASIMETIMAS 
VANDENYJE. Mes žinome, kas 
atsitinka, jei žmogų apima pani
ka? Paprastai tariant tai nesu
valdoma baimė, kuri žmogui at
ima galimybę galvoti. Panika 
vandenyje yra pats baisiausias 
žodis vandens sporto šakoje. Pa
nikos apimtas žmogus sau susi
daro daug didesnį pavojų negu iš
tikrųjų yra. Panikos apimta auka 
vandenyje paprastai TUOJAU 
SKĘSTA. Tai liečia vienodai ge
rai mokančius plaukti ir visai ne
mokančius. Jurų skautai deda vi
sas pastangas, kad berniukų tar
pe neatsirastų galimybė iškilti 
panikai, o jai iškilus, kiekvienas 
berniukas mokomas, kaip tokiu 
atveju elgtis ir nelaimę paimti 
į savo rankas ar kontrolę. Rei
kia nuolatos vaikams skiepinti, 
kad panika nieko nepadeda, bet tik 
blogina reikalą. Plaukti nemo
kantis, pajutęs kad nebėra po ko
jų pagrindo,turi nenusigąsti, bet 
tuojau ATSISUKĘS į KRANTĄ ir
tis kojomis ir rankomis, galvą 
laikyti virš vandens. PLAUKI
KAS gi turi tuojau šaltai pasvar
styti susidariusį pavojų ir ieško
ti geriausią išeitį.

Paniką daugiausiai sukelia 
banguojantis ir neramus vanduo. 
Nemokantis plaukti ar išmokęs 
plaukti baseine, jau daug kartų 
įrodė, kad susidūręs su vandens 
bangomis gauna vandens ILIUZI-

JĄ kaip tik tuo metu, kai vėjas 
bangas varo nuo kranto. Jam at
rodo, kad jo jėgos neįstengia "KO 
VOTĮ" su bangomis ir jis be abejo 
yra "NEŠAMAS" nuo kranto. Tos 
minties pagautas jis bando nau
doti daugiau jėgų, veikiai uždus
ta ir išvargsta. Baimėje krantas 
"PRADEDA TOLTI" ir jam da
rosi "AIŠKU", kad be kito pagal
bos jis negalės pasiekti krantą. 
Tokiu atveju, kai gąsdinanti min
tis ateina į galvą, tereikia ramiai 
pagalvoti, kad TIKRAS DALYKAS 
vanduo neplauna nuo kranto ir jį 
tikrai neneša, nes bangos suke
liamos TIK VANDENS PAVIRŠIU
JE, ištikrųjų jis tikrai plaukia, 
reikia tik sulyginti savo žvilgs
nį su kokiu nors krante stovinčiu 
daiktu, ir tuojau pamatysi, kad tu 
tolsti ar artėji prie jų, reiškia TU 
PLAUKI, ir visai nėra jokio pag
rindo baimintis.

NIS, žmoguje yra dar daug neiš
semiamos jėgos irtis. Pakanka 
tik pakeisti raumenų judėjimą 
ar net akimirkai sustoti ir tuo
jau pajusime, kaip IŠSEMTOS 
jėgos vėl sugrįžta. Visų labiau
siai patariamas būdas "pasilsė- 
ti'Lapsiversti and nugaros. Plau

kiant nugara - vanduo mažiau 
spaudžia plaučius ir galima dau4 
giau deguonies įtraukti. Bet ir 
čia reikia nepamiršti, kad šal
tame vandenyje ilgai gulėti NE
PATARIAMA, nes kūno galūnės 
ima stingi ir reikia daugiau ener
gijos kad privertus judėti.

NUOVARGIS. Daugelio nelai
mių priežastimi yra nuovargis. 
Žmoguje kyla jausmas, kad jis ne
tenka jėgų irtis į priekį ar lai
kytis vandens paviršiuje. Nuo
vargis kyla ne tik nuo ilgo plau
kimo, bet ir dėl to, kad įplaukia
ma į temperatūros duobes (po
žeminiai šaltiniai ar verpetai), 
arba pradedant galvai svaigti. 
Galvos svaigimas yra normalus 
reiškinys. Vandenyje kūnas ma
žiau gauna deguonies, atsiranda 
gyslų išsiplėtimas, spaudžiami 
kai kurie nervai sukelia galvos 
LAIKINĄ svaigimą. Pagalvokime 
sausumoje mes galime ilgas va
landas sunkiai dirbti. Kad ir kaip 
raumenys nuvargsta, bet mes 
vienok galime judėti. Nekitaipyra 
ir vandenyje: tenka tik ramiai pa
galvoti, kad šis nuovargis yra dau 
giau PSICHOLOGINIS nei FIZI-
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RUGPIŪČIO
Įžymieji ”Chateau” 

"DARŽO PURKŠLĖS

Antklodes
Jei be trukumų

6.98

Švelnios, turtingos 72x90 Chat- 
ham žinomos daržo purkšlių 
spalvos antklodės. 94% dirbt, 
šilko, 6% nylono-duralono acet
ate junginys. Nebijo kandžių, 
skalbiamos, ne alergiškos. Ru- 
žavos, mėlynos, geltonos, baltos.

Bendrakeleivių išpardavimas!
Įaustų kvadratų antklodės 
80x90”. Karališkos jumbo 
antklodės 90% dirbt, šil
ko, 10% acrilono. Didelis 
pasirinkimas Įvairių 
binacijų.

r
Pūkuotos flanelinės antklodės

Pasirinkite baltas ar 
pastelinių spalvų. Idea
lios nakčiai atvėsti. 2 
dydžių, aukščiau Įkai
nuotos, jei be trukumų. 
Tiktai baltos spalvos.

70x90” dydžio _ _ _
2.49 jei be trūkumų j *88

80x108” dydžio —
3.49 jei be trūkumų

DROBIŲ IŠPARDAVIMAS
GARSIOSIOS

Cannon PAKLODĖS
Cannon 

muslinės paklodės
Pasirinkimas iš 81x99, 
72x108 ir pritaikomųjų 4 fy 
dydžių — normaliai Į 
2.49.
81x108 ir pritaikytos pilno

dydžio 2.69------------- 1.99
90x108 — originaliai 3.19 __ 2.49
42x36 dėžėmis_____ 49 . viena

Cannon ”rožių sapnas” 
spalvotos paklodės

Normalios 72x108 ar Q 4Q 
ištisai pritaikomos —• 
originaliai 2.79. "

Norm. 81x108 ar ištisai pritai
komos originaliai 2.99_ 2.79

42x36 užvalkalai_ 79 c. vienas

•v •

Dvigubai įaustos Beacon antklodės
Aksominiai audiniai — tikrumoje 2 ant- a

klodės vienoje. Įaustu luksusiniu dirbt. UŽ jį. v 
šilko acetate. Pastelinių spalvų.

Virtuvei terry rankšluosčiai
Rafinuotai įausti virtuvei ter
ry rankšluosčiai. Puikios rū- 
sies ir absorbuoją. 3 UŽ OOC

Priimami užsakymai paštu ir telefonu .. . Skambikitg CHerry 1-3070

BASEMENT DOMESTICS DEPARTMENT... THE MAY 
COMPANY, ALL 4 STORES, INCLUDING SOUTHGATE
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CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE

• Dr. Vladas Ramanaus
kas, Vilties draugijos pir
mininkas, grįžo iš atostogų, 
aplankęs visą eilę vietovių 
kelyje į Los Angeles ir at
gal. Savo kelionės metu, Dr. 
VI. Ramanauskas matėsi ir 
išsikalbėjo su visa eile Vil
ties draugijos narių, Dirvos 
bendradarbių ir veiklių dar
buotojų — kultūrininkų.

Su šeima išvykęs ilgon ir 
tolimon kelionėn, Dr. VI. 
Ramanauskas plačiai susi
pažino ne tik su Amerikos 
įdomesnėmis vietovėmis ir 
gamtos grožybėmis (neap
lenkta nei Seattle paroda), 
bet kaip jam įprasta, susi
tiko ir pasimatė su lietu
viais, kur jie begyventų, su 
jais išsikalbėjo, su jais da
linosi mūsų visuomenininės 
rūpesčiais ir laimėjimais. 
Daktaras grįžo labai paten
kintas ne tik gausiais kelio
nės įspūdžiais, bet ir nauda 
iš asmeninių kontaktų, — 
senų pažinčių atnaujinimu 
ir naujas pažintis užmez
gus.

• Kun. Antanas Miciūnas, 
Kenoshos, Wisc. lietuvių 
parapijos klebonas, šiuo 
metu vieši Clevelande, kar
tu šv. Jurgio parapijoje pa
vaduodamas atostogų išvy
kusį kun. P. Dzegoraitį.

• Vladas Skirmuntas, 
taip pat iš Kenoshos, Wisc., 
viešėdamas Clevelande, inž. 
Malcano šeimoje, apsilankė 
Dirvos redakcijoje.

• L. Lendraitis, Bostono 
Nemuno uosto jūrų skautų 
valdybos narys ir tautinės 
srovės veikėjas, su šeima 
apsilankė Dirvos redakcijo
je.

• Muz. Alfonsas ir Ona 
Mikulskiai išvyko atostogų 
į Floridą.

• Pilėnų tunto stovykloje 
stovyklauja arti 50 skautų, 
daugumoje vilkiukų ir beb- 
ros amžiaus. Stovyklai va
dovauja sktn- B. Rėkus, 
talkininkaujant j. v. sktn.

KREIPKITĖS Į SAVO 
SODININKĄ

Pavyzdingai sutvark y t a 
sodyba yra kiekvieno šeimi
ninko pasididžiavimas ir di
delis įnašas į jūsų apylinkės 
gyvenimą.

Mes- turime Jums pasiū
lyti žemaūgių vaisinių me
delių, vaiskrūmių, spalvin
gų rožių, įvairių dekoraty
vinių krūmų, pievoms Agri- 
co trąšų, piktžolėms naikin
ti chemikalų, durpių ir sėk
lų.

Taip pat galite gauti spe
cialiai paruoštos žemės 
kambarinėms gėlėms.

Užsukit pas Vincą 
A p a n i ų, jūsų sodinin- 
k h __

12518 Lake Shore Blvd., 
Cleveland 8, Ohio, arba šau
kit telefonu PO 1-5614.

HEARING AIDS

VISKAS
AUSYJE

$99.50

Skambinkite MA 1-0440
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė. 

VI. Petukauskui, sk. šar. 
Lazdiniui ir A. Apaniui. 
Stovyklos maitinimą prižiū
ri vilkiukų globėja p. M. 
Premeneckienė. S k i ltinin- 
kai: Ant. Knystautas, Alg. 
Taoras, Bronius Taoras ir 
Rom. Seikus. Atvykstantie- 
ji savaitgaliais vyresnieji • 
vadovai praveda skautiškos 
lavinimo programos užsi
ėmimus ir patyr. laipsnių 
egzaminus, nes daugelis 
stovyklautojų yra pasiryžę 
pakilti bent 1 laipsniu aukš
čiau.

Nemažas būrelis vilkiukų 
kandidatų ir skautų kandi
datų ruošiasi įžodžiui, kurs 
įvyks ateinantį šeštadienį, 
(rugp. mėn. 11 d.).

Moderniškosios muzikos 
klasiko George 

Gerschwino
”Porgy and Bess” ir kiti jo 
kūriniai bus išpildomi Cle
velando Vasaros Orkestro, 
dirig. L. Lane, rugpiūčio 11 
d. (šeštadienį) koncerte 
Public Auditorium salėje. 
Solo dainuos: Rhea Jack- 
son, McHenry Boatwright. 
Piano solo gros Joe Howard. 
”Pops” choro dainų įtarpos.

Koncerto pradžia 8:30 
vai. vak.

Bilietai iš anksto gauna
mi Burrows krautuvėse.
Lietuvių Diena Clevelande

P a s i t aikius palankiam 
orui, dešimtoji Lietuvių 
Diena, ruošta ALB I apy
linkės, praėjo gražaus pa
sisekimo ženkle. Iš Cleve
lando ir apylinkių, iš arti
mų ir tolimesnių miestų su
sirinko arti 500 dalyvių. Tai 
nėra kažkoks ypatingas 
skaičius. Galėjo būti ir dau
giau. Bet, atsižvelgiant į 
tai, kad piknikai ir tokios 
rūšies parengimai kažkodėl 
pradeda išeiti iš mados, 
Lietuvių Dienos dalyvių 
skaičius vertintinas teigia
mu ženklu.

Daugumai svečių susirin
kus, Lietuvių Dienos iškil
mes pradėjęs I apyl. pirmi
ninkas F. Eidimtas į susi
rinkusius žodį tarti pakvie
tė Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos pirmininką Dr. J. 
Stankaitį. Sugiedojus JAV 
ir Lietuvos himnus, ir svei
kinimo žodį tarus II apyl. 
valdybos atstovei p. O. Jo- 
kubaitienei, iškilmingoji da
lis buvo baigta.

Lietuvių Diena buvo pa
įvairinta sportinio šaudymo 
rungtynėmis ir sportu bei 
žaidimais jauniesiems ir 
mažiesiems. Sportin i a m e 
šaudyme geriausiu šauliu 
pasirodė Clevelando polici
jos atstovas Gytis Motiejū
nas, nuo kurio vos per mi
limetrą atsiliko Dr- VI. Ra
manauskas, laimėjęs antrą 
vietą.

žaidimuose dalyvavę ir 
geriausia pasirodę mažieji 
buvo pradžiuginti dovano
mis. Jaunimo žaidimus pra
vedė Vyt. Jokūbaitis su ke
liais talkininkais.

Besivaišinančių ir būre
liuose besišnekučiuojančių 
svečių tarpe matėsi gen. ir 
ponios Tallat-Kelpšos t ^sve- 
čiai gen. J. Černius su po
nia iš Flint, Mich., Labuc- 
kų ir Grajauskų šeimos iš 
Kanados, net iš tolimesnio 
Montrealio atvykęs S. Pa- 
laitis, D. Kraučeliūnaitė iš 
Chicagos, St. Bučinys su šei
ma iš Daytono, Ohio, Radi- 
kų šeima iš Hartfordo ir 
eilė kitų <

Gen. J. Černius buvo pa
kviestas Įteikti dovaną spor
tiniame šaudyme laimėju
siam G. Motiejūnui.

Besivaišinant, besišneku
čiuojant, pasigirstant ir 
dainos garsams (daugiausia 
čiurlioniečių dėka), jauni
mui šokant salėje, nema
tant priartėjo vakaras ir 
laikas išsiskirstyti.

Ir atrodo, kad tiek rengė
jai __ I-ji Bendruomenės
apylinkė, tiek ir svečiai iš
siskirstė patenkinti gerai 
pasisekusia sukakt u v i n e 
Lietuvių Diena Clevelande.

JONAS NASVYTIS - SVIESUS 
LIETUVOS ŪKININKAS

Velionis gimė Palolyčio vien
kiemy, Pajūrio vai., Tauragės 
apskr., vėliau augo ir gyveno tė
vo pirktam 240 ha. Margiškių 
vienkiemy Sartininką vai., Tau
ragės apskr.

Jis užaugo Motiejaus" ir Ane
lės Nasvyčių 8 vaikų šeimoje, 
kurioje buvo 2 vyresnės dukte
rys Aleksandra ir Antanina ir 
6 sūnūs, jų tarpe Jonas buvo vy
riausias. Duktė Aleksandra su 
sūnumi Kazimieru ir jo šeima 
buvo ištremta Sibiran, kur ir mi
rė 1950 m., sulaukus 75 m. am
žiaus, Antanina mirė pi r mojo pa
saulinio karo metu,palikus 6vai
kų šeimą.

Velionis Jonas buvo baigęs tik

• šeštadienį, rugpiūčio 
11 d. įvyks akad. skautų 
laužas kartu su šiuo metu 
prie Pymatuning ežero sto
vyklaujančiais skautais ir 
skautėmis. Visi akademikai 
prašomi kuo gausiau daly
vauti.

DĖMESIO, 
siunčiantiems siuntinius į 

Lietuvą
Siuntiniai greičiausia pa

siekia adresatą siunčiant 
tiesiog iš skyrių — bet ne 
transportuojant juos į fir
mos centrą, kaip kad skel
bia kai kurie agentai, kurie 
vietoje paruošti siuntinių 
negali ir neturi supratimo 
kaip tas yra daroma. Siun
tėjai prisimena,kada siun
tiniai pasiekdavo adresatą 
tik per 3 mėnesius — tai ir 
buvo viena iš priežasčių, 
kad siuntiniai būdavo siun
čiami į centrus. Transpor
tuojant į centrą, turi susi
daryti tam tikras kiekis 
siuntos (priešingu atveju 
t r a nspor'tacija perbrangi) 
kas būtų maždaug visos sa
vaitės siuntiniai. Transpor
to kompanijos surenka 
siuntas ir suvežą į sandėlį, 
tuomet pakrauna sunkveži
mį (”Railways Express” į 
traukinį) ilgai distancijai į 
miestą, kuriame randasi 
siuntinių centras. (Globė 
Parcel Service. Ine. centras 
yra Philadelphia). Ten iš
krauna sandėliuose ir tik 
tada išvežiojimui skirti 
sunkvežimiai, juos pristato 
į tą centrą. Siuntos, kurios 
buvo siųstos iš Philadelphi- 
jos į Clevelando skyrių — 
greičiausia yra atėję per 3 
dienas — dažniausiai trun
ka 4-5 dienos. Dalis siunti
nių pasiekia centrą jau ap
daužyti ir turi būti perpa- 
kuojami. Centre visi siun
tiniai turi būti atidaromi, 
nes reikia į juos sudėti do
kumentus ir tik tada gali 
būti pristatomi į paštą. 
Siunčiant tiesiog iš skyrių, 
siuntiniai gali būti prista
tyti į paštą per 2-3 dienas 
nuo priėmimo. Kas norėtų 
įsitikinti — paskambinkite 
arba nuvykite į ”Better 
Business Bureau” ir papra
šykite išaiškinti kas klai
dina žmones neteisingais 
skelbimais.

Globė Parcel Service Ine.
1313 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio 
UT 1-0806

• Parduodama 100 akrų 
žemės ir 40 akrų miško. 
Galima pirkti visą arba da
limis, tik nemažiau kaip 10 
akrų. Farnia yra Mattawan 
miesto pakrašty, Michiga- 
ne, prieina 2 keliai, vienas 
asfaltuotas, kitas žvyruo
tas, teirautis:

Mr. Adam IVidzes,
Mattawan, Michigan

(91, 92, 93, 94)

• Reikalinga vedusi pora 
— vyras bendrai priežiūrai 
ir sodui, moteris — gera 
šeimininkė. Reikalauj a m a 
rekomendacijų. Skambinki
te tel. EV 1-3131. (89-91) 

pradžios mokyklą Tauragėje 1896 
m., tuo tarpu kaip jo penki jau
nesnieji broliai yra įsigiję aukš
tąjį mokslą: vienas provizorius,2 
gydytojai, vienas agronomas ir 
miręs 1956 m. Clevelande Juo
zas Lietuvos kariuomenės kari
ninkas. Tačiau Jonas minėtinas 
kaip buvęs veiklus ūkininkų orga
nizacijose, buvo Sartininkų pieno 
perdirbimo bendrovės valdybos 
pirmininkas ir Sartininkų smul
kaus kredito valdybos narys.

Jo tėvas mirė, sulaukęs 61 m. 
amžiaus. Motina liko su ketu
riais nepilnamečiais vaikais, ku
rių Motiejus buvo už velionį Joną 
9 metais jaunesnis. Velionis pa
dėjo našlei motinai ūkininkauti, 
kad ūkis ištesėtų keturis vaikus 
leisti į mokslą.

Jis nevedė, kol jo broliai ne
baigė mokslą. Velioniui teko 31/2 
metų atitarnauti rusų kariuome
nėje, iš kurios jis grįžo, pasie
kęs vyresniojo puskarininkio 
laipsnį. Buvo pašauktas į caro 
armiją, prasidėjus I pasauliniam 
karui. Išbuvo vokiečių nelaisvėje, 
apie 3 metus.

Velionio Jono tėviškė Margiš- 
kiai buvo Vokietijos pasieny ir 20 
kilometrų atstu nuo Tilžės mies
to. Velionio broliui Antanui, kuris 
karo metu su motina gyveno Mar- 
giškiuose, pasisekė vieną pažįs
tamą Klaipėdos krašto lietuvį 
ūkininką prikalbėti, kad jis pap
rašytų valdžios belaisvį’JonąNas 
vytį paskirti darbams į jo ūkį. Tas 
pasisekė padaryti ir velionis Jo
nas toliau dirbo pas tą ūkininką, 
kol nebuvo paleistas iš nelaisvės, 
karui pasibaigus. Čia dirbdamas 
Jonas gyveno tik 3 km. nuo tėviš
kės ir galėjo pasimatyti sumoti
na ir broliu Antanu.

Būdamas netoli Tilžės Jonas 
susipažino su rašytoju Vydūnu ir 
toliau palaikė su juo glaudžius 
santykius.

Velionis Jonas įsikūrė savo 60 
ha. Margiškių dalyje. Jam teko 
pasistatyti ūkiui reikalingus tro
besius. Velionis vedė jau subren
dusio amžiaus žinomo Šilalės 
apylinkėje, Tauragės apskrities 
ūkininko - malūnininko Poškos 
dukterį Juzefą, kuri paveldėjo iš 
savo tėvo gražų Rubinavo Šilalės 
vai. 30 ha. vienkiemį.

Jonas ir Juzefą Nasvyčiai iš
augino šeimą iš 3 sūnų ir 2 duk
terų.

Tačiau traukiantis iš Lietuvos 
į Vakarus,jie turėjo 4 nepilna
mečius vaikus, atvykus į JAV ve
lionis jau buvo 68 m. amžiaus. 
Kurtis jam JAV su jauna šeima 
buvo nelengva. Tačiau sunkumai 
buvo nugalėti. Jo du sūnūs Jonas 
ir jauniausias Vytautas jau yra 
atitarnavę JAV kariuomenėje. Du 
sūnūs ir viena duktė jau yra su
kūrę šeimas.

Velionis Jonas mirė eidamas 
81-mus metus. Tačiau teko sun
kiai ir ilgai sirgti, išgulėjus li
goninėje pusę metų.

Sulaukęs senatvės ir sunkios 
ligos rūpestingai buvo globoja
mas savo žmonos ir vaikų, kurie 
gyvena Clevelande.

Jonas Nasvytis palaidotas Kal
varijos kapuose Clevelande lie
pos 23 d.

Tebūnie jam lengva jį priglau
dusi JAV žemė.

S. N.

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOIA

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

atstovę 
PAULINA

MOZŪRAMS BENNETT 
Hl 2-4450 

642 Meldo* Line Dr. 
Cleveland 24

LIETUVIŲ EVANGELIKU AKADEMIKŲ SUVAŽIAVIMAS
Š.m. rugpiūčio 11 ir 12 die

nomis Union Pier mieste, 15 my
lių į šiaurės rytus nuo Michi
gan City, Lengvinų vasarvietė
je įvyks Lietuvių Protestantų 
Akademikų Sąjungos ruošiamos 
STUDIJŲ DIENOS.

Suvažiavimas atidaromas šeš
tadienį, rugpiūčio 11 d., 10 vai. 
ryto. Invokaciją skaitys evan
gelikų reformatų kunigas Povi
las Dilys. įžanginį žodį tars Liet. 
Protestantų Akademikų Sąjungos 
pirmininkas Viktoras Mieliulis.

Pirmąją paskaitą skaitys Ju
lius Slavėnas tema "Reformaci
ja istorijos perspektyvoje".

Antrąją paskaitą, tema "Bai
lusis lietuvio charakteris",skai-

ATLANTO RAJONO 
SKAUTŲ STOVYKLA

Nors daugel metų prabėgo nuo 
tos vasaros kuomet Lietuvos 
miškuose paskutinį kartą nus
kambėjo "Ateina naktis", gajus 
jaunimas kiekvienais metais tę
sia tą gražiąją tradiciją - sve
tur. Ir šiemet daugelyje pasau
lio kraštų, tūkstančiai mylių at
stume, kyla trispalvė ir su lau
žo liepsnomis veržiasi aukštyn 
lietuviška daina.

Iš šalies stebint, tai yra ei
linis įvykis, ir dėl jo nereiktų 
daug rūpintis. O vis tik, giliau 
pagalvojus pamatai, kad čia kaž 
kas daugiau nei paprastas vaikų 
išvežimas į gamtą savaitei laiko. 
Jei gyvenant Vokietijoje ar emi
gracijos pradžioje šiame konti
nente jaunimas dainuodavo lie
tuviškas dainas ir gyveno lietu
viška dvasia - tai buvo natūra
lu. Gi šiemet į palapinių kai
mus suvažiavo vaikai niekad ne
matę lietuviško kaimo ar pušy
no; dauguma sunkiai ir lietuviš
ką žodį beištarią. O vistiek ga
lima išgirsti iš tų jaunų krū
tinių galingą "Lietuva, Tėvyne 
mūsų..."

Atlanto rajono skautų-čių va
dovybė šiemet rengia stovyklą 
nuo rugpiūčio 26 d. iki rugsėjo 3 
d. gražioseCapeCod apylinkėse- 
Camp Child, Boy Scout Reserva- 
tions, Manomet.Mass.(priekelio 
Rt. 3A). Pagerbiant mūsų tautos 
dainių, jo šimtmečio gimimo pro
ga, stovyklai duotas MAIRONIO 
vardas.

Skaučių stovyklos viršininke 
pakviesta ps. Irena Treinienė iš 
Bostono, skautų stovyklos - s. Juo 
zas Bružinskas iš New Yorko; 
paukštytes globos ps. B. Sima- 
nauskienė, vilkiukų priežiūra rū
pinsis s. Juozas Raškys. Šiems 
vadovams talkins būrys jaunes
nių vadovų, turį taip pat ne
maža stovyklavimo praktikos.

(va)

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 -1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

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

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.'
SAVINGS 
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IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

tys Chicagos Universiteto psi
chologijos daktarė, buvusioji Lie
tuvių Studentų Santaros pirmi
ninkė Vanda Gegevičiūtė.

Po bendrų pietų bus "Metme
nų" kultūros žurnalo vyriausio 
redaktoriaus dr. Vytauto Kavolioz 
profesoriaujančio Ohio Defiance 
kolegijoje, paskaita "Religiniai 
aspektai lietuvių istorijoje".

Kiekvienai paskaitai skirta po 
vieną valandą laiko ir po kiekvie
nos paskaitos numatyta bent po 
30 min. laiko diskusijoms.

Pirmoji suvažiavimo diena 
baigsis bendra vakariene, išvyka 
laivu į Michigan ežerą, tinklinio 
žaidimu, laužu paežerėje, daino
mis, šokiais.

Sekmadienį antroji suvažiavi
mo diena prasidės 10 vai. 30 min. 
ryte bendromis pamaldomis, ku
rias atliks kun. Povilas Dilys.

Po pamaldų, dailininko Juozo 
Mieliulio, M.A., paskaita "Kas 
yra menas".

Po bendrų pietų, suvažiavi
mas uždaromas 4 vai. vakaro.

Numatoma, kad suvažiaviman 
atvyks apie 50 asmenų iš Chi
cagos, Detroito, Toronto, Cle
velando ir kt.

Studijų dienų suvažiavimo da
lyviai bus aprūpinti maistu ir 
nakvyne, vienam asmeniui kai
nuos apie 10 dol.

Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis šiuo antrašu: L. Sikšnie- 
nė, 4511 S. Spaulding Ave.,Chica- 
go 32, III., telef. VI 7-0979 arba 
VI 7-6274. (eg)

CHICAGOS PARENGIMŲ 
— KALENDORIUS —

SPALIO 6 D. Lituanikos skautų 
tunto vakaras ruošiamas Tėvų 
Komiteto Balio Pakšto salėje.

SPALIO 13 D. Lietuvos Gailes
tingų Seserų Sąjungos Balius 
Western Ballroom salėje.

SPALIO 13-21 D. Jaunųjų daili
ninkų meno kūrinių paroda, Čiur
lionio Galerijoje, Jaunimo Na
muose.

LAPKRIČIO 10 D. BALFo Chi
cagos apskrities rudeninis kon
certas-banketas Jaunimo Centre.

GRUODŽIO 9 D. Sol. M. Krip- 
kauskienės rečitalis Jaunimo 
Centre.

• Laisvės Kovų Dainos^ 
LNF išleistos knygos visais 
reikalais kreiptis į E. če- 
kienę, LNF pirm., 87-80 96 
St., Woodhaven 21, N. Y.

UPĖN EVERY SATURUAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNO LOANS
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KAS IR KUR?
• J.,Gailius Geelongo lie

tuvių (Australijoje) išrink
tas vadovauti lituanistinių 
kursų organizavimui.

Tų kursų mokytojais nu
matomi: A. Skėrys, R. Nar
vydas, Dr. S. Skapinskas, 
K. Zdanavičius, kun. Dr. P. 
Bačinskas.

• Jūratė žiogaitė iš Alen- 
town, Pa., šiemet stoja į 
Michigan Statė Universite
tą, sėkmingai baigus Park- 
land High mokyklą laimė
jus aukso raktą ir ”with 
honors” Temple Universi
tetą. Jūratė yra taip pat 
laimėjusi premiją už pažan
gą moksle ir parodytą susi
domėjimą peisažų projek
tavime.

Temple Universitetą Jū
ratė baigė associate in 
science laipsniu.

Michigan Statė Universi
tete Jūratė nori tęsti stu
dijas įdomioje mokslo šako
je — landscape design — 
žemės paviršiaus planavi
me.

• J. ir V. Ulėnai, paatos
togavę Cape Cod, Mass. bu
vo išvykę į Bermudų salas.

• Bruną Rukšėnaitė, Stef. 
ir Balio Rukšėnų duktė, 
šiemet sėkmingai baigė 
Buenos Aires, Argentinoje, 
biochemijos fakultetą dak
taro laipsniu. Būdinga, kad 
šalia darbo ir mokslo, B. 

Mirus pik.

KAZIUI VAICEKAUSKUI

reiškiame užuojautą jo žmonai ir šeimai

V. L. čiurlioniai 
ir P- Liudžiuvienė

Rukšėnaitė dar rado laiko 
dirbti lietuvių organizacijo
se. Ji jungėse Į talką orga
nizuojant šventes, ar ren
kant aukas Lietuvių Centro 
namų statybai. Ji ilgą laiką 
buvo Lietuvių Centro Val
dybos sekretorė.

• P. Rūtenis, Australijo
je kylanti dainos meno pa
jėga, Perthe dainavo ”Link- 
smosios našlės” pastatyme.

• Augustinas Bobulis mi
rė liepos mėn. 12 d- ir pa
laidotas Sydnėjuje, Rok- 
wood lietuvių kapinėse.

• ”Best of Bachunas” arba 
51 idėja, kaip pagerinti jū
sų kurorto veikimą.

Tokiu pavadinimu Re- 
sort Manegement, Ine. yra 
išleidusi brošiūrą, kurioje 
sukaupta geriausi J. Bačiū- 
no straipsniai iš Resort 
Manegement, kurortams ir 
jų vedėjams leidžiamo laik
raščio.

Leidėjai rašo, kad ”Gent- 
leman Joe”, kaip J. Bačiū- 
nas žinomas kurortų biznio 
sferose, savo straipsnius 
laikraštyje pradėjęs rašyti 
1959 m. ir tie ”Bachunas 
reports” virto vienais popu
liariausių to laikraščio ko- 
lumnų.

Kodėl J. Bačiūnas toks 
populiarus ne vien tik savo 
kurorto svečių tarpe, bet 
visų JAV kurortų adminis
tracijos gerbiamas ir verti
namas? Ne vien savo pa
trauklia asmenybe, bet ir 
giliu supratimu, kas būtina 
kurorto svečių pritrauki
mui, J. Bačiūnas, savo 44 
metų patyrimu dalinasi su 
visais, kuriems tik rūpi ku
rortinio biznio sritis. Ge
riausia jo biznio pasisekimo 
paslaptį išaiškina vienas 
svečių, parašęs tokį laišką:

— ”Mes vykstame pas 
jus todėl, kad jūs rūpinatės 
mumis. Jūs sudarote sąly
gas, kuriose mes jaučiamės, 
kaip namie. Jūs nesigailite 
savo brangaus laiko, kad 
su mumis pasikalbėti ir pa
sėdėti. Jūs padedate mums 
suplanuoti dieną taip, kad 
mes tikrai jaustume, kad 
esame atostogose”.

Taip. Ne vien tik J. Ba-

Vasario 16 Gimnazijos Vokietijoje tautinių šokių grupė. V. Alseikos nuotrauka

čiūno patraukli asmenybė, 
bet jo sieloj imąsis ne vien 
tik vasarotojų skaičiumi, 
bet ir jų nuotaika ir jų pra
leidžiamu laiku, sudaro pa
grindą, vedanti į pasiseki
mą, kuriuo negali nusiskųs
ti J. Bačiūnas.

Taigi, ir biznyje — ne 
piniguose laimė. Laimė yra 
asmenybėje, kuri patraukia 
žmones, kuri sudaro aplin
ką, vertą gėrėtis ir kartu 
džiaugtis jaukiai praleisto
mis atostogomis ne vien 
gamtos teikiamuose malo
numuose, bet gyvenant 
žmogaus patrauklumu gau
biančioje atmosferoje. O tai 
ir yra — ”best of Bachu
nas !”

• Vytautas Kazlauskas, 
JAV Laivyno Akademijos 
II kl. kariūnas, kaip labai 
geras mokinys ir atletas, 
baigęs Omahos Creighton 
Prep. vidurinę mokyklą, iš 
60,000 į JAV Laivyno Aka
demiją stojusiųjų kandida
tų buvo 1200 laimingų pri
imtųjų tarpe- šiuo metų iš 
jo klasės 200 kariūnų dėl 
įvairių priežasčių iš minė
tosios Akademijos jau yra 
iškritę. Vytautas Kazlaus
kas Akademijoje yra vie
nintelis lietuvis, kuris nau
dojasi Amerikos valdžios 
35,000 dolerių stipendinja. 
Tiek kainuoja vieno Laivy
no Akademijos kariūno pa
rengimas ir išlaikymas jo 
mokymosi metu.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS
NAUJA VOKIETIJOS KRAŠTO 
VALDYBA

• Naują PLB Vokietijos Krašto 
Tarybą pagal balsų daugumą su
daro:

I. Rugienius, V. Šarka, B. Liu- 
binas, A. .Bernatonis, A. Keleris, 
J. Aviža, J. Valiūnas, J. Stankai
tis, F. Skėrys, J. Grinius, J. Venc
kus, A. Mariūnas, O. Boehm- 
Krutulytė, V. Lenertas, J. Nor- 
kaitis.

Sekantieji penki palieka kandi
datais:

J. Kriščiūnas, V. Raišys, J. 
Petraitis, M. Musteikis, E. Si
monaitis.

ZAF PASTANGOMIS PAMINI
MAS PRIEŠ METUS MIRĘS J. 
BATAITIS

ZAF (Zentralverband Auslaen- 
discher Fluechtlinge) generalinis 
Sekretorius K. Odrobny Vii. 21 
telefoniniu pranešimu VII. 22 
9 vai. ryto Muenster/Westfalen, 
Hamburge ir Muenchene visos 
konfesijos (R. Katalikai, evange- 
likai-Liuteronys, provoslavai ir 
net machometonai) savo eklezi- 
jose paminėjo ir atlaikė pamal
das prieš metus mirusio buv. 
PLB Vokietijos Kr. V-bos p-ko 
garbei.

Už šias gražias pastangas PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba ZAF 
nuoširdžiai padėkojo.

S. MIGLINASDOVANOJOKNYGŲ

Žurn. S. Miglinas padovanojo 
PLB Vokietijos Krašto Valdybai 
už DM. 300. - vertės įvairių lie
tuviškų knygų. Dalis jų bus per
leista Vasario 16 Gimnazijos kny
gynėliui, o kita dalis išsiuntinėta 
Bendruomenės apylinkių knygy
nėliams.

IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
GYVENIMO

Tėvo Alf. Bernatonio pastan
gomis, gimnazijai išvykus atos
togų, čia vyksta dvisavaitiniai 
jaunimo kursai.

Kursams vadovauja E. Tamo
šaitienė ir kun. J. Riaubūnas.

LANKĖSI GIMNAZIJOJE
Vasario 16 Gimnaziją aplan

kė A. Senkus iš Clevelando, ku
ris yra tenykščio Gimnazijai 

remti būrelio narys. Svečias kal
bėjosi su Gimnazijos direktoriu
mi, PLB Vokietijos Krašto Val
dybos pirmininku ir kitais pa
reigūnais, apžiūrėjo bendrabutį 
ir parką. Svečiui visa padarė 
gražaus įspūdžio, kaip kad jis po 
išvykimo yra kitiems pareiškęs.

GRAŽUS PASIRODYMAS >
Gimnazijos tautinių šokių gru

pė savo pasirodymais visur ža
vi žiūrovus.

Liepos 1 d. ji dalyvavo Bad 
Niederbreisig tarptautiniame dai
nų, šokių ir tautinių drabužių 
festivalyje, kuriame dar dalyvavo 
50 kitų tautų, daugiausia studen
tija. Lietuvių moksleivių grupė 
savo tautinių drabužių puošnumu 
atkreipė į savo ypatingą kelias
dešimties tūkstančių dalyvių dė
mesį. Savo pranašumu bei grakš
čiu šokių išpildymu lietuvių moks
leivių šokių grupė išsiskyrė iš 
kitų tautų atliktų šokių.

Antras grupės pasirodymas 
buvo liepos 2 d. Mainz’e, Kur- 
fuerstų pilyje, dalyvaujant iš įvai
rių kraštų tūkstančiui žiūrovų. 
Čia dalyvavo didesniųjų ir mažes
niųjų šokėjų grupės. Apiešįpasi- 
rodymą gražiai atsiliepė vietinė 
spauda, drauge suminėdama apie 
Vasario 16 Gimanzijos paskirtį, 
jos išlaikymo šaltinius.

SPORTINIAI LAIMĖJIMAI
Aukšto lygio yra pasiekę ir 

moksleiviai krepšininkai. Gim
nazijos moksleiviai laimėjo prieš 
vokiečių du krepšinio klubus ir 
vieną.vokiečių gimnazijos grupę.

BOSTONO JURU SKAUTAI STOVYKLAUJA
Liepos 1 dieną Oldham ežero 

saloje ir Nemuno uoste įvyko iš
kilmingos salos ir Nemuno uos
to atidarymo iškilmės. Sala ir 
uostas, esantys prie Pembroke, 
Mass. buvo oficialiai perduotos 
Bostono Vietininkijos Jūrų skau
tų naudojimuisi.

Liepos 28 dieną Nemuno uos
te ir saloje vėl neįprastas ju
dėjimas. Mat, Bostono jūrų skau 
tai atidarė dviejų savaičių "Pa
nemunės" stovyklą. Saloje pri
dygo palapinių, girdisi lietuviš
kos dainos ir jaunatviškas juo,- 
kas, o tarp salos ir uosto nuolat 
zuja ten ir atgal motoriniai ir 
irkliniai laiveliai.

Taigi, taip Vasario 16 Gimna
zijos šokių grupė, taip sportinin
kai yra garbingi lietuvybės var
do skleidėjai.

BALFO PRANEŠIMAS
Balfo atstovui paprašius, vo

kiečių R. Katalikų šalpos organi
zacija - Caritas sutiko pasiųsti 
apmuitintų tekstilės ar kitokių 
siuntinių į Lietuvą, Sibirą ir ki
tas SSSR sritis. Neturtingieji lie
tuviai, kurie patys nepajėgia savo 
vargstantiems artimiesiems už 
geležinės uždangos siuntinių pa
siųsti, kreipiasi į Balfą Muenche- 
ne. Pareiškime reikia nurodyti 
pagrindas, dėl ko nepajėgiama pa
galbos pasiųsti, siuntėjo ir siun
tinio gavėjo vardai, pavardės ir 
tikslūs adresai ir kokios rūšies 
pagalba yra reikalinga siųsti. Gau
tus prašymus Balfas tuojau per
duos Caritui ir prašys juos pa
tenkinti.

Šiemet suėjo 15 metų, kai Izid. 
Rugienius dirba Balfe ir 10 metų, 
kai jis yra jo įgaliotinis.

NACIŲ AUKŲ 
ŽINIAI

JT Komisaras Tremtiniams 
praneša, kad nuo nacių nukentė- 
jusiems jau pradedama išmokė
ti vienkartinės pašalpos. Tokių 
užsiregistravo virš 40,000 iš 52 
įvairių kraštų, net 5,000 iš JAV, 
Didžiausioji grupė (virš 20,000) 
yra lenkai, po jų seka rusai, uk
rainiečiai ir kiti. Lietuvių vos ke
li šimtai.

Šis atlyginimas yra tik vien
kartinė pašalpa, tikriau pasakius, 
pirmoji pagalba. Išmokama pra
džioje 125.00 ar 250.00 dolerių, 
vėliau pagal taškus, nukentėjimo 
dydį - bus išdalinta visa turima 
suma. Išmokėjimai daromi per 
vietos bankus. Reikia pažymėti, 
kad tai pašalpai gauti registra
vimosi laikas jau pasibaigė (1962 
m. kovo 31 d.). Tačiau visi tie, 
kurie dėl tautybės taip nukentė
jo nuo nacių, kad tapo chroniškais 
ligoniai, invalidais, gali (ir pri
valėtų) kreiptis betarpiai į Va
karų Vokietijos vyriausybę šiuo 
adresu:

Bundesverwaltungsamt ,
Hochaus,
Kdln, Germany

Terminas pareiškimus paduoti 
baigiasi šiais, 1962 metais gruo
džio 31 d.

Deja, nei Balfas, nei Vokietijos 
konsulatai JAV neturi tam reika
lui jokių blankų, nei aiškesnių 
instrukcijų. Taip .pat neturime 
Balfe jokių žinių ar galima gau
ti ir kaip atlyginimą už prarastą 
turtą.

Pirmą savaitę stovyklai va
dovaus jaunas, bet energijos ku
pinas Gintaras Čepas, o kitą 
savaitę stovyklai vadovaus kiti 
Bostono jūrų skautų vadovai, kiek-• 
vienas po vieną dieną.

Ši stovykla yra kartu lyg ir pa
ruošiamoji stovykla prieš jubi
liejinę jūrų skautų stovyklą, kuri 
įvyks Custer, Mich, ir į kurią iš 
Bostono rengiasi važiuoti gražus 
būrelis jūros skautų.

Stovyklai oras pasitaikė pui
kus, sąlygos stovyklavimui jūrų 
skautams nė negalėtų būti geres
nės. Stovyklauja apie 20 jūrų skau
tų, bet laukiama dar daugiau.

P. Jančauskas

KOMANDINĖS LAUKO TENISO
PIRMENYBĖS

A. A.
MARIJAI KASAKAITIENEI

mirus, jos vyrui, dukteriai su šeima, seseriai JU- 
ZYTEI ORANTIENEI su šeima ir artimiesiems 
reiškiame giliausią užuojautą

Br. ir Pr. Pračkiai

A. A.

MARIJAI KASAKAITIENEI
mirus, jos vyrui mielam VACLOVUI KASAKAI- 
ČIUI, jo dukrai ir žentui, liūdesio valandoje reiš
kiu giliausią užuojautą

J. Kiaunė su šeima

Šį savaitgalį, rugpiūčio 11-12 
d. Rochesteryje, N.Y. vyksta Š. 
Amerikos Lietuvių Lauko Teni
so komandinės pirmenybės, dėl 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugi
jos Pereinamosios Taurės.

Pirmenybes, FASK-to pavedi
mu, vykdo Rochesterio LSK Sa
kalas. Varžybos vyks pagal Da- 
vis Cup sistemą, t.y. 4 vieneto 
žaidimai ir vienas dvejetas.

Clevelando LSK Žaibą šiose 
varžybose atstovaus S. Abraitis, 
A. Šenbergas ir L. Melsbakas. 
Be pačių šeimininkų, laukiama 
dalyvaujant titulo gynėjų - To
ronto LSK Vyties, taipogi Hamil • 
tono Kovo, Toronto Aušros, Det
roito Kovo. Iš rytinio pakraščio 
New Yorko LAK ir Hartfordo 
Grandies, na, ir jei nepabūgs at
stumo, Chicagos atstovi].

Kaip žinome, individualinės 
lauko teniso pirmenybės įvyks 
per Labor Day savaitgalį, rug
sėjo 1-3 d. Windsor, Ont. Tada 
kartu vyks ir futbolo pirmeny
bės. Bostono jūrų skautai ežere atlieka pratimus. B. Kerbelienės nuotrauka
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