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CHRUŠČIOVAS vėl ruošiasi 

atvykti į Ameriką rugsėjo mė
nesį...

Taip skelbia prancūzų laik
raščiai, kurie sakosi turį ži
nių iš patikimų šaltinių. Ir at
rodo,' kad tiems gandams pag
rindo yra.

Neseniai Chruščiovas, kal
bėdamasis su vienu Vakarų dip 
lomatu, pareiškęs, kad šį ru
denį jis ketinąs, kaip prieš po
rą metų, pats asmeniškai va
dovauti Sovietų delegacijai 
Jungtinėse Tautose.

Koks jo tikslas? Ar vėl nori 
batu daužyti JT stalus?

Viena aišku, kad atvykda
mas į New Yorką, Jungtinių 
Tautų posėdžius bandys pa
naudoti savo propagandai.

•
GALIMAS dalykas, kad at

vykęs Chruščiovas bandys pa
simatyti su prezidentu Kenne- 
džiu ir atnaujinti nutrauktą 
Vienoje pasikalbėjimą.

Taip pat galimas dalykas, 
kad Berlyno klausimui išspręs 
ti bandys į savo pusę patrauk
ti neužsiangažavusias valsty
bes, kurios dabar Jungtinėse 
Tautose sudaro daugumą. Tie 
kraštai iki šiam laikui nesku
bėjo sekti sovietus.

Jei rusai tikrai ruošiasi pa
sirašyti taikos sutartį su Ryty 
Vokietija, tai jiems labai svar 
bu, kad pasirašantieji būtų ne 
vien iš komunistinio bloko.

Taip pat galimas dalykas, 
kad Jungtinėse Tautose Chruš 
čiovas bandys sukurti krizės 
atmosferą, kokia buvo 1960 
metais.

SUTARTIS su Rytų Vokieti
ja, nežiūrint visų gandų, vargu 
ar bus pasirašyta prieš susi
renkant Jungtinėms Tautoms. 
Nebent ši sutartis Sovietijai 
reikalinga išgelbėti prestižui 
ir išsilaisvinti iš to akligatvio, 
į kurį pateko Chruščiovas su 
nuolatiniais grasinimais.

Tokiu atveju Chruščiovas 
bandys panaudoti visą savo 
"gražbylystę", o jei reikės 
priedui ir batą, kad patrau
kus savo pusėn pasaulio opi
niją.

•
KOMUNISTŲ partija visad 

yra teisi, - aiškina politrukas 
partijos mitinge. - Geras ko
munistas niekad neturi prieš
tarauti partijai!

- Nėra jokio reikalo prieš
tarauti, - pašnibždomis sako 
savo kaimynui vienas mitingo 
dalyvis. - Užtenka tik palaukti 
porą mėnesių ir pati partija 
priešingai sakys!

(vg)

ŽINIOS IŠ VISO 
PASAULIO

• Tuščiu burbulu pasiro
dė sovietų bandymai trug- 
dyti amerikonų lėktuvus, 
palaikančius susisiekimų su 
Vak. Berlynu. Taip pat ne
pasitvirtino jų grąsinimai 
šaudyti į' helikopterius, 
skraidančius virš Rytų Ber
lyno.

• Vak. Vokietijos vyriau
sybė pareiškė nutrauksian
ti diplomatinius santykius 
su bet kuria valstybe, kuri 
tik dalyvaus taikos sutar
ties pasirašyme tarp Rytų 
Vokietijos ir Sov- Sąjungos.

• D. Britanija nepritaria 
JAV ekonominių sankcijų 
panaudojimo planui, kuriuo 
Katanga būtų verčiama 
pripažinti Adoulos vyriau
sybę ir atsisakyti separa
tizmo.

• Sov. Sąjungos prekyba 
su satelitiniais kraštais nu
krito iki žemiausio lygio, 
nuo 1938 m. Prekyba su 
Raud. Kinija sumažėjo 50 
procentų.

• Argentinos ir Kanados 
vyriausybės pripažino kari
nę Peru vyriausybę, su ku
ria santykius nutraukti pa
skubėjo JAV.
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Pasikeitimai jav karinėje vadovybėje 
SUKĖLĖ BŪKŠTAVIMŲ, KAD WASHINGTO- 
NAS NORI VOKIETIJĄ NURAŠYTI. — AIŠKI
NIMASIS, KĄ REIŠKIA „DIDELIS” EUROPOS 
UŽPUOLIMAS, Į KURĮ AMERIKIEČIAI TURĖ
TŲ ATSAKYTI VISA SAVO ATOMINE JĖGA IR 

AR TAS ŽODIS APIMA BERLYNĄ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Pasikeitimai JAV kari

nėje vadovybėje, ypač bu
vusio vyr. NATO karinių 
pajėgų vado gen. Lauris 
Norstad netikėtas paleidi
mas Į atsargą, sukėlė daug 
rūpesčių Europoje, ypač 
Vokietijoje, kuri pirmoji 
turėtų patirti naujo karo 
veiksmų skonį. Gen. Nor
stad buvęs šalininkas tos 
pažiūros, kuri reikalavusi, 
kad NATO organizacija bū
tų apginkluota atominiais 
ginklais, kurių pavartoji
mas priklausytų nuo orga
nizacijos vadovybės spren
dimo. Tai pažiūrai tačiau 
nepritaria dabartinė Wa- 
shingtono administrac i j a, 
nes galimybė be paties pre
zidento įsakymo panaudoti 
atominius ginklus padidina 
totalinio atominio karo šan
sus per ... nesusipratimą.

Eisenhowerio administra
cijos metu vyravo pažiūra, 
kad, kalbant V. Vokietijos 
krašto apsaugos ministerio 
Strausso žodžiais, — ”Į 
šautuvo šūvį Elbės pakraš
čiuose atsilieps atominės 
bombos sprogimo aidas”. 
Tačiau jau tuo metu buvęs 
kariuomenės štabo virši
ninkas, šiandien jungtinių 
generalinių štabų pirminin
kas, gen. Taylor 1959 m. 
aiškino, kad „kiek mes pa
tys, mūsų sąjungininkai ir 
mūsų priešai šiuo metu ga
li numatyti, mes nepanau
dosime savo atominės jėgos 
mažesniam tikslui, kaip sa
vo pačių egzistencijai ap
ginti”. Dėl to, "gen. Taylor 
reikalavo sustiprinti ka
riuomenę taip, kad ji galė
tų sėkmingai vesti lokalinės 
reikšmės karus, į juos ne
įjungiant atominius gink
lus. Negavęs pritarimo tai 
savo pažiūrai, Taylor atsi- 

x statydino ir savo strategi
nes nuomones paskelbė 
knygos forma. Ten Taylor 
aiškino, kad JAV su savo 
atomine galybe smogtų tik 
tokiais atvejais: 1. atomi
nis užpuolimas pačios Ame
rikos arba 2. jei būtų ne
ginčijamų įrodymų, kad to-

- Kokią košę Nikita maišo?...

Rugpiūtis-August 10, 1962 

kio puolimo reikia tuojau 
pat laukti. Trečias atvejąs 
būtų „didelis Vakarų Eu
ropos užpuolimas, nes Eu
ropos kraštų praradimas 
komunizmui galų gale atsi
lieptų į mūsų pačių saugu
mą”. Paskutiniame atvej li
ję kirtis krenta ant žodžio 
didelis. Kitaip sakant į šū
vį Elbės pakraščiuose nebe- 
nuaidės atominės bombos 
sprogimas.

Už tat kai Tayloras atsi
stojo JAV karinių pajėgų 
prieš akyje, „Stuttgarter 
Zeitung” liūdnai aiškino, 
kad Tayloras nori išskirti 
Vokietiją iš tų atvejų, kada 
Amerika smogsianti visa 
savo jėga, nes Vokietija 
nėra visa Vakaru Europa ir 
Vokietijos užpuolimas dar 
nebūtų „didelis” Europos 
užpuolimas. Atseit, Vokie
tijos praradimas Amerikai 
būtų tik lokalinio pobūdžio 
nelaimė.

Praėjus pirmam baisiam 
įspūdžiui, kurį sukėlė pa
keitimai Amerikos aukšto
je karinėje vadovybėje ir 
gavus naujų patikinimų iš

Iri

V. Bacevičiaus nuotrauka
Dalia Šulaitytė, Miss Lithuania, antroji iš karės, atstovavusi Lietuvą tarp kitų kraštų gražuolių Tarp
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amerikiečių pusės, vokiečiai 
išsiaiškino, kad Vokietijos 
užpuolimui sovietai turėtų 
sutraukti mažiausiai 50 di
vizijų. Iš karinio taško žiū
rint, sovietai negalėtų rizi
kuoti jų likimu, pirmiau 
neapsaugoję jų iš šiaurės ir 
pietų, atseit, jie turėtų įsi
stiprinti Skandinavijoje ir 
Viduržemio jūros srityje, o 
tai jau būtų „didelis” puo
limas, įeinąs į tų atvejų 
skaičių, kada Amerika tu
rėtų smogti visa savo jėga. 
Tokiu būdu vokiečiai vilia
si, kad praktiškai padėtis 
mažai pasikeitė ir kad ame
rikiečiai jų neturėtų vienų 
palikti, išeidami iš savo pa
čių interesų. Toks apsi
sprendimas leido jiems at
mesti Washingtono suges
tiją, kad jie padidintų savo 
(V. Vokietijos) kariuomenę 
iš 500,000 vyrų iki 750,000. 
Esą tai padaryti šiuo mo
mentu būtų neįmanoma.

Bet, jei dėl visos Vokie
tijos šiuo metu nėra abejo
nių, Berlyno likimas naujos 
strategijos šviesoje kelia 
rimtų abejonių. Ar naujos 
pastangos pasmaugti Vaka
rų Berlyną bus „didelis” 
Europos užpuolimas? Atsa
kymą į tai neduoda nei pats 
Washingtonas. Ir kad toks 
klausimas iš viso nekiltų, 
Washingtonas, kaip prane
šė rugpiūčio 8 d. Der Spie
gei, „patarė” Vokietijos 
prezidentui Luebke rugpiū
čio 13 d. — Berlyno aptvė
rimo metinių proga viešint 
tame mieste susilaikyti nuo 
bet kokio dalyvavimo masi-
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Rosario meistas, kuris pagal savo didumą po Buenos Aires yra 
antrasis Argentinos miestas, vieną savo gatvių pavadino Lietuvos 
vardu. Tai buvo atsiekta po didelių Argentinos Lietuvių Bendruome
nės pastangų. Nuotraukoje puošnią gatvės pavadinimo lentą atidary
mo dieną laiko Bendruomenės vicepirmininkas Matas Klimas, Anta
nas Švarlys, gyvenąs toj gatvėje ir Ona Ožinskienė, A.L. Balso at
stovė. Pr. Ožinsko nuotrauka

NEOLITUANAI RUOŠIASI
VASAROS STOVYKLAI

Į šių metų Korp. Neo-Li- 
thuania ruošiamų vasaros 
stovyklą Cape Cod Cleve
lando neo-lithuanai ruošia
si didesniu užsidegimu, nei 
bet kada anksčiau tai buvo 
pastebėta.

Iš Clevelando jau yra už
siregistravę 18 korporantų 
ir 7 svečiai iš kitų akade
minių organizacijų.

nėse demonstracijose, bet 
tik pasitenkinti vainiko pa
dėjimu. Washingtonas taip 
pat spaudžias Bonnos vy
riausybę duoti 2.5 milijar
dų markių kreditą sovieti
nei Vokietijos daliai, kad 
tuo būdu pagerinus vėl pra
dėjusią gesti tarptautinę 
atmosferą.

TRUMPAI IŠ VISUR
• Kai kuriose JAV vals

tijose vykstantieji pirmi
niai rinkimai (primeries) 
leidžia tiek vienai, tiek ir 
kitai partijai spėlioti lap
kričio mėn. Įvyksiančių rin
kimu rezultatus.

Michigane didelį populia
rumą parodė nauja respub
likonų politinė žvaigždė G. 
Rovvney, kuris dažnai mi
nimas būsimu respublikonų 
kandidatu į prezidentus.

• Griežtesnę vaistų ga
mybos kontrolę pažadėjo 
Įvesti naujas sveikatos se
kretorius Celebrezze, buvęs 
Clevelando meras.

• Buv. prezidentas D. Ei- 
senhovveris buvo priimtas 
de Gaullio ir pasveikintas 
„cher ami” (mielas drauge) 
nuoširdumu.
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Clevelandiečiai uoliai ir su 
dideliu entuzijazmu ruošia
si pasirodyti stovykloje 2 
vakarus su savo programa, 
kurios staigmenas šias in
formacijas suteikusi valdy
bos sekretorė Dalia Macke
vičiūtė atsisakė išduoti.

Stovyklos paskaitų pro
gramoje įsijungs Viktoras 
Stankevičius — tema — 
korporacijos tradicijos ir — 
korporanto valios ugdymo 
temomis kalbės Dalia Mac
kevičiūtė.

N e a tsižvelgiant kartais 
gąsdinančių nuotolių, neo- 
lithuanai nepaprastu draus
mingumu ir su dideliu no
ru ir pasišventimu ruošiasi 
ne tik vykti, bet ir aktyviai 
pasireikšti taip laukiamos 
stovyklos programos paįvai
rinimui ir jos turinio ir ly
gio pakėlimui.

Pagal dabar turimus duo-. 
menis, stovykloje iš įvairių 
vietovių turėtų dalyvauti 
apie 80 jaunų akademikų, 
belaukiančių ne tik smagių 
atostogų J., Kapočiaus va
sarvietėje Cape Code, bet 
pasiryžusių parodyti savi- 
tarpyje ir svečiams lietu
vio akademiko ryžtą auklė
tis ir dirbti lietuviškoje 
dvasioje, patraukti daugiau 
lietuvių akademikų į savas 
organizacijas ir parodyti 
visuomenei, kad mūsų jau
nojoje kartoje yra pakan
kamai valios ir pasišventi
mo tautiškajam darbui. 
Reikia tik jį tinkamai įver
tinti.

Stovyklon ruošiasi vykti 
apie 10 jaunųjų neo-lithua- 
nų iš Philadelphijos, iš Chi
cagos, Detroito, na, ir dau
giausia iš artimesnių sto
vyklai vietovių — New Yor
ko ir Bostono.

Rengėjai — Korp. Neo- 
Lithuania New Yorke, tiki
si, kad stovyklos užbaigtu- 
ves pagerbs savo atsilan
kymu visa eilė vyresnių 
korporantų ir svečių. Jiems 
yra išsiuntinėti specialūs 
pakvietimai.

Stovyklos organizaciniam 
darbui vadovauja filisteris 
Dr. Eug. Noakas.

Mirė Gasparas 
Velička

Praeitą a n t radieni, 
rugpiūčio 7 d.. Los An
geles mieste mirė Gas
paras Velička, buvęs 
Dainavos ansamblio re
žisierius, pastatęs „Ne
munas žydi” ir kitus sa
vo veikalus.
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VANDENS SPORTO MALONUMAI
(d IR PAVOIAI
VANDENS PAGUNDOS. Daž

niausiai nelaimės įvyksta prie 
mažų ežerų, upelių, plaukimo 
baseinų arba prie plūduriuojan
čių tiltų.

Dideliame vandenyje žmogus 
jaučiasi nesaugus, kiekvienas jo 
judėsys yra atsargus ir apgalvo
tas. Kitaip yra prie mažo ežero 
ar upės - jis atrodo nebaisus, 
jaunuoliui visada kyla pagunda jį 
perplaukti. Mažiesiems rūpi pri
plaukti prie nardymo tilto ir pan. 
Nematomos upių vandens srovės, 
neapskaičiuotas vandens plotis 
yra daugelių nelaimių priežasti
mi. Apgaulingi vaizdai atima jė
gas. Stovėdami ant ežero kranto, 
iš viršaus žiūrėdami, "matome" 
nedidelį plotį, lengvai perplau
kiamą, tačiau esant vandenyje, 
kai akių horizontas susilygina su 
vandens paviršiumi, vandens at
stumai yra klaidingi ir atrodo la
bai tolimi, nugąsdina silpnesnį, 
nepatyrusį plaukėją ir atima jė
gas.

Mokantieji plaukti .lavinami 
vieno ar dviejų laivelių lydimi, 
išbandyti savo ištvermingumą 
distanciniame plaukime, moko
mi orientuotis vandenyje ir tei
singai skaičiuoti vandens pavir
šiaus atstumus ypač, kai bangos 
varomos prieš plaukėją. Neiš
mintingi "užsispyrimai" arba "pa 
sirodymai" skaitomi KVAILUMU 
ir nelaimių priežastimi.

Tik palaipsninis lavinimas gali 
dubti plaukėjui saugumo pojūtį ir 
teisingą orientaciją kiekvienoje 
situacijoje.

Silpni plaukėjai ar nemokantie
ji plaukti turi būti griežtai at
riboti nuo bet kokių pagundų sa
vo jėgų išbandymui.

Iš knygų negalima išmokti 
plaukti, knygos tik nurodo kelius, 
kaip reikia lavintis, kad tapti 
plaukėju. Pirmieji žingsniai yra 
sunkūs, plaukimas atrodo yra ne
pasiekiamas, tačiau, reikia ne
nustoti vilties, reikia atsiminti: 
kad tik lavinimasis duos galimy
bę plaukti. Be amžiaus skirtumo 
mano būtų patarimas: įbristi iki 
krūtinės, būtinai turėti už ko lai
kytis: krantinės, medžio, akmens 
ar pririštos plūduriuojančios 
lentos. 1. Laikantis už briaunos 
panerti galvą po vandeniu ir su
skaičiuoti iki trijų. Kartoti iki 
jausite, kad daugiau neuždustate.
2. Laikantis atsisėsti ant dugno - 
suskaityti iki penkių. 3. Pasilei
dus pasinerti - suskaityti iki pen
kių. 4. Laikantis išsitiesti van
dens paviršiuje ir ištiestom ko
jom mušti be nuovargio iki 100 
kartų (praktika). 5. Panėrus gal
vą be kvapo irtis .iki aštuonių kar
tų. 6. Bandyti kojų ir rankų koor
dinavimą vandenyje-plaukti. Mo
kytis "daužytis" vandenyje taip, 
kad kūnas visą laiką būtų vandens 
paviršiuje. Bandyti plaukti nuga
ra, nes kūnas lengviau plūduriuo
ja. Pradedantiems mokytis plauk
ti nepatariama jokia pagelbinė 
priemonė, ji tik sudarys pavojų 
nuskęsti. Pažanga ateis palaips
niui. Išmokę taisyklingai koordi
nuoti savo raumenų ir kvėpavi
mo judesius, laikomi saugiais ir 
ištvermingais plaukikais.

Prieš einant į vandenį kartą į 
metus reikia gydytojo apžiūrė
jimo - leidimo eiti į vandenį. 
Prieš einant plaukti neapkrauti 
savo skilvio, nebūti pavargusiam 
ar susijaudinusiam, jokiu būdu po 
naudojimo stiprių vaistų ar alko
holio. Niekad neik VIENAS. Veng
tina šokti į vandenį nežinant jo 
temperatūros, jokiu būdu sušilus 
ar uždusus. Niekad neplauk toli 
nuo kranto, būk atsargus nežino
mame vandenyje. Nepamiršk, kad 
visos vandens taisyklės parašy
tos TAVO saugumui, dėl to griež
tai jų laikykis.

Atsimink tris dėsnius, kad ga
lėtum saugiai grįžti į krantą:

1. Niekad nenerk ar nešok į ne
žinomus vandenis.

2. Nerodyk vandenyje savo 
drąsos, nes tai tik KVAILUMO 
ženklas.

3. Neplauk toli nuo kranto vie
nas ar su palydovu, jei nelydi 
laivelis.

Jūrų skautai dar verčiami lai
kytis kitų 8 potvarkių:

1. Kiekvieną pavasarį gauti 
gydytojo leidimą "eiti į vande
nį", širdies negalavimai yra vie
na iš daugelio nelaimių priežas
čių.

2. Maudykloje PRIVALO būti 
išlavintas gelbėtojas ne jaunes-

Myk. Manomaitis

uis 18 metų, kuris VISĄ laiką 
stebi besimaudančius. Jo NIE
KAD nekalbink.

3. Turėk saugią pakrantę. Pa
krantė turi būti ištirta iš laive
lio, be jokių duobių, povandeni
nių uolų, paskandintų krūmų ar 
vielų. Vieta ne staigiai gili.

4. BŪTINAI turėti DU pakran
čių sargybinius, jie gali būti ir 
jaunuoliai aprūpinti gelbėjimo 
žiedu su pririšta 60 pėdų mani- 
la (virve).

5. Gelbėtojams ir BESIMAU- 
DANTIEMS kalbėtis yra uždraus
ta, jų akys privalo lydėti besi- 

ir darytas 
in pat

CLEVELANDO PASIDIDŽIAVIMAS
PILSENER BREWING COMPANY e CLEVELAND, OHIO

maudančus, ypač stebėti kiek
vieną neriantį. Vandenyje turi 
būti laivelis su gelbėjimo žiedu 
ir GE LB ĖJIMO ŠVARKU.

6. Besimaudantieji turi būti 
shskirstyti į tris grupes: NE
MOKANTIEJI plaukti - jie lei
džiami iki 3,5 pd. gylio. PRA
DEDANTIEJI - iki 4,5 pd. ir 
mokantieji gali. lengvai nup
laukti 100 pd.,stovėti vietoje ir 
plūduriuoti, mažai judant ne trum 
piau dvi minutes. Mokantieji 25 
pd, nuplaukti nugara.

7. Turėti DRAUGO sistemą - 
reiškia visur plaukti su draugu, 
kuris neatsiskirta toliau kaip tris 
pėdas. Vienas kitą stebi.

8. GRIEŽTA VANDENS DRAUS
MĖ. Nepripažįstanti jokių nuolai
dų ar lankstumo. Neleidžiama 
vandenyje ginčytis, stumdytis ar 
krantine bėgti. Vandenyje nelei
džiama APSIKABINTI. Kiekvie

nas paplūdymis turi kiek skir
tingus potvarkius, paklusk jiems.

VANDENS BANGOS ir SRO
VES: Srovės teka į krantą, kitos 
nuo kranto. Kur yra srovės, ten 
yra ir vandens sūkuriai - skir
tingų temperatūrų besisukantys 
vandenys. Visa thi sudaro rim
tą pavojų besimaudantiems. Pa
čios pavojingiausios srovės skai
tomos upių žotyse-intakuose į 
jūrą. Pajūryje yra dvi pavojin
gos vandens srovės: vienos at
siranda potvinio - atoslūgio metu, 
kitos sudužus didelėm bangom į 
krantines. Potvinio - atoslūgio 
arba POVANDENINES BANGOS 
neretai nusitiesia į gilumą, iki 
susidūrusios į ateinančias ban
gas nustoja savo stiprumo. Ant
rosios atsiranda vandeningose 
upėse ir jūros žiotyse. Jos su
daro rimtą pavojų ir geriausiam 
plaukikui.

Patekus į srovę reikia "besą
lyginiai pasiduoti" nešamai sro
vei, leisk jai tave nešti, gi pats 
stenkis tiek irtis, kad būtum ne
šamas įžambiai. Be abejo, nuo 
kranto atsitolinsi, bet veikiai "nu
silpusi" srovė tave "paleis", tuo
met stenkis išplaukti į rames
nę krantinę, tik NEVARTOK JĖ
GOS išsiplėšt!, jos nenugalėsi.
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- Atrodo, kad tai žuvis i...

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANIJOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visa gamtos grožį, 
rasti ramybę ir gerą poilsį, kuris po sunkaus visų 
metų darbo, kiekvienam yra labai 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: S t r o u d s b u r g 424-1920

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

4#
metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Paprastai visos srovės nusisuka 
į krantą. Patekus į srovę, pasi
jutęs bejėgis nesipriešindamas 
"plūduriuok", tai yra laikykis 
vandens paviršiuje ir pasistenk 
duoti ženklą kitiems, kad esi 
reikalingas pagalbos.

Patekęs į sūkurį, tuojau atsi
gulk ant nugaros, stenkis išsi
tiesti, sukūrys veikiai nusisuks 
tave pastumdamas į krantą.

POVANDENINĖS ŽOLES. Jū
ros salų pakraštyje auga įvairios 
žolės, o upėse ir ežeruose sek
lumoje ir dumble. Paprastai van
dens žolės plaukikui, kad ir ne
malonios, bet nėra pavojingos 
iki į jas patekęs panikiškai ne
sistengia iš jų išsivaduoti. Stai
gūs veiksmai, blaškymasis, iri- 
masis per jėgą, žoles apsuks apie 
kojas ir rankas ir plaukiką su
laikys vietoje. Lengvas kojų ir 
rankų judinimas su vandens sro
ve jas nustums net ir tuomet, kai 
jos jau apsisukusios apie kojas. 
Žolėse saugiausias plaukimas ant 
nugaros. Jei pasitaikė neriant įsi
velti į žoles, būtinai reikia nepa
simesti, taupyti laiką, stengtis 
švelniai žoles nubraukti nuo savo 
kojų ir kaklo, tačiau NEGAIŠTI.

MĖŠLUNGIS, laikinas raumens 
paralyžius arba raumenų sutrau-

REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

• Pinigu taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
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kimas yra tas pats išsireiškimas. 
Šis reiškinys dažniausiai sukelia 
paniką ir rimtą pavojų nuskęsti. 
Mėšlungis dažniausiai atsiranda 
nuvargusių kojų žemutiniame rau- 
menyje, rankoje arba petyje, o 
kartais ir sprande ar skilvyje, 
kuris sutraukia kojų kelius. Kar
tais dūrimas šone ir "užėmimas 
kvapo". Kiekvienu atveju, žmogus 
pats sau negali padėti ir dažniau
siai reikalingas greitos pagal
bos arba nuskęsta.

Išeitis yra tik viena: jei vie
ta pačiam pasiekiama - reikia 
trinti arba skaudžiai (prieš savo 
valią) gnybti. Geriausiai padeda 
įdurimas su adata, mažas krau
javimas. Neretai dėl to daugelis 
ilgų distancijų plaukėjų turi įsi- 
dūrę adatą su galvute (grafką). 
Skilvio sutraukimas reiškia mir
tį.

Kartais žmogui pasitaiko su 
rūbais patekti į vandenį. Atve
jis ne tik nemalonus, bet ir pa
vojingas. Rūbai pradžioje lyg lai
ko auką, bet veikiai permirkę 
pasidaro tiek sunkūs, kad ir ge
ras plaukikas nebegali svoriui 
priešintis. Dėlto TUOJAU reikia 
nusirengti. Pirmiausiai: apsiaus 
tas ir švarkas - sušlapęs lips 
ir nesileis nuimamas. Antroje 
vietoje batai. Jei batai užšniū- 
ruoti, persiversk, kaip kad plau
kia vėžlys (galvą, rankas ir ko
jas žemyn). Giliai pritraukus oro 
stenkis pasiekti batus ir juos at
leisti. Per kelis bandymus pasi
seka. Kelnės metamos žemyn ir 
paskutinėje eilėje marškiniai. Jei 
marškiniai maunami per galvą, 
reikia sukryžiuoti rankas, stip
riai pasispirti kojomis ir per
mesti per galvą, o tik paskui nu
mauti nuo rankų. Šis būdas jū- 
reivijoje vadinasi "mirties kil
pa", nes tai vienas iš pačių pa
vojingiausių nusirengimo mo
mentų, galima įsipainioti. Nusi
rengiant reikia išlaikyti šaltą 
kraują ir gerai apgalvoti kiek
vieną veiksmą prieš jį darant. 
Jūrų skautų tarpe tik geri plau 
kikai mokomi vandenyje nusireng
ti, pradedantiems neprileidžiama 
toji mintis.

• Lenkų diplomatas, ban
dęs pravesti porą berlynie
čių Į vakarų pusę (už 1.000 
D. M.), buvo pagautas ir 
atiduotas Lenkijos ambasa
dai Rytų Berlyne.



1962 m. rugpiūčio 10 d.

IR TAIP MOSI] EILĖS RETĖJA
— Šios šaunios ir narsios tautos istorija yra ra

šyta krauju jos drąsių patriotų, kurių vienintelis sieki
mas buvo laisvė ir nepriklausomybė. Jie niekados nesiekė 
grobti ar prisijungti kaimynų žemes, šiandien ta pati pa
siaukojimo dvasia vyrauja lietuvių tautos charakteryje, 
— kalbėjo vienos Vasario 16 dienos proga kongresmanas 
S. Gordon.

Tenka apgailestauti, kad laisvuose kraštuose pertek
liuje gyvenančių lietuvių tarpe ir net kai kurioj spaudoj 
matome priešingas nuotaikas — pastangas nuvertinti 
lietuvių kovas, sumažinti pasipriešinimo reikšmę, džiaug
tis okupanto suteiktomis malonėmis lankyti kraštą ir ki
tais „pakeitimais”, kurie pavergtam lietuviui nieko ge
resnio neatneša ir ateičiai nežada, bet gi pavergėjas tais 
savo taktikos gudriais ”pakeitimais” iš mūsų daug laimi.

Aplamai, mes pradedam nustoti aiškaus nusistatymo 
dėl taktikos su mūsų priešu, kurio pagrindinis tikslas pa
laikyti ryšius su užsienio lietuviais ir juos veikti sau pa
lankia prasme: per radiją, spaudą ir vizituojančius tė
vynę.

Tikrovėje komunistų politika yra nepasikeitusi, ką 
parodo ir paskutinis chicagiškio Don Kuraičio paskelbtas 
Tiesoje „apgailestavimas” už pareikštą neigiamą nuomo
nę apie jo tėvynės pavergėją, ir vykdomus krašte žiau
rumus.

Lengvabūdiškas mūsų žaidimas visą tautą liečian
čiu klausimu, susidarant vien artimųjų ilgesio jausmais 
pagrįstą nuomonę apie okupantą, ne tik naudingas komu
nizmui, bet yra visiškai nesuderinamas su istorijoje ži
nomu lietuvio būdu, kuris per šimtmečius kovodamas už 
laisvę su priespauda, parodė nepaprastą pasipriešinimo 
valią. Tuo tarpu mes, patekę į švelnesnes gyvenimo ap
linkybes, leidžiame atslūgti tai pasipriešinimo valiai, tam
pame nuolaidūs, net greiti pasiduoti svetimoms įtakoms 
jei ne darbais ir žodžiu, ypač krašto lankytojai, tai tylė
jimu padedam komunizmui plėstis.

Sielojamės, kada žiauri mirtis išplėšia iš mūsų tarpo 
vieną po kito aktyviau pasireiškiantį išeivijos lietuvių 
gyvenime asmenį, o dar labiau tenka sielotis, kada gy
vieji, aplankę gimines, nutyla. Ir taip mūsų eilės retėja.

Kad lietuvio tvirtas būdas, per šimtmečius istorijoje 
išlikęs, nepalūžtų kovoje už savo tautos laisvę ir nepri- 
klausybę, išeivijoje turime stiprinti organizacines gretas 
ir vykdyti jose užsibrėžtus tikslus, šiuo atveju ryškiai 
atsispindi Tautinės Sąjungos įstatų 2-me str., 2-me sk- c, 
kur sakoma: rėmimas lietuvių tautos pastangų atstatyti 
bei išlaikyti savam krašte nepriklausomą Lietuvos vals
tybę, apsaugojančią pagrindines žmogaus teises bei lais
ves.

Ar gi turi pavergtas lietuvis bent kokią teisę ar 
laisvę? Kokios laisvės ribose kuria tapytojas, rašytojas 
ar kitas kūrėjas?

Mums įsidėmėtinas Tumo-Vaižganto organizacinis 
kelias, primintas kun. A. Jakšto-Dambrausko rašytame 
jam laiške, kurį jis, sakoma, nešiojosi su savim nuolat 
paskaitydamas ir to laikydamasis. Ten buvo rašoma:

„Kada dvi kariuomenės kaujasi, tai galutinis perga
lėjimas dažniausiai priguli nuo to, katra kariuomenė pir
miausia atlieka be vado, nes netekę vado, kareiviai tuojau 
į visas šalis išsiblaško ir tenka giltinei ar neprieteliui. 
Todėliai kiekvieno tikro vado pirmiausia priedermė yra 
neatsitraukti nei žingsnio nuo sargybos, stovėti ten iki 
paskutinio kraujo lašo. Ir iš tikro, ko priešininkas labiau
siai trokšta? To, idant, niekur nerastų užimtų sargybų. 
Tatai, kas iš savo valios nuo sargybos pasitraukia, tasai, 
galima sakyti, eina draug su priešininku, nes priešinin
kui to tik tereikia, kad niekur budrių sargų nebūtų, kad 
priešingos pusės kareiviai be kariuomenės paliktų. Na, o 
koks gi doras kariuomenės viršininkas gali daryti tai, kas 
priešininkui patinka?” Emilija čekienė

DŽIUGUS REIŠKINIAI

Dažnai pasitaiko mūsų spaudo
je skaityti priekaištus mūsų jau
nimui, kad jie nieko neveikia, nu-r 
tautėja, suamerikonėja ir nenori 
mokytis, o tuo tarpu nemato ar 
nenori matyti tikrosios jų veiklos 
ir jų gerų darbų. Man atrodo, kad 
mūsų jaunimas jau per daug puo
lamas.

Mūsų jaunimas yra veiklus, or - 

PARAMA
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
German Brandy..................
Kron-Brannvin Aąuavit. ... 
Dujardin German Brandy . 
Old American Wiskey Ful.1.

ganizuotas ir darbštus. Žinoma 
kas be ko yra ir mažos išimtys ir 
nukrypimai, bet kur jų nėra. Pa
saulyje nėra idealo, tik visi mes 
jo siekiame. Daugumoje mūsų 
jaunimas dar nepametęs idealų 
ir tautiškumo.

Noras mokytis ir ruoštis gra
žesniam gyvenimui, organizuotis 
ir veikti yra didelis. Amerika gau
si universitetais ir veik kiekvie
name rasime mažiau ar daugiau 
mūsų studentų siekiančių aukšto
jo mokslo. O kiek lietuvių moks
leivių organizacijų, korporacijų, 
klubų ir k. kurie turi savo spau
dą lietuvių ir anglų kalbomis. Jie 
ištisus metus veikia: posėdžiau
ja, ruošia paskaitas, pobūvius, 
suvažiavimus, parodas, stovyk
las ir subuvimus. Vargu ar ra
sime kitų tautų tarpe jaunimo 
uolaus tautiniame darbe, kaip 
mūsų. Aš su pilna viltimi ir pa-

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE

5th $4.79
5th $3.98
5th $5.29
Qu. $3.98

Prie gubų, kaip Lietuvoje... netoli Clevelando. V. Pliodžinsko nuotrauka

ĮTIKĖJIMAS Į LAISVĘ (2]

Mūsų idealas: laisva, ne
priklausoma Lietuva, nusi
kračiusi svetimų ir savų des
potų, pamynusi po kojų.tam
sybes, išvien su kitomis 
laisvomis tautomis rūpinasi 
pagerinimu savo ekonomiško 
būvio ir žengia pirmyn...
Povilas Višinskis, Varpas, 
1901 m., Nr. 5 ir 6

Tautinis Lietuvos atgimimas 
vystėsi palengva.

Daugeliui šis lietuvių tautos 
prisikėlimas atrodė tarsi koks 
stebuklas. Juo stebėdamasis pats 
Dr. J. Basanavičius Auszros Nr. 
1 taip rašė: - " Per ilgus metus lie* 
tuvių giminė taip buvo paniekinta 
ir prispausta, jog iŠ tiesų dyvy- 
tis reikia, kad tik per viešpaties 
malonę jiji iki šiai dienai dar gy
va liko".

Nepriklausomybės metais Lie
tuvoje paskelbtoje studijoje "Lie
tuvių tautos atgimimo socialiniai 
pagrindai ir Auszros-varpo ga
dynės socialekonominiai raš
tai", Albinas Rimka, rašydamas 
apie 1883-93 metus, nurodė, jog 
tais metais iš viso susipratusios 
lietuvių tautos dar nebuvo, o bu
vo tik lietuviškai kalbančių žmo
nių; ir visi šitie žmonės priklau
sė vienam socialiniam sluoks
niui - valstiečiams, kurių bran
duolį sudarė ūkininkai (p. 27).

Ir Dr. V. Kudirka savo atsimi
nimuose (V. Kudirkos Raštai, II 
t., p. 253) mums primena, jog nuo 
savo motinos, kuri jo nuomone 
buvo ideališka, jis niekad negir
dėjęs, kas tai Lietuva, lietuvis, 
gaivinimas Lietuvos ir t.t.

"Negirdėjau to nei nuo močiu
tės, nei nuo tetų, nei nuo vienos 
moteriškės iš mano kaimo ir vi
sos apygardos".

Todėl, kaip 1930 m. Kultūros 
žurnale rašė Vaclovas Biržiška, 
Dr. V. Kudirkai Varpe teko rū
pintis dar ir tos naujos sąvokos 
sudarymu, kurios anksčiau neži- 

sitikėjimu žiūriu į mūsų jauną
ją kartą.

J. Kiaunė 
New York

Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth
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Įgimta, nepančiota ir 
neprarandama tiesa

no jo ne tik Lietuvos ūkininkai, 
bet ir daugelis inteligentų, bū
tent, - Lietuvos ir lietu
vio sąvokos.

B. Raila šiais metais išleido 
jau antrą savo straipsnių ir aki
mirksnių kronikų rinkinį, kuris 
nors ir pavadintas "Iš paskendu
sio pasaulio", dėl jame iškeltų 
klausimų ir paliestų problemų 
svarbumo šiandien mums yra dar 
aktualesnis, negu tada, kada tie 
straipsniai ir kronikos pasiro
dė mūsų periodinėje spaudoje. 
Viename to rinkinio straipsnių 
B, Raila pagrįstai apgailestauja, 
kad lietuviškų idėjų ir Lietuvo- 
je besireiškusių visuotinių idė
jų istorija, Lietuvos socialinių, 
politinių ir dvasinių tendencijų 
bei krypčių raida ligi šiol dar 
mažai, dar tik paviršutiniškai 
tėra išstudijuota.

"Dar neturime lietuviškų idė
jų nueito kelio evoliucijos są
vado. O jo labai reikėtų šią niū
rią valandą. Jei tai gal ne visada 
mums būtų vienintelis kelrodis 
ir įkvėpimo šaltinis, tai visuo
met padėtų bent kaip kontrolinis 
aparatas..." (p. 125).

Iš tikrųjų, lietuvių tautinio at
gimimo ir rezistencinės kovos 
istorijos ir išeito kelio paty
rimų "kontrolinio aparato" nag
rinėjant mūsų periodinėje spau
doje opius, svarbius ar net gy
vybinius lietuvių laisvės kovos 
klausimus ir tos kovos gaires 
ateičiai, teko nekartą rimtai pa
sigesti.

Stačiai nuostabu ir neįtikėtina, 
kad vienintelė išsami, rimta, 
mokslinė lietuvių tautos atgimi
mo istorijos studija buvo parašy
ta dar prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą, ir tai ne Lietuvos kultūros 
istoriko, bet teisininko M. Ro- 
merio, ir išleista 1908 m. Kro
kuvoje lenkų kalba, pavadinta 
"Litwa". Nieko geresnio netu
rėdami, mes iki šiol tos studi
jos nesugebėjome net lietuvių 
kalbon išsiversti ir išleisti...

O ką jau bekalbėti apie ne
senos tautinės lietuvių rezisten
cijos istoriją, apie kurią mūsų 
periodinėje spaudoje rašo kiek
vienas, kas tik užsimano ir kaip

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

STASYS ŽYMANTAS

z*
prasimano, ir neretai prirašo 
fantazijų, pateikia klaidingų, ne
patikrintų faktų ar stačiai suku
ria nebūtų dalykų, pagal tos ar 
kitos politinės grupės šios die
nos momento reikalavimus ir 
siekimus.

Tame pat netolimos lietuvių 
politinės veiklos praeities gyvų, 
įdomių ir aktualių kronikų ir už
rašų rinkinyje B. Raila, kalbė
damas apie Dr. V. Kudirką kaip 
didžiųjų lietuvių obalsių kūrėją, 
teisingai abejoja dėl populiarių 
lietuvių mokyklinių vadovėlių vi
siems įkaltos į galvą tezės, jog 
lietuvių tautinis atbudimas pra
sidėjęs nuo Auszros.

Mažų mažiausia - nuo Vilniaus 
universiteto lituanistinio žemai
čių sąjūdžio, kuris dar XIX am
žiaus pradžioje ar pirmoje pusė
je ėmė kelti ir ugdyti gimtosios 
kalbos meilę ir skatinti Auszros 
vėliau plačiai propaguotą tautos 
praeities pažinimo reikalingumą.

"Iš paskendusio pasaulio" kro
nikų rinkinio autorius lietuviškos 
visuomenės esminių elementų 
formavimąsi, be kurių "tauta" 
liktų tik abstrakti sąvoka ir be 
kurių negali ir niekad negalėtų 
būti valstybės, riša visų pirma 
su Varpu ir Dr. V. Kudirka.

O vienok, kaip savo studijoje 
nurodo prof. A. Rimka, dar 
prieš Varpą, 1888 metais Szvie- 
soje Petras Leonas - Liūtas tau
tinę idėją ir patį tautinį atgimi
mą jau apibūdino kaip socialinį 
reiškinį, vertino jį sociologo aki
mis, tuo ne tik išsiskirdamas iš 
kitų to laiko lietuvių atgimimo va
dovų, bet ir prisiartindamas prie 
moderniosios sociologijos atsto
vų.

Pagaliau, dar toje pačioje Ausz* 
roję, kuri mums daugiau žinoma, 
kaip tautos praeities romantizmo 
idėjų skleidėja, Dr. J. Šliupas, 
rašydamas apie Lietuvos praei
tį, priešingai Basanavičiui, tą 
praeitį visad rišo su "šiandien"- 
su tos dienos politiniais be so
cialiniais klausimais ir aktu
aliais santykiais su kitomis tau
tomis.

Toje pat Lietuvos didingos pra
eities svajonių ir romantikos 
Auszroje, kurioje Šliupas dar 
1883 m. pradėjo kelti socialinio 
gyvenimo reiškinius, 1884 m. Nr. 
7-8 buvo pradėtas spausdinti jo 
straipsnis "Mokslas apie tautinę 
ūkę", pirmutinis lietuvių kalba 
parašytas ir atspausdintas raši
nys iš politinės ekonomijos.

Įžymusis tautinio lietuvių at
gimimo veikėjas Dr. J. Šliupas 
dar toje pat Auszroje, 1884 m. 
Nr. 1 atspausdino Įdomų ir ne
mažo susidomėjimo iššaukusi 
straipsnį apie "Tikrąjį ieškinį 
tėvyniškumo”. Tame straipsnyje 
paskelbtas, dargi ir šiandien sa
vo aktualumo nenustojusias min
tis, jis toliau gvildeno jau Ame
rikoje leistame Lietuviškame 
Balse, 1886 m. atspausdintų

sypsenos
***

NEW YORKE muitininkas 
tikrina vienos moters, grįž
tančios iš Prancūzijos, laga
miną.

- Kas šitoje didelėjebonko- 
je?-klausia keleivės.

- Tai Liurdo stebuklingojo 
šaltinio vanduo, - atsakė mo
teris.

Tačiau amerikietis muiti
ninkas, kaip ir viso pasaulio 
muitininkai, nepasitikėdamas 
atkimšo butelį ir pauostė.

- Bet tai tikras konjakas!
- O, mano Dieve, - sušuko 

moteris vaidindama nustebu
sią, - reiškia didysis stebuk
las tikrai įvyko...!

•

FARMERIS pasamdė mies
tietę merginą ūkio darbams. 
Pirmąją dieną nusivedė į tvar - 
tą ir parodęs kaip reikia melž - 
ti karves, liepė jai pradėti.

- Ar negalima būtų pradžioj 
pradėti mokytis su veršiuku?- 
paklausė mergina.

•

MOKYTOJAS klausinėja Jo
nuką:

- Ar tu kada žiūrėjai per 
mikroskopą į blakę?

- Ne, nes mes namuose ne
turime mikroskopo!

straipsnių serijoje, pavadintoje 
"Tėvynybė ir visatybė".

Socialistų skelbiama visų žmo
nių laimės viltis, tasai "darbo 
žmonystės vainikas, taip tolimas 
nuo mūsų gadynės", rašė Ausz
roje 1884 m. Nr. 1 Dr. J. Šliupas, - 
nebus kitaip pasiekiamas kaip 
tiktai per išsitaisymą atskirų, 
pavienam imamųtautų. Sitai-aiš- 
ki vieta tėvyniškumui. Per tėvy- 
niškumą .žmonystė ateis ant galų 
galo prie visatiškumo"...

Kitaip sakant, kelias į visos 
žmonijos gerovę, į visuotinę tai
ką ir taikingą tautų bendravimą, 
veda tik per visų tautų laisvę ir 
nepriklausomybę.

"Kas tautos buvimą sunkina", 
rašė Lietuviškame Balse 1886 m. 
įžymusis aušrininkas, - "tas nuo 
jos atima tiesą gyvybės, žinoma, 
tapdamas žvėrišku kraugeriu, 
žmogžudžiu".

Stodamas lietuviu patriotu ir 
Lietuvos nepriklausomybės ša
lininku Dr. J. Šliupas tuomet 
statė ir tokį klausimą: - "Ar 
Lietuva kuomet susilies su savo 
kaimynais: vokiečiais, lenkais ir 
rusais? ir čia pat atsakė - "Man 
regis, kad mislyti apie aną susi
liejimą gali tiktai ar paikas žmo
gus arba Lietuvos pardavė
jas".

Lietuvos susiliejimą su rusais 
Šliupas atmetė dėl to, kad "ru
sas, tas nelemtas mūsų tautos žu
dytojas, elgiasi velniškai... Tokia 
tironybė negali būti pakeliama nei 
ant vieno žmogaus trokštančio 
valnybės; pareis čėsas, kada ir 
rusų visa įtekmė suplendės, o 
mes tuomet pasidžiaugsime val- 
nybe..."

Bardamas tuos lietuvius socia
listus, kurie dėl "visatybės" idė
jos pamiršta "tėvynybę", Dr. J. 
Šliupas, tarytum taikydamas sa
vo žodžius nūdieniams Lietuvos 
komunistams, toliau nurodė, jog 
tas eina klaidžių keliu, kuris 
"nesirūpina apie federatyvišką 
surėdymą savo tautos, o stengia
si tėvynės turtus ir protiškas 
pajėgas barstyti dėl naudos Mas
koliai".

"Ar tie vyvuotojai turi tiesą 
geidauti, idant Lietuva atsižadė
tų pati savęs, nežinia kam ant 
gero?

Niekuomet!"

Įtikėjimas į laisvę,sie
los laisvę, laisvę minties ir po
litinę laisvę, rašė Dr. J. Šliupas 
1918 m. Stockholme išleistoje kny 
goję "Lietuvių - latvių respubli
ka", tai didžiausia ir vy
riausia žmonijos garbė,... 
įgimta, nepančiota ir ne
prarandama tiesa.

Tąją, iš tautinio Lietuvos atgi
mimo sąjūdžio paveldėtą didžią
ją tiesą bolševikiniai okupantai 
dabar visomis išgalėmis mėgina 
iš lietuvių širdžių išplėšti. Ne
sigailėdami tam jokių pastangų 
ir nevengdami jokių priemonių...

Pabaiga: "Sklinda nepriklauso
mybės spinduliai"



Nr. 92 — 4 DIRVA 1962 m. rugpiūčio 10 d.

Kai paklausi pirmą sutiktą ma
mytę kur mokosi jos vaikas ar 
dukrelė - neišvengiamai išgirsi 
atsakymą: - O, jis lanko garsią
ją St. Pat riek mokyklą arba la
bai garsią ar pagarsėjusią St. 
Mary kolegiją arba mokosi mu
zikos pas pasaulinio mąsto pia
nistą Mr. Frumkin arba tik iš 
mokyklos suolo jau gauna dvide
šimts penkis tūkstančius labai, 
labai garsioj Tiptop laboratori
joj. Arba dirba žinomoj, geriau
sioj visame pasauly, HollyCross 
ligoninėj prie garsiausių dakta
rų atsakomingiausią darbą. O 
viena mama iš seniau atvykusių, 
prieš atsakant padarė išgazdin- 
tą veidą: - "Oi, neklauskit, ne
klauskit, oi negaliu, negaliu pa
sakyti. Mano Džanas Europoj ant 
labai, labai slapto darbo!-"Čia 
pat sėdėjęs jos šeimos bičiulis 
vėliau man pareiškė: "Tu jos 
neklausyk, jis korčiukes į dėžu
tes dėsto. Šiūr, nieko slapto, ji 
tik giriasi."

Tas gyrimasis, paskirai imant 
yra žmoniškas, tinka vietinei 
dvasiai, bet kai jis atsispindi ke
lių puslapių laikrašty - pasidaro 
koncentruotas gyrimasis, grau
žiantis skaitytojui akis.

Tremtinių vaikai, kaip taisyk
lė, gerai mokosi. Beveik visi 
jie patenka į garbės lapus, gar
bės draugijas, gauna užpelnytas 
stipendijas ir mokyklose visaip 
pagerbiami kaip geriausi moki
niai.

Taipgi visos lietuvaitės yra 
gražios mergaitės. Gal todėl kad 
jų mamytės buvo ir tebėra gra-
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Gražiausioje lietuviškoje vasarvietėje 

CAPE COD, Mass.
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žios. Dėl gražumo visos jos ga
lėtų būti išrinktos grožio karalie
nėmis. Bet, deja, nevisos nori 
būti renkamos dėl savo kuklumo. 
Jei kuklumą skaitysime viena iš 
mergaitės dorybių - tai jos gerai 
ir daro nesiverždamos į kara
lienes.

Parengimuose, dėl jaunimo 
stokos, išrenkame į karalienes 
gražią mergaitę kurios viena aku 
tė žiūri į Vliką - kita į Vlaką. 
Paskui paprašome tėvelių jos fo
tografiją ir išsiunčiame į laik
raštį. Kartais nei prašyti ne
tenka - tėveliai atlieka patys. Po 
fotografija būna gausu visokių 
išliaupsinimų kur paprasti, kas
dieniniai dalykai vaizduojami ypa
tingais.

Kartais pamatome nuotrauką 
neregėto-negirdėto Jono Baravy
ko kuris sakosi turėjęs Lietuvoj 
fabrikus, viešbučius, elektros sto
tis, dvarus, bankus ir neatmenu 
dar kaž ką priedui.

Esame maža tauta, dar mažes
nė bendruomenė - vienas kitą pa
žįstame.

Laikraščiai laikosi taisyklės - 
kuo daugiau pavardžių paminėta, 
tuo bus daugiau skaitytojų. Čia 
gal prisideda ir bendra spaudos 
teoriją: - talpink ką skaitytojai 
pageidauja arba subankrutuosi.

Bet aš nesu tikras ar skaity
tojai, dažnai patys aprašytų įvy
kių dalyviai, tikrai nori tokio 
perdėto visko iškreipimo - ge
rąją pusę. Greičiau čia rašyto-

jai persistengia išgalvodami vis 
mandresnių liaupsinimo formų. 
Skaitant apie "lietuviškos šeimos 
iškilmingą minėjimą švenčiant 40 
metų gimimo, 20 metų vedybinio 
ir 37 metų kūrybinio bei kultūri
niai visuomeniško darbo sukak
ties proga,kuri laimingu būdu 
sutapo toj pačioj dienoj,"- ste
biesi žmogus , ar tai tikrai čia 
tos pačios laukinės išgertuvės, į 
kurias vakar netikėtai buvai pa
tekęs.

Kas tik ruošiama, kas daroma 
viskas puikiausiai pavyksta - ne- 
visada tikrovėje, o visada apra
šyme laikraštyje.

Kartą girdėjau veikėją skaitant 
"angliškai" sveikinimą atsilan
kiusiems į parengimą miestelio 
pareigūnams. Žmogelis per 13 
metų neišmoko nei kalbėti nei 
skaityti angliškai, gėda klausy
tis ir niekas negalėjo suprasti, 
ką jis ten slebizavoja, bet buvo 
aprašyta, kad jis "tarė turinin
gą žodį, padariusį milžinišką
įspūdį į svečius amerikiečius."

Kartais laikraštyje pamatai il
gą aprašymą rašeivos darbovie
tės; kur jis paeiliui išgiria kiek
vieną savo bosą kaip "-mielą, 
malonų, simpatišką asmenybę, da
rančią sudėtingiausias, sunkiau
sias operacijas žinomoj, geriau
sioj šiame kontinente ligoninėj 
kurioj ir man tenka garbė eiti 
labai atsakomingas pareigas de
zinfekcijos srityje."

Kartais nueini į smuikininko 
koncertą salėje, kur tikimasi 
ateisiant ir nelietuviškos publi
kos. Tokiais atvejais būna re
porteriai iš vietinių laikraščių. 
Kitą dieną pamatai neigiamą įver 
tinimą> parašytą dviprasmiškais 
išsireiškimais, kurių anglų kal
boj tiek gausu ir kuriuos pavar
tojus niekas neužsigaus. Bet už 
savaitės mūsų laikraštyje skai
tai:-"Žinomas pasaulinio masto 
muzikos meno kritikas Morris 
Livingston viename iš rimčiau
sių Amerikos laikraščių ’Eve- 
ning Star' teigiamai įvertinda
mas kompozitoriaus X koncertą, 
parašė:" - ir toliau eina išgalvo
ti liaupsinimai, kurių originale 
nėra.

Mūsų spaudoj matai papeikiant 
technišką, organizacinę parengi
mų pusę bet jau meniškai, koky
binei pusei tenka tik garbinimas. 
Gerai kūrėjams pasaulyje gyven
ti, kai pasisekimas jau iš anksto 
garantuotas. Gerai dainininkams 
muzikams, poetams, vaikučiams 
vos pianinu skambinantiems, hu
moristams, "ištraukųiš romano" 
rašytojams ir kitiems dailiųjų 
menų skleidėjams pilti vandenėlį 
kaip iš gausybės rago į pakan
trią skaitytojų masę, jei nėra 
kas sustabdo.

Y ra nuomonė kad laikraštis tai 
neturtingų žmonių universitetas. 
Esmėje mes esame neturtingi 
žmonės.

Atsargumas...

Tuščias gyrimasis yra būdin
gas lenkams. Bet gyrimasis ku
riam tikima, sukelia pavydą5otai 
jau liečia ir mus. Daug žmonių 
šventai tiki spausdintam žodžiui 
"-nes taip buvo parašyta laikraš
tyje", o ypač kad - "žinia nebuvo 
niekur atšaukta".

Iš čia išeina išvada kad tą fan
tastišką, vis didėjantį savęs ir ki
tų liaupsinimą spaudoj turėtume 
kaip nors mažinti ar nustoti var
tojus kaipo priešingą lietuviškam 
būdui.

Amerikoj priskaitoma tik de
šimts gerų laikraščių iš tūkstan
čių.

Kodėl gi mes - skaitytojai ir 
rašytojai - užverčiame savo "uni
versitetą" muilo burbulais tokiu 
mastu, kad jau beveik stogo ne
matyti?

• Laisves Kovų Dąjnos, 
LNF išleistos knygos visais 
reikalais kreiptjs į E. Če- 
kienę, LNF pirm., 87-80 96 
St., Woodhaven 21, N. Y.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUŠI

Kl/ Of MOKAME UŽ BONU 
W4A TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
IOVANOS TAUPYT01AMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero SO, III. Tel.
JUOZAS F. GR1BAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 2-1397

Ruoškimės parodai
Patirta, kad tarp lietuvių 

jaunuolių Melbourne yra 
daug menininkų. Su kuo tik 
pakalbėsit, vis piešia, dažo, 
tapo. Vyresnieji ir profe
sionalams kelius rodo: T. 
Zikaras ir V. Jomantas lek
toriau j a Melbourno Karališ
kojo Instituto meno skyriu
je. ALSS Melbourno Sky
riaus Valdyba planuoja tat 
suruošti platesnės apimties 
meno parodą, kur jaunieji 
galėtų išeiti viešumon. Pa
čią parodą norima suskirs
tyti grupėmis pagal amžių. 
Paroda įvyks kitų metų va
sario mėnesį, todėl laiko pa
siruošti dar yra.bet reikia, 
kad kievienas jau dabar 
rimtai tam reikalui imtų 
dirbti.

Reprezentuosimos 
universitete

Melbourno universitetas 
kasmet ruošia tam tikros 
rūšies parodą, kur vaizdžiai 
supažindinama su studentų 
klubų darbais. Tam reika
lui šiemet vieta gauta ir 
Lietuvių Studentu Skyriui. 
Buvo keletas eksponatų ir 
skyriaus veiklos fotografi
jų. Sienoje žemėlapis bylojo 
apie lietuvių tautos geogra
finę padėti, diagrama pa
vaizdavo lietuvių kalbos 
vietą indoeuropiečių kalbi
nėje šeimoje. Angliškieji 
lietuvių leidiniai ir laisvojo 
pasaulio lietuvių studentų 
žurnalas ”Lituanus” gulėjo 
ant stalo, iš kur besidomin
tieji galėjo daugiau patirti 
apie lietuvių tautą ir jos 
studentiją. Dvi tautiniais 
rūbais lietuvės studentės 
budėjo prie mūsų kampelio 
ir reikiamai pasiruošusios 
besidomintiems aiškino. Pa
roda įvyko liepos 28 dieną. 

. Universitete studijuoja apre 
15,000 studentų todėl paro
dą tokioje vietoje yra reikš
minga turėti.

Australijas Latvietis

liepos 21 d- įdėjo straipsnelį 
su antrašte: ”Ar latviai 
studentai seks lietuvių pa
vyzdžiu?” Autorius aprašo 
mūsų universiteto bibliote
kos vitrinoje buvusią liau
dies meno parodėlę, gražiais 
žodžiais iškelia jos kultūri
nę ir propagandinę vertę. 
Baigdamas rašo: ”Ar būtų 
galima tikėtis, kad ir lat
viai studentai pasektų lie
tuvių pavyzdžiu ?”

Vertė J. P. Palukaitis

Atsargus žvilgsnis į šalį patvirtino tai, ką nepapras
tai aštri klausa buvo pranešusi anksčiau. Jau nebesnigo, 
ir jis galėjo matyti tris žmones, artėjančius link jų. Jis 
būtų pamatęs juos už trisdešimties metrų, jeigu jo bud
rumas nebūtų buvęs nukreiptas. Antrą kartą šį vakarą 
Julija suklydo dėl policininkų, ir šį kartą nebuvo įmanoma 
pabėgti. Aplinkybė, kad jie taip tyliai slinko, buvo labai 
aiškus įrodymas, kad policininkai buvo juos pastebėję 
mažojoje pašiūrėje.

Reinoldas ilgai negalvojo. Jis prisitraukė Juliją, pasi
lenkė ir bučiavo. Pirmą akimirką ji buvo atšiauri, bandė 
jį nustumti ir veidą šalin nusukti. Tačiau pasipriešinimas 
staiga atslūgo, ir Reinoldas žinojo, kad ji suprato. Ji bu
vo savo tėvo duktė, ir ji suprato greitai. Ji pakėlė ranką 
ir apkabino jo kaklą.

Taip praėjo dešimt sekundžių, ir dešimtis sekundžių 
virto dviem dešimtim. Policininkai, galvojo Reinoldas — 
ir jam darės truputį sunku nukreipti mintis į policinin
kus — nelabai skubėjo išsiduoti; tačiau to jis nelaikė 
bausme, jis galėjo net prisiekti, kad jo kaklą apkabinu
sios rankos spaudimas pradėjo stiprėti — kai stipraus 
prožektoriau spindulys krito į juos, ir pasigirdo žemas, 
malonus balsas.

— Iš tikrųjų, Stefanai, dėl manęs žmonės gali kal
bėti, ką nori: aš randu, kad šių dienų jaunuomenė yra 
tvarkoje- štai, sėdi jie prie dvidešimt laipsnių žemiau

nulio, ir galėtum pamanyti, kad jie guli ant Balatono 
kranto vasaros kaitroje. Ramiai,‘ramiai, jaunuoli, nesku
bėk ! — Iš tamsos išlindo didelė ranka ir nuspaudė žemyn 
bandantį atsistoti Reinoldą. — Ką jūs čia veikiate? Ar 
nežinote, kad šioje apylinkėje naktį draudžiama?

— Taip, aš žinau, — mikčiojo Reinoldas, kurio vei
das rodė iš dalies baimę, iš dalies sumišimą. — Atsipra
šome, bet... mes nežinojome, kur kitur galėtume nueiti.

— Nesąmonė! — sugriaudė kitas balsas. — Kai aš 
buvau tamstos amžiaus, jaunuoli, tai žiemą nebuvo ge
resnių vietų už Baltojo Angelo kavinės nišas, kur galima 
užtraukti užuolaidas. Ji tik už poros šimtų metrų nuo čia.

Reinoldas pradėjo atsikvėpti, šio vyro nereikėjo la
bai bijoti.

— Mes buvome ir Baltajame Angele ... — pradėjo 
jis. .

— Parodykite savo dokumentus, — pareikalavo kito 
vyro balsas, ir tas balsas buvo šaltas ir šiek tiek atgrasus. 
— Jūs turite dokumentus su savimi, ar . -.

— .žinoma, aš juos turiu su savimi, — su vyru, ku
riam šis balsas priklausė, reikėjo nejuokauti. Reinoldo 
ranka griebė apsiaustą, ir jo pirštai jau apgniaužė pisto
leto rankeną, kai atsiliepė vyras, kuris buvo pirmas pra
bilęs.

— Nebūk juokingas, Stefanai. Tu tikrai turėtum 
mažiau skaityti tų šiurpių romanų. O gal tu manai, kad 
tai yra Vakarų šnipas, kurį atsiuntė čion, kad jis nusta
tytų, kaip atrodys Budapešto jaunųjų damų pasiruošimas 
bendradarbiauti, kai ateis naujas sukilimas? — jis susi
rietė iš juoko ir plojo sau per šlaunis, tiesiog neatsi
džiaugdamas savo sąmojui. — Be to, jis lygiai vienodai, 
kaip tu ir aš, gimęs ir užaugęs Budapešte, tai juk girdi. 
Jūs buvote Baltajame Angele? — staiga pasakė susi
mąstymo pilnu balsu, — ateikite pagaliau čion, abu, abu.

Jie sunkiai atsistojo, sustyrę nuo šalčio, ir lempa 
Reinoldui atrodė taip arti veido, kad jis turėjo primerkti 
akis.

— Tikrai, tai jis, — pareiškė policininkas linksmes
niu balsu. — Tas, apie kurį mums buvo pasakota. Tu dar 
gali matyti visus keturis pirštus jo skruoste. Nenuostabu,

kad jis neturėjo ūpo ten vėl grįžti. Stebuklas dar, kad 
mergina neišnarino jo žandikaulio. — Jis nukreipė lem
pos spindulį į Juliją, kuri primerkė akis. — Atrodo, kad 
ji ir galėjo sugebėti. Stipri, kaip boksininkas.. — Jis pra
leido negirdomis merginos pasipiktinimo šūksnį, vėl atsi
suko į Reinoldą ir pasakė su rimtumu pokštininko, kuris 
mėgaujasi savo sugebėjimais: — Saugokis, jaunasis vy
re- Puiki mergina, bet... na, taip, tai ir pats matai. Jei 
ji, būdama dvidešimties metų, jau tokia smarki, tai kaip 
ji atrodys, kai sulauks keturiasdešimties? Turėtum pa
matyti mano žmoną! — Jis vėl prapliupo juoku ir atsi
sveikindamas maloningai mostelėjo: — Išnykite, vaikai! 
Bet įsidėmėkite: kitą kartą būsite patupdyti.

Penkiomis minutėmis vėliau, kai vėl pradėjo snigti, 
jie atsiskyrė gale tilto, jungusio salą su miestu. Reinol
das pasižiurėjo į savo laikrodį.

— Tuoj dešimta. Taigi, aš ateisiu pas jus po dviejų 
valandų.

— Mes lauksime tada. Laiko vos beužteks su visomis 
smulkmenomis pavaizduoti, kaip aš Jums vos neišnarinau 
žandikaulio ir kaip šaltoji skaičiavimo mašina apkabino 
manė ir ištisą minutę bučiavo, tik vieną kartą per tą lai
ką atsikvėpdama!

— Trisdešimt sekundžių! — užprotestavo Reinoldas.
— Mažiausiai pusantros minutės. Ir aš jiems neiš- 

duosiu, kodėl. Aš nekantrauju pamatyti jų veidus.
— Turite mane savo rankose, — nusišypsojo Rei

noldas. — Bet neužmirškite taip pat papasakoti, kaip 
atrodysite, kai sulauksite keturiasdešimties.

— Neužmiršiu, — pažadėjo ji. Ji dabar stovėjo vi
sai arti jo, ir jis galėjo matyti jos akyse sublizgant šel
miškumą. — Po to, kas tarp mūsų atsitiko, — pasakė ji, 
nuduodama rimtą, — taj nereiškia nė tiek, kiek rankos 
paspaudimas.

Ji pasistiebė ant pirštų, trumpai pabučiavo į skruos
tą ir nusiskubino tamson. Ištisą minutę Reinoldas sto
vėjo, žiūrėdamas ton kryptin, net tada, kai jos jau nebe
matė, tuo pat metu glostydamas savo skruostą. Paskui 
tyliai nusikeikė ir nuėjo priešinga kryptimi.

(Bus daugiau)
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Kuo Antanas Škėma yra 
reikšmingas mūsų literatūrai?

Tragiškai žuvęs rašytojas Antanas Škėma lie
tuvių literatūros istorijon įeina kaip vienas stip
riausių kūrėjų- Jo drąsus, modernios dvasios, in
dividualus žodis ir stilius skaitytoją besąlyginiai 
priverčia pasirinkti: mėgti Škėmą, arba griežtai 
neapkęsti.

Po Antano Škėmos mirties lietuvių visuome
nėje spontaniškai susikūrė fondas jo raštams leis
ti ir buvo sudarytas redakcinis kolektyvas iš ra
šytojų Algirdo Landsbergio, Alfonso Nykos-Ni
liūno ir Kosto Astrausko.

Kad plačiau supažindinus skaitytojus su An
tano Škėmos kūryba, buvo kreiptasi su klausimais 
į A. Škėmos raštų leidimo fondo narius Julių Kau
pą ir Henriką Nagį.

Raimundas Mieželis

— Kuo Antanas Škėma, 
Jūsų manymu, yra reikš
mingas mūsų literatūrai?

JULIUS KAUPAS:

- Antano Škėmos kūryboje ma
ne labiausiai domina jo dramos. 
Jos įvedė į musų teatrą naują 
stilių ir supažindino su moder
naus teatro formomis (pav., jis 
pakartoja tą patį konfliktą ke
liuose vienas kitą sekančiuose 
variantuose, išplečia veiksmą už 
scenos, išvesdamas aktorius į 
publiką, įveda pasakotoją-komen
tatorių kaip tarpininką tarp sce
nos vyksmo ir žiūrovų, ištrina 
ribą tarp gyvenimo ir mirties, 
įgalindamas mirusiem veikėjam 
grįžti į sceną ir bendrauti su gy
vaisiais). Savo prozoje jis atsto
vauja sąmonės srovės kryptį ir 
kaikur įveda nelogiškus, surre- 
alistiškus vaizdus (Čelesta). Jo 
kūryba yra dažnai panaši į as
menišką (vietomis, galbūt, per
daug asmenišką) išpažintį arba 
analizuojamo žmogaus pasisaky
mą psichiatrui.

HENRIKAS NAGYS:

- Antanas Škėma, pirmiausia, 
reikšmingas mūsų literatūrai sa
vo jaunatviška novatoriaus dva
sia. Tarp įvairiųklišiniųpasisa
kymų dažnai susitikome ir su
tinkame posakį apie "naujų kelių 
ieškojimą", prisegamą ir to
kiems rašytojams, kurių sukal
kėjusi kūryba per ištisus dešimt
mečius nei turinio, nei formali
nio apipavidalinimo prasme nieko 
naujo nedavė. Tuo tarpu Antano 
Škėmos kūryboje nuolat randa
me gyvą rašytojo pastangą atsi
palaiduoti nuo stereotipinių šab
lonų, nuo konvencionalių formų, 
įvedant mūsų literatūron naujos 
pasaulinės literatūros žvilgsnį ir 
metodus. Antanas Škėma, iš tie
sų, gyveno moderniosios kūrybos 
neramiam pasaulyje, entuzias
tingai ir jaunatviškai ieškodamas 
kartu su savo bendralaikiais lie
tuviais ir svetimtaučiais rašyto
jais, naujo žmogaus kintančios 
psichikos fenomenų bei savito 
kūrybinio braižo. Todėl Škėmos 
prozoje užtinkame tiek daug nau
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josios amerikiečių ir europiečių 
rašytojų kartos naudojamų for
malinių naujovių, o*jo draminėje 
kūryboje pirmąjį tokį efektingą 
atsitolinimą nuo tradicinės lie
tuvių dramaturgijos senosios 
mokyklos tradicijų ir modernio
sios mūsų sceninės kūrybos 
pradmenis bei sampratą.

Žinoma, galime šiandien svar
styti kiek Antanui Škėmai pavyko, 
per tokį palyginti trumpą jo kūry
bos laikotarpį, efektingai įkūnyti 
visus minėtus siekius ir troški
mus, tačiau niekaip negalėsime 
paneigti fakto, kad Škėma buvo 
vienas pačių ryškiausiųjų mūsų 
naujosios prozos ir dramos nova
torių, išdrįsęs žengti žingsnį to
li už įprastinių ir pasenusių sam
pratų ir formų. Vien tiktai už šią 
kuriančiojo žmogaus drąsą, ku
riai talkino neeilinis rašyto jo ta
lentas, Škėma - ar tai kam patin
ka, ar ne - išliks mūsų literatū
ros istorijoje. Žinau, kad toks 
tvirtinimas ir tokia projekcija 
ateitin įpareigoja kiekvieną lite
ratūros vertintoją, bet tuo lygiai 
giliai tikiu, kaip mūsų literatū
ros gyvastimi.

— Antano Škėmos kūri
niai, rašytojui dar tebegy
venant, dažnai iššaukdavo 
kontraversijas. Jis, atrodo, 
priklausė prie tų rašytojų į 
kuriuos nere a g u o j a m a 
„drungnai”. Jūsų nuomone, 
kur glūdėjo mūsų skaitan- 
čioj visuomenėj tokios už 
arba prieš pažiūros, reakci
jos šaknys? Ar tokioje re
akcijoje negalima įžiūrėti 
pasaulėžiūrinio pasiskirsty
mo pamušalo?

JULIUS KAUPAS:

- A. Škėma turėjo silpnybę pa
piktinti surambėjusią publiką. Jis 
nemėgo nė pigaus sentimentaliz
mo, nei nusistovėjusios moralės, 
nes laikė juos dirbtinais. Tuomi 
jis buvo panašus į įžūlų vaiką, 
kuris meta supuvusį kiaušinį į 
kvepalais išsišlaksČiusį, baliun 
žingsniuojantį poną. Tokie Škė
mos bandymai nepriklauso priėjo 
literatūrinių stiprybių, bet jie vi

suomet sukeldavo vadinamos pa
dorios publikos įtūžimą.

HENRIKAS NAGYS:

- Kontroversijų, paprastai, ne
iššaukia tiktai nereikšmingi vei
kalai. Arba tokiuose veikaluose 
viskas seniai girdėta, todėl ne
verta kontroversijos, arba jie pa
rašyti taip nevykusiai, kad tiktai 
bibliografų teminimi. Visuotinis 
pritarimas yra arba veteranų, 
apvainikuotų seniai laimėto pri
pažinimo aureole, privilegija 
(nes iš jų jau nieko naujo ne
laukiama), arba skiriamas vei
kalams, pagamintiems pagal tam 
tikrą priimtiną kurpalį. Škėmos 
kūryba netelpa nei į pirmąjį nei 
į antrąjį rėmą, todėl susilaukė 
tokio, dažnai isteriško, atmeti
mo iš tų, kurie literatūrą, kaip 
ir visą gyvenimą, yra linkę ma
tuoti ir sverti tiktai pagal jų pri
pažįstamą matų ir svorių siste
mą.

Skaitančioji visuomenė dažnai 
tėra pasyvi stebėtoja, kurios nuo
monė ir skonis yra formuojami 
įvairių faktorių. Kultūringuose 
kraštuose bei išprususiose bend
ruomenėse kūrėjas, ieškąs naujo 
pasisakymo, greičiau randa kon
taktą su skaitančiuoju, nes rimta 
bei atvira kritika jam padeda 
greičiau suprasti kintančias es
tetikos formas ir skirtingus ak
centus. Naujas žodis ten nėra su- 
kalkėjusios viešosios tvarkos bri
gados pakariamas įprastinių rė
mų kartuvėse, nes laisvas žmo
gaus kūrybinis pasireiškimas te
nai nelaikomas nusikaltimu arba 
pavojingu iškrypimu, galinčiu pa
budinti kituose nepageidaujamą 
"galvojimo" ligą.

Mūsuose pasaulėžiūrinis lite
ratūros vertinimas tebeprakti
kuojamas fanatiška aistrą. Tau
rumo, kilnumo, gražumo, tautiš
kumo, pažangumo etc. kriterijai 
taikomi mūsų rašytojų kūriniams 
be jokios atodairos, tarytumei 
literatūra tebebūtų visų tų sri
čių tarnaite, o pats kuriantysis 
tiktai garsiakalbis tokioms idė
joms paskleisti. Todėl nenuosta
bu, kad Antano Škėmos kūryba 
papiktino tokios rūšies literatū
ros cenzorius, ir nei vienas jų 
nesigilino į kitokių vertintojų po
zityvius aspektus, nei vienas jų 
nebandė rasti literatūroje lite
ratūros. O pamiršę savo aprio
rinius mastus ir mastelius ( ir 
paskaitę daugiau moderniosios 
kitų tautų literatūros kūrinių) 
mūsų aršūs prokurorai būtų ra
dę Škėmos kūryboje be galo daug 
tikros ir gilios kūrybos, talento 
ir žmogiškos sielos. Ir visa tai 
būtų radusi ir mūsų konservaty
vi (iš prigimimo ir ilgų vergi
jos bei pažeminimo metų patyri
mo) visuomenė, kuri - mano įsi
tikinimu - daugelį kartų parodė 
daugiau sveikos nuovokos ir mei
lės savo menininkams, nei su
rambėję ir pusakliai mūsų taria
mi kritikai.

Verta čia keliais žodžiais pa
minėti taip pat Škėmos kūryboje

Rašytojas Antanas Škėma

minėtų kritikų "atrastą" nepado
rumą ir nemoralumą, kuriais jie 
nuolat ir nuolat gąsdino mūsų 
visuomenę, dorovingai - jų nuo
mone - pakėlę akis dangun klaus
dami "Argi taip galima rašyti?". 
Kad suprastume šiuos kritikus, 
prisiminkime tiktai, kad mūsų li
teratūroje tebėra "tabu" bet koks 
žmogaus kūno (nepriimtinų!)for
mų ar dalių paminėjimas, bet 
koks aštresnis žodis (kurių sa
voj liaudies kūryboje rasime kiek 
tik norime!), bet kokia situacija, 
kur knygos gerojai peržengia uŽ 
rankučių laikymosi ribas. Anta
nas Škėma yra dažnai kartojęs, 
kad jis nesąs nei realistas, nei 
natūralistas, bet idealistas rašy
tojas, vaizduojąs gyvenimą viso
je totalybėje. Jo manymu - ir 
visai teisingai - dvasia ir kūnas 
nėra du atskiri (gražūs - ne
gražūs) dalykai, kaip ir pats gy
venimas nėra sudarytas vien tik
tai iš sentimentalių saulėleidžių 
arba dūsavimo prie žydinčio dar
želio. Todėl ir literatūra turi 
kartais minėti tariamai "biau- 
rius" dalykus, juos vaizduoti, 
norėdama išlikti teisi prieš 
žmogiškąją gyvenimo tikrovę. 
Tiesa, Škėmos kūryboje tie ne
įprastieji momentai kartais para
šyti tokiu būdu, kad rodosi, jog 
ir pats autorius jais norėjo la
biau pagąsdinti ramią mieste
lėno dvasią, pasotintą riebia ma
terija ir vaikiškais pamokymais, 
negu išlaikyti juos užsibrėžtam 
veikalo plane, ir šiuo atveju kri
tikai turėtų teisę jų būtinumu su
abejoti, bet tokia abejonė bus 
literatūrinis kvestionavi- 
mas, bet ne paties autoriaus mo
ralinis teismas. Kaip tik tai mūsų 
tariamieji moralistai kritikai, 
atrodo, dar nesuprato ir neatro
do, kad greitai supras. Ir jųpas- 
merkimo formulės (dažnai patie
kiamos labai neestetiškais išsi
reiškimais) sviestos į Škėmą ir 
jo kūrybą, iš tiesų, teparodo ko
kioj apverktinoj padėtyj tebėra 
mūsų kritika ir kokia liūdna fa- 
riziejizmo toga apsisiautę taria
mi prokurorai bei teisėjai.

— Po tragiškos rašytojo 
mirties dr. Jonas Grinius 
paskelbė jau du atskirius 
s t r a ipsnius, nukrei p t u s 
prieš tuos, kuriuos dr. Gri
nius pavadino keistais Škė
mos draugais ”propogandis- 
tais”. Ar Jums neatrodo, 
kad tikroji to straipsnio 
potekste kalbėjo už straips
nio autoriaus norų pakenkti 
Antano Škėmos raštu išlei
dimo darbui, nuvertinant ir 
su pykčiu suniekinant rašy
tojų, kurio rašius ruošia
masi išleisti?

JULIUS KAUPAS:

- Pirmiausia norėčiau užak
centuoti, kad gerb. dr. J. Grinius 
esmėje nėra kritikas, bet mora
listas. Jis yra viešosios moralės 
gynėjas. Jis nevertina literatūros 
pagal literatūrinius kriterijus, 
bet pagal moralinius dėsnius. 
Tiesa, jei kūrinys nekelia mora
linių nuogąstavimų, jo kritika gali 
būti visai nebloga, nesdr. J. Gri
nius yra kultūringas žmogus. Jei 
kūrinys tačiau kelia moralinių 
problemų/ dr. J. Grinius palieka 
literatūrinius kriterijus nuošaly 
ir metasi į moralizavimą. Tas 

herojus nėra aukštos moralės, 
ana moteris pasielgė negerai, nes 
ji galėjo pasielgti ir kitaip, anas 
poetas vartoja perdaug juodų 
spalvų, anas charakteris neranda 
daug prasmės pasauly, anas per
sonažas galvoja klaidingai ir lai
kosi pavojingų principų. Visa tai 
sunku laikyti literatūriniu verti
nimu. Atrodo, užtektų padaryti 
herojų doru žmogum, skleidžian
čiu kilnias idėjas. Nors veikalo 
literatūrinis lygis ir nepasikeis
tų jis taptų dr. Griniui visiškai 
priimtinas. Tiesa, veikalą gali
ma vertinti ir morališkai, bet 
tuo atveju nereiktų pretenduoti, 
kad tas vertinimas yra literatū
rinė kritika.

Pasitaiko, kad moralistas vi
sai nenorom padaro žalos. Ka
dangi jis aukoja žmogų princi
pams, jis gali smerkti ir pasi
duoti aklam pykčiui. Po tragiš
ko A. Škėmos žuvimo keli dra
mos ir literatūrinio gyvenimo bi
čiuliai parašė atsisveikinimo žo
džius. Kaip ir pridera panašiai 
progai, tie žodžiai buvo jautrūs, 
asmeniški ir pilni liūdesio. Tai 
nebuvo pilna jo kūrybos analizė. 
Skaitau, kad gerb. dr. J. Grinius 
pasielgė netaktiškai, užpuldamas 
ne tik patį A. Škėmą ir jo kūry
bą, bet net ir jo draugus. Ar J. 
Grinius norėjo "objektyvaus jo 
kūrybos įvertinimo". Reiktų spė
ti, kad dr. J. Grinius objektyvų 
vertinimą tapatina su negatyviu, 
nes savo vertinimą jis greičiau
siai laiko objektyviu. Gi reika
lauti, kad draugai liūdesio valan
dą kritikuotų žuvusiojo raštus var
gu yra moralus reikalavimas. 
Reiktų palinkėti dr. J. Griniui 
daug kūrybingų metų ir taip pat, 
kad jam mirus'prie jo kapo nie
kas nesakytų tokių kalbų, kokias 
jis sakė A. Škėmos mirties pro
ga.

Manyčiau, kad dr. J. Grinius 
laiko A. Škėmos kūrybą nepri
imtina ir dėl to pageidautų, kad 
ji būtų arbameišspausdinta, ar
ba niekeno neskaitoma, arba jei
gu jau skaitoma, tai vertinama 
pagal moralinius dr. J. Griniaus 
kriterijus.

HENRIKAS NAGYS:

- Dr. Jonas Grinius yra tipin
gas aukščiau minėtų teisėjų ir 
prokurorų atstovas. Neatrodo, 
kad buvusiam estetikos ir lite

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

ratūros dėstytojui rūpėjo Škė
mos raštų kritika ar jos vienokis 
ar kitokis literatūrinis įvertini
mas. Žinant dr. Jono Griniaus pa
saulėžiūrinį užsiangažavimą, ne
būtų buvę nuostabu, jei jis būtų 
pažvelgęs į Škėmos raštus pro 
negailestingai siaurus bei puri
toniškai aštrius jakštiškus aki
nius. Jo valia sekti ar atstovau
ti šimtmečiais atsilikusią este
tinę sampratą. Iš jo ginčų, dar 
nepriklausomybės metu, su mūsų 
dailininkais ir rašytojais, bei jo 
pažiūrų apskritai į meną, niekas 
nebūtų stebėjęsis, Jei dr. Gri
nius būtų ir dabar Škėmos kūri
niams pritaikęs tuos pačius me
todus, kuriais savo laiku buvo 
mokomi ir drausminami visų tau
tų kūrėjai, o dar šiandien sėk
mingai naudojami vienam kitam 
"vienintelės tiesos" krašte. Ta
čiau dr. Jonas Grinius žengė dar 
daug toliau ir kaip tiktai todėl jo 
du rašiniai verti čia komentarų. 
Dr. Jonas Grinius, pamiršęs res- 
pektą mirusiam (kurio jo žmonės 
taip garsiai visuomet yra šaukę
si), išsityčiojo iš žuvusio rašy
tojo, o žmones, rašiusius apie žu
vusįjį apšaukė pigiais reklami- 
ninkais. Jo tariamoji Škėmos 
raštų literatūrinė kritika buvo 
liūdnas ir diletantiškas nesusi
pratimas, kurio gėdintųsi net vi
durinės mokyklos mokinys, nie
kad negirdėjęs nieko apie litera
tūrą. Dr. Grinius'pageidavo Škė
mos raštų literatūrinio įvertini
mo (naudingai pamiršdamas vi
sus tokius jau spausdintus raši
nius) tarytumei jam iš tikrųjų, 
būtų rūpėjęs toks žuvusiojo raš
tų įvertinimas. Abejoju ar ir tai 
būtų jam padėję, nes, sakysim, jei 
dr. Grinius būtų tiktai atydžiau 
perskaitęs Škėmos "Pabudimą", 
gal ir jo drama - labai jau pa
našia tematika - būtų kiek gerė
liau pavykusi ar net šiokios to
kios literatūrinės vertės laimė
jusi, o taip pat - nors tuo sunku 
patikėti - įtikinusi jį, jog ir apie 
tauriausius žmones su moraliau
siais pamokymais galima para
šyti grafomanišką veikalą.

Bet visa tai suprantama, ir 
kaip jau minėta, tik to tebuvo ga
lima iš dr. Jono Griniaus kriti
kos laukti. O tačiau labai noriu 
paabejoti ar dr. Jonas Grinius tu
ri kokių kredencialų sėsti į tokio 
teisėjo sostą, į kurį jis labiausiai 
savo rašiniuose pretenduoja, bū
tent, teisėjo teisiančio žmo
gų. Todėl palikdamas nuošalėje 
dr. Jono Griniaus tariamąją Škė
mos raštų literatūrinę kritiką, 
noriu pastebėti gerbiamam tei
sėjui, kad nei gyvu, o juo labiau 
mirusiųjų žmonių, jis tikrai 
nėra pašauktas teisti ar smerkti. 
Kaip kas gyveno ir mirė teis ki
tas Teisėjas. Teis ir daktarąjo- 
ną Grinių, kaip visus kitus. Ir jo
kioj maldoj neteko pastebėti, kad 
dešinėje Dievo Tėvo būtų paso
dintas, kad ir labai savo tauru
mu ir gerumu įtikėjęs, Jonas 
Grinius.

— Kai kuriuos jau išleis
tus Škėmos kūrinius ir da
bar tebegalima įsigyti — jų 
laidos neišpirktos. Tad ar 
yra prasminga spausdinti 
pilnus Antano Škėmos raš
tus, t. y. pakartoti dalį jau 
išleistos Škėmos kūrybos?

JULIUS KAUPAS:

- Šis klausimas yra diskutuo
tinas. Iš vienos pusės A. Škėmos 
kūryba (nelaimei) yra jau užbaig
ta ir dėlto gali būti išleista visą 
kūrybą apimančiu leidiniu'. Iš ki- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Kuo Antanas Škėma yra SPORTINES VARŽYBOS CLEVELANDE Jurgaitytė (Ž) 192’-11”; 2) J. John 
son (B.G.) 175*-9".

reikšmingas mūsų literatūrai?.
(Atkelta iš 5 psl.) 

tos pusės gali būti praktiškiau 
ir greičiau išleisti skaitytojams 
dar nežinomą ir knygose nepas
kelbtą kūrybą.

HENRIKAS NAGYS:

- Jei surinktos lėšos pakan
kamos, manyčiau, reikėtų išleis
ti visus Antano Škėmos raštus: 
prozą, dramas i visus kitus kū
rinius, papildant juos gal netlaiš 
kais, o taip pat reikšmingesniais 
rašiniais, spausdintais periodi
nėje spaudoje. Tokioje raštų lai
doje turėtų būti išsami Škėmos 
raštų studija, biografinės žinios 
ir nuotraukos (ypačiai iš statytų 
veikalų). Jeigu lėšų negana, ga
lima būtų pasitenkinti tik neiš
leistų kūrinių paskelbimu, ne
pamirštant plataus raštų nagri
nėjimo, paliekant ateičiai jau iš
leistųjų knygų pakartotinų laidų 
spausdinimą. Pastaruoju atyeju 
tai turėtų būti suplanuota tokiu 
būdu, kad vėliau jau esamų kny
gų išleistos laidos taptų rinkti
nių raštų papildomais tomais.

— Kodėl Jūs sutikote jei-, 
ti į Antano Škėmos Raštu 
Išleidimo Fondo organizaci
nę komisiją?

Prezidento Antano Smetonos monogra
fijai garbės prenumeratos ir paprastos pre
numeratos jau renkamos.

Garbės prenumerata — $25.00 ir dau
giau. Paprasta prenumerata — $10.00.

Norintieji tą didelį leidinį užsiprenu
meruoti, čekius siųskite Dirvai.

Garbės prenumeratoriai gaus geres
niais viršeliais įrištą numeruotą leidinį su 
pažymėta savo pavarde.

Pats laikas jau dabar užsiprenumeruoti 
ir tuo paremti monografijos leidimą.
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JULIUS KAUPAS:
- Nebuvau asmeniškas A. Škė

mos draugas. Nemanau, kad jis 
yra man labai artimas literatū
riškai. Gyvenimas tačiau yra toks 
didelis ir painus, kad joks auto
rius negali jo aprėpti vienas pats. 
Kiekvienas naujas įnašas yra svei
kintinas, nes per jį mes pamato
me daugiau. Politiniame sąjūdy
je svarbu, kad kiekvienas narys 
pripažintų tuos pačius principus. 
Literatūroje tuo tarpu svarbiau
sia yra autoriaus originalumas 
ir individualumas. A. Škėma yra 
savitas kūrėjas. Jo kūrybos ne
paskelbus, būtų nuostolis mūsų 
literatūrai.

HENRIKAS NAGYS: .
- Sutikau įeiti į Antano Škė

mos Raštų Išleidimo Fondo or
ganizacinę komisiją todėl, kad tie 
raštai - mano manymu - yra in
tegrali mūsų literatūros dalis; 
be jų mūsų dabartinės literatū
ros apimtis nebūtų pilna. Taip 
pat dėl to, kad Škėmos kūrybai, 
nors po jo mirties, būtų suteik
ta vieta, kurios ji verta mūsų 
rašto istorijoje. Spontaniškas to
kio fondo atsiradimas man tapo 
brangiu liudijimu, kad mūsuose 
yra dar žmonių, kurie tiki kūry
bine žmogaus laisve ir kad tokia 
ištikimybė ir draugystė padeda pa 
kelti skaudžiausią mirtį.

Automobile 
Christmas 
T a x e s

Every Other Week
DFPOSfT . . . HAVE

$22® 25 TIMES . . . $50
$4®® 25 TIMES . . $100

$1022 25 TIMES . . $250

Priima užsakymus iš visų miestų Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.
Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius. Jei norite turėti gerai ilius
truotą leidinį, kreipkitės į mus.
Patarnauja organizacijoms, firmoms ir 
profesionalams: vizitinės kortelės, blan
kai, receptų, Sąskaitų, sąmatų, atskaito
mybės ir kitokios formos; Jūsų adresai 
įvairių dydžių vokuose — reguliariuose ir 
languotuose.
Užsakymai išpildomi greitai ir sąžiningai.
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Liepos 26 ir 28 d. Clevelande 
įvyko tradicinės lengvosios atle
tikos rungtynės, Dariaus ir Girė
no 29 metų tragiško žuvimo su
kakčiai paminėti. Varžybas su
rengė LSK Žaibas.

Be LSK Žaibo sportininkų, šio
se varžybose dalyvavo po keletą 
lengvatletų iš Toronto PPSK Auš
ros ir Chicagos LSK Aro. Be to 
kaip svečiai buvo pakviesta Bow- 
ling Green Track Club.

Buvo varžomasi vyrų, moterų 
ir prieauglio A, B, C ir D klasė
se.

Puikiai paruoštas stadionas ir 
geras oras sudarė geras sąly
gas varžyboms ir pasiektos pa
sekmės buvo gero lygio. Taipo
gi pabrėžtina, jog šiose varžy
bose dalyvavo beveik visas musų 
lengvatletų elitas.

Geriausia pasirodžiusiems da
lyviams kiekvienoje klasėje buvo 
skirtos specialūs dovanos.

Vyrų klasėje geriausiu leng- 
vatletu buvo pripažintas mūsų 
rekordistas E. Alexejūnas(Aras) 
už 200 m bėgimą per 21.7 sek. 
(926 taškai). Antruoju liko E. 
Šilingas (Žaibas), peršokęs į aukš 
tį 6’-2” (1.88 m.). Abiems dova
nas skyrė FASK-to pirmininkas
J. Nasvytis.

Moterų klasėje iškiliausios da
lyvės dovaną gavo R. Besperai- 
tytė (Žaibas) už šuolį į aukštį 
4*-10" (1.475 m.) Antrąją buvo pri
pažinta A. Karaliūtė (Žaibas) už 
60 m. bėgimą per 8.Įsek. Abiems 
dovanas paskyrė FASK-to vice
pirmininkas Dr. A. Nasvytiš.

Mergaičių B klasės iškiliausia 
lengvatlete pasirodė Vilija Moc
kutė (Žaibas), už šuolį į aukštį 
4’-8" (1-42 m.). Jai teko FASK-to 
vicepirmininko V. Jokūbaičio do
vana.

Jaunių B klasėje vyravo K. 
Tamošauskas (Aušra), savo pa
sekmėmis 100 yd. bėgime (11.2 
sek.) ir šuolyje į tolį (18'-9"). 
Dovaną skyrė - V. Balas.

Jaunių A klasėje iškiliausiu 
dalyviu pasirodė B. Lenkaitis 
(Žaibas), nusviesdamas diską 

138’-9" (42.29 m.) Jam teko 
Dr. A. Martaus dovana. Pažy
mėtina, kad B. Lenkaitis; atsto - 
vaudamas Strongsville High- 
School, šį pavasarį laimėjo Ohio 
valstybės mokyklų disko metimo 
čempiono titulą,numetęs 156’-5".

Prieauglio C ir D klasėse iš
kiliausiais dalyviais buvo pripa
žinti šie sportininkai:

Jaunių C kl. - J. Stankus (Ž) - 
V. Giedraičio dovana.

Jaunių D kl. - S. Premeneckas 
(Ž)- A. Bielskaus dovana.

Mergaičių C kl. - R. Jokūbai- 
tytė (Ž) - Inž. J. Premenecko do
vana.

Mergaičių D kl. - E. Giedrai
tytė (Ž) - A. Bielskaus dovana.

Rekordistas A. Žaliauskas 
(Aušra), nesunkiai laimėjo šuolį 
į tolį ir trišuolį. Labai gerus 
davinius turi sprinteris A. Vasys 
(Aras). Mūsų rekordistas J. Ko- 
lovičius (Žaibas) be didesnių pas - 
tangų "nusinešė" 800 m ir 3000 
m. bėgimus. Tikrai stipri pajė
ga viduotiniuose nuotoliuose yra
K. Banys (Žaibas), kuris dar te
bėra jaunis.

Jaunių klasėje gerą pažangą 
padarė LSK Žaibo sprinteriai 
V. Stoškus, L. Juodvalkis ir D. 
Gamble.

S. Venclauskas turi puikius da
vinius mėtymuose.

Moterų - mergaičių klasėjete- 
ko pasidžiaugti geromis pasekmė

SPAUSTUVĖ
6907 Superior, Cleveland 3, Ohio, HE 1-6344

mis bėgimuose ir šuoliuose. A. 
Karaliūtė pasirodė savo formoje 
ir "nubaudė" savo varžoves 60 m. 
bėgime. R. Besperaitytė ir L. 
Juodytė pasirodė savo aukštumo
je šuoliuose. Staigmenas mėgs
tanti V. Mockutė (Ž) neapsiėjo 
be to ir šį kartą "nųnešdama iš 
panosės" L. Juodytei šuolį į to
lį ir D. Čiurlionytei 80 m. kliū
tinį bėgimą.

Varžybų metu buvo pagerinti 
5 Š. Amerikos lietuvių rekordai.

LSK Žaibo moterų 4 x 75 yd. 
estafetė (L. Juodytė, A. Karaliū
tė, V. Mockutė ir D. Čiurlionytė)
- 37.8 sek. (buvo LSK Žaibo -
38.5 sek. pasiekta 1960 m.)

Jaunių A kl. disko metimas - 
B. Lenkaitis (Žaibas) - 138’-9" 
(42.29 m). Buvo J. Paukštelio.

Jaunių A kl. - 1000 m bėgi
mas - 2:42.9 min. - K. Banys 
(Žaibas). Senas rekordas priklau-

Mergaičių B kl. - šuolis į to
lį - V. Mockutė (Žaibas) -15'-11" 
(4.85 m). Priklausė jai pačiai - 
15’-2" pasiektas šiais metais.

Mergaičių B kl. - šuolis į aukš
tį - V. Mockutė (Ž) - 4’-8"
I. 42 m.). Senas rekordas 4’-7" 
priklausė jai pačiai, pasiektas 
1961 m. ir E. Bazėnaitei (Water- 
bury Gintaras), pasiektas 1957m.

Be to 3 rekordai buvo pakar
toti:

Moterų šuolis į aukštį - 4’-10" 
(1.475 m) - R. Besperaitytė(Žai- 
bas).

Mergaičių B kl. 100 m. bėgi
mas - D. Čiurlionytė (Žaibas)
13.6 sek.

Jaunių B kl. - 60 m. bėgimas
- D. Čiurlionytė (Žaibas) 13.6 
sek.

Jaunių B kl. - 60 m. bėgimas
- K. Tamošauskas (Aušra) 7.7 
sek.

Mūsų publika atrodo bene vi
sai buvo pamiršusi apie šias var
žybas. Vos keletą lietuvių žiū
rovų atsilankė. Mažiausia 80°7o 
žiūrovų sudarė ... spalvuotieji. 
Prisigyvenome iki to, kad lietu
viško jaunimo tikrai dėmesio 
vertą pasirodymą juodukai dau
giau įvertino negu savieji.

Lietuvis sportininkas kuo to
liau, tuo labiau lieka savųjų pa
mirštas, nežiūrint, kad sportinis 
lygis kyla. Nenustebkime, jei vie
ną dieną mūsų sprotininkai iš
sisklaidys po svetimomis vėlia
vomis, nes vargu ar toliau be
bus įmanoma tempti mūsų spor
tinį vežimą, turint tokią "para
mą" iš savųjų.

Varžybas finansiniai parėmė 
ALB Clevelande I-ji ir II-ji Apy
linkės ir Tėvynės Garsų Lietuvių 
Radijas. Jiems, lygiai kaip ir do
vanų aukotojams, priklauso nuo
širdi sportininkų padėka.

S. V.

VYRŲ KLASĖJE

100 m: 1) E. Alexejūnas (Aras)
II. 4 sek. 2) A. Vasys (Aras) 11.6 
sek.

200 m: 1) E. Alexejūnas (Aras)
21.7 sek. 2) A. Vasys (Aras) 22.4 
sek.

400 m: 1) E. Alexėjūnas(Aras)
50.8 sek. 2) J. Kolovičius(Ž) 53.7 
sek.

800 m: 1) J. Kolovičius (Z 
2:00.0 min. 2) K. Banys (Ž) 
2:04.0 min.

1500 m: 1) R. Beaverson (B.G.) 
4:42.1 min., 2) K. Banys (Ž) 
4:42.2 min.

3000 m. 1) J. Kolovičius (Ž) 
9:38.4 min. 2) K. Banys (Ž) 
9:39.9 min.

110 m. kliūtinis: 1) P. Bubnys 
(Aras) 16.1 sek. 2) L. Krabill 
B.G.) 16.3 sek.

I tolį: 1) A. Žaliauskas (Auš
ra) 21’-8" (6.63 m); 2) K. Gaižu
tis (AušraX20’-l 1/2".

Į aukštį: 1) E. Šilingas (Ž) 
6’-2" (1.88 m); 2) P. Bubnys 
(Aras) 5’-5".

Su kartimi: 1) P. Bubnys (Aras) 
U’-6"; 2) K. Gaižutis (Aušra) 
11’-0".

Trišuolis: 1) A. Žaliauskas 
(Aušra) 40’-5"; 2) K. Gaižutis 
(Aušra) 39’-10".

Rutulys: 1) B. Lenkaitis (Ž) 
40’-7"; 2) A. Vasys (Aras)
24’-3".

Diskas: 1) B. Lenkaitis (Ž) 
119’-1"; 2) A. Grigaliūnas (Ž)
95’-6".

MOTERŲ KLASE

60 m: 1) A. Karaliūtė (Ž) 8.1 
sek. 2) D. Čiurlionytė (Ž) 8.3 
sek.

100 m: 1) D. Čiurlionytė (Ž) 
13.6 sek.; 2) C. Young (B.G.) 
14.2 sek.

80 m kliūtinis: 1) V. Mocku
tė (Ž) 14.1 sek.; 2) D. Čiurlio
nytė (Ž) 14.2 sek.

I tolį: 1) V. Mockutė (Ž) 
15’-11" į 2) L. Juodytė (Ž) 
15’-10 3/4".

I aukštį: 1) R. Besperaitytė 
(Ž) 4’-10"; 2) L. Juodytė (Ž)

Rutulys: 1) A. Zimmerman (B. 
G.) 26’-3"; 2) L. Juodytė (Ž)
25’-l 1/2”.

Diskas: 1) V. Karosaitė (Ž) 
78’-0" 2) A. Karaliūtė (Ž) 64’-
6 1/2”.

4 x 75 yd. estafetė: 1) Žaibas 
(L. Juodytė, A. Karaliūtė, V. Moc 
kūtė, D. Čiurlionytė) 37.8 sek. 
2) Bowling Green 39.4 sek.

JAUNIŲ A KLASĖ

100 m. - V. Stoškus (Ž) 12.2 
sek. 2) L. Juodvalkis(Ž) 12.3 sek.

200 m. - D. Gamble (Ž) 23.2 
sek.; 2) V. Stoškus (Ž) 24.0 sek.

400 m. - D. Gamble (Ž) 56.5 
sek.; 2) L. Krabill (B.G.) 56.8 
sek.

100 m - R. Beaverson (B.G.) 
2:41.2 min.; 2) K. Banys (Ž) 

» 2:42.9 min.
I aukštį: 1) E. Šilingas 5*-8" 

2) A. Žaliauskas 5’-7".
Rutulys (12 lb.): 1) B. Lenkai

tis (Ž) 49’-0"; 2) S. Venclaus
kas (Ž) 45’-1".

Diskas (High School): 1)B. Len
kaitis (Ž) 138’-9"; 2) E. Šilingas 
(Ž) 114’-6".

4 x 100 yd. estafetė: 1) Žaibas
48.9 sek.; 2) Bowling Green 49.3 
sek.

JAUNIŲ B KLASĖ

60 m. - 1) K. Tamošauskas (au 
(Aušra) 7.7 sek.; 2) G. Titas (Ž) 
8.0 sek.

100 yd. - 1) K. Tamošauskas 
(Aušra) 11.2 sek.; 2) G. Petraus
kas (Aušra).

I tolį - 1) K. Tamošauskas (Auš 
ra) 18,__9"; 2) G. Titas (Ž) 17’- 
4".

I aukštį - 1) K. Tamošauskas 
(Aušra) 5’-0"į 2) G. Petrauskas 
(Aušra) 4’-ll”.

Rutulys (8 lb.) - 1) D. Degesys 
(Ž) 45’-5^ 1/2"; 2) G. Titas (Z) 
43’-0”.

Diskas (moterų) - 1) G. Titas 
(Ž) 119’-6 1/2"; 2) D. Degesys(Ž) 
118’-2 1/2".

MERGAIČIŲ B KLASĖ

50 m. - 1) D. Čiurlionytė (Ž) 
7.1 sek.; 2) V. Mockutė (Ž) 7.2 
sek.

I aukštį - 1) V. Mockutė (Ž) 
4’-8"; 2) M. Jokūbaitytė (Ž)4’-l"

Rutulys: 1) J. Johnson (B.G.) 
27*-1/2"; 2) D. Čiurlionytė (Ž) 
26’-11".

Beisbolo sviedinukas - 1) D,

JAUNIŲ C KLASE

50 yd. bėgimas - J. Stankus (Ž) 
7.1 sek.

I tolį - J. Stankus (Ž) 14’-5" 
I aukštį - L. Stempužis (Ž) 

4’-l".
Beisbolo sviedinukas - R. Ča- 

pas (Ž) 172’-4”.

MERGAIČIŲ C KLASĖ

50 yd. bėgimas - J. Petraity
tė (Ž) 7.8 sek.

I tolį - J. Petrąitytė(Ž) 10’-9”.
I aukštį - R. Jokūbaitytė ir E. 

Giedraitytė (abi Žaibas) - 3’ -5”.
Beisbolo sviedinukas - R. Jo

kūbaitytė (Ž) 73’-0".

JAUNIŲ D KLASĖ

50 yd.^ bėgimas - S. Preme
neckas (Ž) - 7.5 sek.

I tolį - S. Premeneckas (Ž) 
11'-7”

I aukštį - G. Kraemer (St. 
Clair) 3’-5”.

Beisbolo sviedinukas - K. 
Giedraitis (Ž) - 149'-1/2"

PAIEŠKOMI
ČERNIUS, Vytautas, Petro sū

nus, gimęs 1926 m. Marijampo
lėje.

DAILIDONIS, Leonas, Alek
sandro sūnus, gimęs Panevėžy
je.

GAUČYS, Vilius, iš Galindėnų 
km., Alsėdžių vi.

GURAUSKAITĖ, Ona, iš Grūs
tės km., Sedos vi., gyveno Čika- 
8 JAKUTAVIČIŪTĖ - TIŠKEVI
ČIENĖ, Levasė, ir jos sesuoJA- 
KUTAVIČIŪTE, Uršulė.

JOCEVIENE - ANDRIUŠKAI- 
TĖ, Levosė, ir jos sesuo MO
TUZIENE, Pranė, Prano dukte
rys, iš Pakapio km., Žaiginio vi. 
Raseinių ap.

KADZAUSKAS, Juozas ir Vin
cas, Juozo sūnūs, gyveno Dick- 
son ir Scranton, Pa.

KINDERYTĖ - SEDAUSKIENĖ 
Ona, vyras SEDAUSKAS, Vladas, 
ir sūnus Andriejus.

MOTUZIENĖ - ANDRIUŠKAI- 
TĖ, Pranė, ir jos sesuo JOCE- 
VIENĖ, Levosė, Prano dukterys 
iš Pakapio km., Žaiginio vi.,Ra
seinių ap.

PETKAITĖ, Polionika ir Zosė, 
Tamošiaus dukterys, iš Dunaus- 
kių ar Urvidiškės km., Sedos vi.

PETKUS, Juozapas, iš Kulšė- 
nų km., Sedos vi.

PETRAUSKAS, Aleksas, iš 
Kentu km., Platelių vi.

RALIUGAITE - TENDIENĖ 
Adelė, gim. Palangoje, jos vy
ras TENDYS, Martynas ir jo bro
lis Mykolas, abu gimę Alksnių 
km., Klaipėdos apsk.

RATKEVIČIUS, Bronius, gi
męs 1909 m. Prienuose.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithu- 
ania

41 West 82nd Street
New York 24, N.Y.

• Lietuvos partizanu ko
vu dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle
velande jas galima gauti 
pas Vytautą Stuogį — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė., telef. 361-8165; 
Vbda Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV 1-6700 ir Dirvoje.
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Aleksas Blaževičius, iš 
Connecticut valstijos, vie
šėdamas Clevelande pas Dr. 
Gruzdį, apsilankė Dirvoje 
pasimatyti su senu studijų 
draugu J. čiuberkiu.

A. Blaževičius, Neo - Li- 
thuania korporantas, į JAV 
atvyko jau 1935 m., daly
vavo II pas. kare JAV ka
riuomenėje ir yra pakeltas 
į pulkininko lt. laipsnį.

• Gen. Jonas Černius ir 
ponia, iš Flint, Mich., vie
šėjo Clevelande pas gen. K. 
Tallat-Kelpšus.

• Pas K. ir O. Karpius 
buvo sustojęs Karpiaus bro
lis Pranas Karpius su šei
ma, iš Providence, R. I., 
vykdamas į Minneapolis, 
Minn. aplankyti savo sū
naus.

Clevelando skautų ir skaučių stovykloje prie laužo. Įsidėmėtina, kad šį šeštadienį rugpiūčio 11 d. įvyks 
stovyklos uždarymo laužas, kuriame dalyvaus ir skautai akademikai. Clevelandiečiai kviečiami kuo gau
siau dalyvauti. Stovykla lengvai randama .prie Pymatuning ežero. V. Pliodžinsko nuotrauka

ĮLŪŽO BALIO LUBOS

• Mindaugas Gedgaudas 
su tėveliu, prieš ketvertą 
metų apleidę Clęvellhidą ir 
įsikūrę Los Angeles, buvo 
atvykę automobiliu į Cle- 
velandą aplankyti senų pa
žįstamų. Pakeliui buvo su
stoję Chicagoje.

SLA 136 kuopos gegužinė
SLA 136-os clevelandiečių 

kuopos gegužinė šiemet ren
giama rugp. 26 d. Paines
ville klonyje šiapus tilto 
per Grand upelį, šalia 84-jo 
kelio. Ten pat, kur ir pernai.

Nuošali bei patogi vieta: 
norintiems galima dainuo
ti, žaisti, šokti, sportuoti; 
maudytis, žvejoti, vėžiauti, 
vaišintis, svečiuotis ir t.t. 
Įvairuojanti J. Kalvaičio 
muzika skambės per visą 
mišką ir per visą dieną. 
Pradžia 2 vai. p- p.

Kviečiami ne vien tik 
SLA nariai ar busimieji na
riai su šeimomis, bet ir vi
si beiešką sveiko poilsių 
taip pat puiki pramoga jau
nimui.

• Lithuanian Village — 
Clevelando lietuvių bendro
vė, šiuo metu išmoka savo 
nariams dividendus. Taigi, 
ne tik gerą darbą atliksi, 
bet ir sutaupysi, stodamas 
nariu ir pirkdamas Lithua
nian Village akcijas.

• Lietuviai Budžiai sto
vyklauja, Painesville, Ohio 
(25 mylias nuo Clevelando). 
Važiuoti Euclid Avė. ir vė
liau 84 keliu iki stovyklos. 
Išvažiuojant iš Painesville 
(nuo kalno) kairėje pusėje 
pirmas ūkininkas — para
šas L. Budžiai ir lietuviška 
vėliaviukė.

Sekmadienį, rugpiūčio 12 
dieną pavakariais laužas. 
Bus vaidinama Gedimino 
Sapnas. (Nuoširdžiai kvie
čiame clevelandiečius lietu
vius atsilankyti į lietuvių 
budžiu laužą.

* PLK. KAZYS VOICEKAUS- 
KAS mirė Clevelande rugp. 5 d.

Iš kariuomenės pasitraukęs 
1933 m. perėjo dirbti į Lietuvos 
Raud. Kryžių.

Emigracijos bangos atneštas 
į Clevelandą, čia mirė sunega
lavus širdžiai. Paliko žmona Kat-

Clevelando skaučių Šešupės stovyklos garbės lentoje kasdien 
atžymimos geriausios stovyklautojos. Tą dieną, kada buvo daryta 
ši nuotrauka, geriausiom stovyklautojom buvo atžymėtos: Dalia 
Nasvytytė, Rūta Jokubaitytė, Elena Apaniūtė, Marytė Ežerskytė, 
Regina Pliodžinskaitė ir Eglė Giedraitytė. Tarp jų pateko ir Dirva 
su savo iliustracijomis... V.Pliodžinsko nuotrauka
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Lake Shore Office:

26000 LAKE SHORE BLVD.

Euclid Office:

rina ir duktė Adelė su vyru Ant. 
Kaziu.

Greitesnis siuntinių į 
Lietuvą pasiuntimas

Lietuvių Prekybos Namų 
paaiškinimas

Mums paskelbus, kad per 
mus siunčiamieji siuntiniai 
greičiau pasiekia adresatą, 
nei siunčiami per siuntimo 
agentūras — skyrius, dau
gelis pasiteiravo žodžiu ir 
telefonu, kokiu būdu tai ga- 

‘li įvykti- Tat norime paaiš
kinti siuntėjams apie siun
tinių pasiuntimo techniką.

Kada siuntiniai surenka
mi bendrovių skyriuose —

surinkimo agentūrose, tai 
jie negali būti siunčiami tol, 
kol nesudedami į siuntinį 
reikalingi dokumentai — li- 
censijos. O licensijos gau
namos iš centro. Tat jūs 
nenustebkite pamatę tuose 
skyreliuose nemažas stir
tas siuntinių, kurie laukia 
reikalingų dokumentų.

Tuo tarpu per centrą 
siunčiami siuntiniai ''nelau
kia” licensijų. Centras įde
da reikalingus dokumentus 
ir pakrauna į laivą. Tokiu 
būdu jeigu viena diena siun
čiamas siuntinys per centrą 
jau būna laive, tai pasiųs
tasis tą pat dieną per sky-

rių dar laukia licensijos.
žinoma, tų surinkimo 

punktų-agentūrų, arba, kaip 
jie save vadina "skyrių” 
tarnautojai, stengiasi įti
kinti, kad jie turi teisę 
siuntinį aprūpinti reikalin
gais dokumentais. Deja, 
taip nėra. Ir taip kraunasi 
pas juos siuntinių stirtos, 
laukdamos iš centro reika
lingų dokumentų.

Lietuvių Prekybos Namai 
6905 Superior Avė.

Puikus mūrinis frontas
4 ’/j kamb. bungalovv prie 

Lake Shore Blvd- ir East 
185-os gt. Prie pat Naujo
sios Parapijos ir mokyklos. 
Rūsys, gaso šildymas, 11 G 
garažo. 8 metų senumo. Pri
einama kaina tai vietai.

Lakeland Realty Co.
KE 1-6681 KE 1-3662 

IV 1-8088
(92, 93)

1947 metais Balfo organizacija 
persikėlė į savo patalpas, keturių 
aukštų namą, 105 Grand St., Brook 
lyn 11, N.Y. Jis kainavo 10,000, ne
žinia kada statytas, beveik nuolat 
remontuojamas, taisomas. Šio
mis dienomis užgriuvo to namo 
II aukšto lubos, todėl vėl reikia 
jį. taisyti. Namo išlaikymas (be 
remontų) atseina metams per 
1,200 dolerių, kuriuos nepilnai 
grąžina du nuomininkai, gi pir
mas ir antras aukštas naudoja
mi organizacijos reikalams. Da
bartiniam Balfo rūbų sandėly ka
daise yra buvusi garsi šokių salė, 
į kurią lietuviai skubėjo pasišok
ti, stikliukėlį mažutį nulenkti ir 
dažnai iškrypuodavo "pavargę". 
Šiuo metu į tas patalpas atplau
kia lietuvių ašaros ir iškrypuo
ja-išlinguoja paramos siuntiniai.

LIEPOS PAJAMOS IR IŠLAIDOS

Liepos mėn. Balfo Centras tu
rėjo 4,905 dolerius pajamų, o iš 
leido aštuonis tūkstančius, iš ku
rių 3,000 pasiųsta Muncheno įs
taigai, trijų mėnesių laikotar
pio operacijoms tęsti.

SIUNTINIAI IŠ BALFO CENTRO.

Nei karščiai, nei atostogos ne
sulaiko šalpos prašymų srovės. 
Centro Valdyba yra paskyrusi pi
nigines pašalpas lietuviams Itali
jon, Argentinon, Vokietijon, 
Prancūzijon. Centras daugiausia 
turi vargo su siuntinių prašymais 
iš Lenkijos. Liepos mėn. buvo su
pakuota ir išsiųsta 148 individu
alūs siuntiniai (107 rūbų ir 41 
vaistų). Jų vertė keli tūkstančiai 
dolerių. Visa tai buvo Amerikos 
lietuvių dovana aušros belaukian
tiems broliams.

Visi prašymai paramos į Lie
tuvą ir Sibirą tenkinami pirmoj 
eilėj.

NAUJAS ŽMOGUS BALFO 
CENTRE

Kadangi darbo Centre yra ne
aprėpiamai daug, o pastovūs dar
bininkai turi teisę bent vasarą 
kiek pailsėti ir pasikeisdami 
atostogauja, Centro Valdyba lei

do pasikviesti ką nors talkon lai
kinam darbui. Centre dabar dir
ba Petras Gureckas, neseniai at
vykęs iš Lietuvos (Kazlų Rudos). 
Petras Gureckas yra 71 metų 
amžiaus, savanoris-kūrėjas, il
gametis laisvos Lietuvos teismų 
pareigūnas (Žemaitijoje). P. Gu
reckas išgyveno visus II karo žiau 
rumus, bolševikų okupaciją ir 
šeimos lizdo išdraskymą. Atvyko 
į JAV 1961 metais. Vargųir žiau
rumų jūras patyręs, P. Gureckas 
nuoširdžiai ir tiksliai ruošia in
dividualias siuntas pavergtiems 
broliams.

306,322 DOLERIAI

Mūsų buhalterija suskaičiavo 
kad per 12 mėnesiųBalfas sukau
pė pinigais ir gėrybėmis per 306. 
000 dolerių, o šalpai ir adminis
tracijai išleido 307.767 dolerių. 
Suprantama, kad skirtumą teko 
paimti iš 1961 m. liepos 1 d. li
kučių. Pilnos metinės apyskaitos 
jau išsiuntinėtos direktoriatui ir 
skyriams, o Centro personalas 
ruošia dviejų metų veiklos apys
kaitas Balfo Vienuoliktajam Sei
mui, kuris įvyks Baltimorėje š. 
m. spalio 13-14 dd.

Jau dabar matyti, kad Balfo 
dviejų metų biudžetas viršijo 
pusę milijono doleriu, vien gė
rybėmis buvo gauta ir vargstan 
tiems lietuviams išskirstyta per 
pusantro milijono svarų įvairių 
gėrybių.

Balfo Reikalų Vedėjas

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 

KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI
Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 

laiką.
Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 

visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

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

Mr. Adam Widzes,
Mattawan, Michigan

(91, 92, 93, 94)

U ž- S A K Y K I T E 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

Clevelando lietuviai budžiai stovyklaują prie Painesville. Kairėje stovyklos šeimininkė L. Dailydienė 
su dukrele Elenute gamina valgį. Dešinėje dail. Žilinskas kalbasi su budžiais A. Nakeliu, M. Pautienių ir 
B. Rutkausku.

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
ką —

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

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 Edita Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS

INSURE O TO
*IOOOO

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNO LOAN3

IN TO1VN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, <
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KAS IR KUR?

• Jonas Žukas jun. mu
ziko profesoriaus Jono ir 
Elenos Žukų, sūnus, gyv. 
Brooklyne, šių metų birže
lio mėn. 13 d. baigė Brook- 
lyn Politechnic Institute B.
S. — fizikos fakultetą ir 
gavo inžinieriaus diplomą, 
o taip pat buvo pakeltas į 
2nd lt. — U. S. Army Ord- 
nance Corps karininko laip
sni. Vadinasi?gavo dvigubą 
diplomą.

M o k indamasis Institute 
priklausė kelioms organiza
cijoms ir ėjo jose atsako- 
mingas pareigas: 1. Society 
of American Military Engi-

VIEšA PADĖKA
Mano Brangiai ir Ne

pamiršt amai Motinai 
Stanislavai Eydrygevi- 
čienei mirus, daugelis 
asmenų, grupių bei įstai
gų parodė man labai 
daug nuoširdumo, užuo
jautos ir širdies. Norė
čiau čia padėkoti vi
siems mano, o taip pat 
ir mano dukters Kristi
nos Špokienės, mano sū
naus Vlado ir visų kitų 
mūsų šeimos narių var
du. Mes visi esame la
biau dėkingi, negu žmo
gaus kalba galima tai 
išreikšti. Mes be galo 
įvertiname moralinę pa
ramą, lygiai kaip bro
liškos bei seseriškos pa
galbos ranką, ištiestą 
mums šioje taip skau
džioje valandoje. Mes 
neabejojame, kad Dan
gaus Tėvas nepaliks ne
atlyginęs visiems iš Sa
vo mylinčio ir gausaus 
duosnumo.

Mes jaučiamės ypa
tingai įpareigoti pami
nėti sekančius asmenis: 
Didžiai Gerbiamą Kun. 
P. Dzegoraitį, kuris taip 
gražiai atliko paskuti
niuosius patarnavimus 
mūsų Brangiajai Miru
siai; penkis šeimos bi
čiulius: p. Generolą Ka
zį Tallat-Kelpšą, p. Po
vilą Kazaką, p. Kazį Pa
lubinską, p. Joną Rinkų 
ir p. Jimmy Merashoff, 
kurie padėjo Vladui neš
ti Senelės karstą į baž
nyčią ir j josios pasku
tinio poilsio vietą; visus 
tuos, kurie apdovanojo 
Mirusią brangia dvasine 
dovana, užprašydami šv. 
Mišias už josios vėlę; 
pagaliau, visus tuos, ku
rie parodė savo prielan
kumą ir duosnumą, at
siųsdami ar įteikdami 
gėles ir kitokias dova
nas. Visą tai mes įverti
name, esame nuoširdžiai 
dėkingi ir niekad to ne
pamiršime nei mūsų 
maldose nei šiaip mūsų 
gyvenime.

Vlada Maciejauskienė 
ir šeima

--------------r-------------
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NAUJI NARIAI

Į Vilties draugiją įstojo 
šie nauji nariai:
1. Stanaitis Juozas — $10.00
2. Jurcys Tadas — $15.00
3. Traška A. — $10-00
4. žvynys J. — $10.00
5. Balceris Ed. — $25.00 

neers — vicepirmininko pa
reigas, 2. Pershing Rifles 
— administratoriaus parei
gas ir 3. Reserve Officers 
Associat- pirmininko parei
gas. Džiugu, kad pusiauke- 
ly nesustoja, o žengia pir
myn. Studijas tęs toliau 
ruošdamas magistro laipsnį 
iš atominės fizikos.

• Dr. Bronius Nemickas, 
ALT S-gos vicepirmininkas, 
iš New Yorko, dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavime Chicagoje.

• Albinas Trečiokas, iš 
Orange, New Jersey vals
tybės su žmona taip pat 
buvo išvykę į ALT suvažia
vimą.

• Juozas Andriušis ir Liu
das Tamošaitis, iš Woodha- 
ven, N. Y., kviečia visus 
Vilkaviškio gimnaziją lan
kiusius registruotis iki š. 
mėn. 15 d. tel. VI 7-4477 
arba MI 2-4117. Jie organi
zuoja autobusą į Chicagoje 
įvyksiantį Labor Day sa
vaitgaly vilkaviškiečių su
važiavimą.

DETROIT

ALIAS suvažiavimui 
pagerbti balius

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos 7-as atstovų suvažiavi
mas įvyksta Detroite, Tul- 
ler viešbutyje, Grand Čir
ens Park, Adams ir Park 
Avė. kampas.

Suvažiavimo atstov a m s 
•— svečiams pagerbti rug
sėjo 2 d-, .8:30 vai. vakaro, 
rengiamas balius.

Maloniai kviečiame visus 
Detroito ir aplinkinių mies
tų lietuvius gausiai jame 
dalyvauti. Turėsime svečių 
iš visos Amerikos ir Kana
dos. Stalus prašome užsisa
kyti (10 asmenų prie vieno 
stalo) pas inž. V. Mėmėną, 
telef. LU 2-7853 ir pas inž.
K. Navasaitį — telef. UN
4-2577. Stalų išdėstymo 
planą galima pamatyti Pau
žos krautuvėje.

ALIAS Detroito 
Skyriaus Valdyba

• Algimantas Juška sėk
mingai baigė University of 
Detroit ekonomijos fakul
tetą. Mokslo metu buvo vi
są laiką aktyvus moksleivių 
organizacijų narys.

Šia proga prisimena vie
nas iš retai pasikartoj ančių 
sutapimų,

Kaune atsidarius Marijos 
Varnienės vadovau j a m a i

Argentinos lietuvių tautinių šokių ansamblis Rambynas su vadove Lidija Mackevičiūte (kairėje).
Pr. Ožinsko nuotrauka

Argentinos lietuvaitė Adelija Brazauskaitė, dirbanti chemikės 
profesijoje Monterey fabrike, atostogų metu "Argentinos Šveica
rijoje" - San Carlos de Barilocne, prie žavaus Nahuel Huapi eže
ro.

Montessori mokyklai Algi
mantas buvo vienas pirmų
jų jos mokinių. Karui pra
ėjus, Ravensburge (Vokie
tijoje) M. Varnienės pa
stangomis vėl buvo atgai
vinta ta pati mokykla. Lai
mingu sutapimu Algiman
tas, būdamas karo audros 
atneštu į tą patį miestą, 
turėjo progos būti vienu 
pirmųjų jos abiturientų.

Dar šį rudenį, jaunas 
ekonomistas išvyksta į ka
riuomenę atlikti prievolę 
dėdei Šamui. Linkime jam 
daug sėkmės.

LOS ANGELES

Radijo valandėlės piknikas 
bus rugsėjo 2 d.

Los Angeles ir apylinkių 
lietuviai jau daug metų 
klausosi lietuvių radijo 
programos, kuri Bruno Ge
dimino pastangomis, jo ir 
visuomenės lėšomis, yra 
transliuojama kas šeštadie
nį.

Programos išlaikymo lė
šoms sutelkti rugsėjo 2 die
ną Arroyo Seco parke įvyks 
piknikas. Visi lietuviai kvie
čiami atvykti ir pasisve
čiuoti.

Rūta ir Petras Sakai 
motelio biznyje

Nuo gegužės mėnesio Rū
ta ir Petras Sakai išvyko 
gyventi į Indio, Calif., apie 
130 mylių nuo Los Angeles- 
Anksčiau jie gyveno Lawn- 
dale, Calif., Los Angeles 
miesto pašonėje.

Rūta ir Petras Sakai da
lyvavo lietuvių organizaci
jose ir jose tebedalyvauja. 
Abu jie yra Tautinių Namų 
dalininkai ir Susivienijimo 
Liet. Amerikoje 75 kuopos 
nariai. Išvykę toliau nuo 
Los Angeles Rūta ir Petras 
Sakai visvien seka Los An
geles lietuvių liūdnuosius ir 
linksmuosius Įvykius.

Petras Sakas buvo atvy
kęs į Marijos Aleksandrū- 
nienės laiduotuves, atvyko 
jis ir į Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje 75 kuopos 
pikniką.

Indio miestas, turis apie 
7,000 gyventojų, yra jud

rioje Kalifornijos dykumos 
vietoje. Sakų motelis yra 
prie 60-70-99 kelių (high- 
way) ir kiekvienas lietuvis, 
prieš pasiekdamas Los An
geles, ras ten puikią nak
vynę.

Lietuvių kredito bankelis 
gerai žengia pirmyn

Lithuanian Credit Union, 
arba lietuvių kredito koope
ratyvas, pradėjęs veikti bir
želio pabaigoje, Įsigijo vie
tinių lietuvių pasitikėjimą, 
kokio nenumatė nė steigė
jai. Narių skaičius auga 
kas savaitę. Indėlių skaičius 
ir sumos žymiai padidės 
nuo rugsėjo mėnesio, kai 
čia baigsis amerikoniškųjų 
kredito įstaigų nuošimčių 
mokėjimo ketvirtis. Nuo 
rugsėjo pirmosios daug lie
tuvių iš kitų kredito įstaigų 
savo indėlius perkels Į lie
tuviškąją bendrovę, nes jo
je taupymo sąlygos geres
nės.

Lietuvių kredito koope
ratyvo raštinė yra Tauti
niuose namuose, 3356 Glen- 
dale Blvd. Atdara šeštadie
niais nuo 10 iki 12 vai., ten 
gaunamos visos informaci
jos.

Organizuojamas jaunųjų 
bendradarbių būrelis

Yra kilusi mintis, kuri 
rado pritarimo, ir bus Įvyk
dyta, — suorganizuoti iš 
lietuvių jaunuomenės Dir
vos korespondentų būrelį. 
Čia yra daug veiklių jau
nuolių, kurie galėtų apie 
savo veiklą Dirvai parašyti.

Su moksleivijos atostogų 
pabaiga tikimasi tą planą 
įvykdyti ir Dirva susilauks 
daugiau korespondencijų iš 
Los Angeles.

Prof. Viktoras Biržiška 
atostogauja

Pas savo brolį prof. My
kolą Biržišką iš Chicagos 
atvyko prof. Viktoras Bir
žiška. Jiedu abu liepos mėn. 
29 d. dalyvavo Tėvynės My
lėtojų piknike ir rugpiūčio 
5 d. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 75 kuopos pik
nike.

Abu profesoriai Biržiškos 
vietinių lietuvių yra labai 
gerbiami. Mykolui Biržiškai 

rugpiūčio mėnesį sueis 80 
metų. Jis bus tinkamai pa
gerbtas. Jo pagerbtuvių ko
mitetas buvo planavęs iškil
mes rengti kuriame nors 
amerikiečių viešbutyje, bet, 
kaip girdėti, Mykolas Bir
žiška bus pagerbtas lietu
viškoj sodyboj — šv. Kazi
miero parapijos salėj.

Jūrų skautės ir skautai 
iškeliavo stovyklon

Losangeliečiai jūrų skau
tės ir skautai išvyko Chi- 
cagon, o iš ten į stovyklą. 
Bendrų išleistuvių gal nė 
nebuvo, nespėta nė visi ke
liauninkai surašyti, bet ži
noma, jog išvyko; Mažei
kaitė, Statkutė, Bonataitė, 
keturi vyrai jūreiviai bro
liai Dūdos, šakys, Audronis 
ir kiti.

Paulius Jasiukonis 
talkininkauja radijai

Paulius Jasiukonis, atos
togaudamas s Los Angeles 
mieste, jau kelintas šešta
dienis talkininkauja radijo 
valandėlei pranešėju ir ži
nių parinkęju. P. Jasiuko
nis lietuviams yra žinomas 
savo filmais. (kj)

TORONTO

* P. ŠERNAS, Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo Paramos vedėjas, 
po ilgesnių atostogų, kurias bu
vo ėmęs sveikatai pataisyti, vėl 
grįžo ir pradėjo eiti pareigas.

* J. STRAZDAS, SMILGYS, 
MASIONIS ir dar keletas toron- 
tiečių dalyvavo Valstiečių Liau
dininkų pasitarime, kuris įvyko 
J. Beržėno tabako ūkyje Kanado
je prie Londono.

* A. STATULEVIČIUS, akty
vus ekonominių bei visuomeninių 
organizacijų veikėjas, praleidęs 
atostogas savo vasaros reziden
cijoj Keswįcke prie Simkoe eže
ro, sugrįžo į Toronto prie savo 
tiesioginio darbo Liet. Kredito 
Kooperatyve Paramoj.

Ten pat atostogavo žinomi to- 
rontiečiai J. Preikšaitis, J. Jur
kevičius ir daugelis kitų.-

A. ŽIČKAUS įvairių prekių 
krautuvėj, kuri randasi 373 Ron- 
cesvalles Avė. galima gauti netik 
sporto, žvejybos įrankių, gaivi
nančių gėrimų, ledų, rūkalų ir 
kitų smulkių reikmenų, bet ten 
galima įsigyti .Dirvą ir kitų lie
tuviškų laikraščių.

TAI BUVO PRIEŠ 15 METŲ...

Lietuviai stalo tenisininkai 1947 metais suvažiavę į rungtynes 
Oberleningene, su UNRRa direktoriumi R. Mongeot.

V. Bacevičiaus nuotrauka

AUKOS DIRVAI
J. Bagdžiūnas Borden,

Matteson..................... $10.00
B.Vigelis, Canada............. 5.00
J. Jankus, Brooklyn..........  2.00
E.Jarašūnas, Downey....... 10.00
S.Kozak, Cleveland............ 1.00
V.Skobeika, Brockton........ 1.00
M.Manomaitis, Boston..... 5.00 
E.Vaitkus,Bridgeport........ 2.00
M.Aukštuolis, Cleveland... 2.00
K. Butkus, Chicago............ 2.00
A.Balys, Cleveland..........  3.00
A.Vitkauskas, Detroit........ 2.00
J.V. Chicago...................... 5.00
H. Gavorskas, Venezuela .. 5.00 
J.Smetona, Cleveland............ 5.00
S.Surkus, Worcester..........  2.00
A.Rūkas, Chicago................. 2.00
A.Blaževičius, Bristol....... 5.00

DĖL SIUNTINIU Į LENKIJĄ
Prašome atkreipti dėmesį. 

Siunčiant siuntinį į Suvalkų Tri
kampį, pirm pasiuntus siuntinį 
reikia parašyti laišką gavėjui. 
Laiške nurodyti siuntėjo adre
sas, pilnas vardas ir pavardė 
siuntėjo, kad gavėjas nuėjęs į 
paštą galėtų reikalauti siuntinio 
nuo jam siųsto siuntėjo kaipo gi
minės.

Mieli tautiečiai. Lenkams ir 
lenkų esamai vyriausybei nepa
tinka mūsų tautiečių lietuvių rė
mimas. Yra draudžiama gauti 
siuntinius iš užjūrio organizaci
jų ar pavienių asmenų. Kada lie
tuvis nueina į paštą atsiimti siun
tinio, pašto tarnautojas klausia 
kas siunčia siuntinį. Jei gavėjas 
nežino vardo ir pavardės siuntė
jo, siuntinio negauna - siuntinys 
likviduojamas. Siuntiniai nėra 
draudžiami gauti iš giminių. 
Prieš pasiųsdami siuntinį, pra- 
neškime gavėjui kieno vardu iš
siųstas siuntinys. Gavėjas, ži
nodamas siuntėjo vardą ir pa
vardę, nesunkiai pritaikys gi
minystės ryšį.

Brangus lietuviai, kaip ma
tome siuntinių gavimo proga Tri- 
kampio lietuviams siaurėja ir 
vieną gražią dieną gali visai už
sibaigti. Tad kas išgalime ir dar 
nevėlu paskubėkime pagelbėti 
mūsų tautiečiams. Išvengimui 
neproporcingo siuntinių gavimo, 
prašoma kreiptis į VKLS-gos To
ronto Skyr. Vald. narį adresu: 
B. Saplis 1558 Devenport Rd., 
Toronto 4, Ont. Canada. Tel. 
LE 7-1503, kuris veda siuntinių 
registraciją ir kartoteką. Ten ga
lima gauti adresų, kurie lietuviai 
dar nėra gavę siuntinių, o yra 
tikrai jų reikalingi.

J. Cicėnas
VKLS-gos Toronto Skyr.

Pirmininkas

• Gub. Nelsonas Rockfe- 
leris apkaltino prez. Kenne- 
džio administraciją „pasto
viai artėjant sovietų pozisi- 
jai” atominių bandymų ir 
jų kontrolės klausimuose.

VASAROS ATOSTO
GAS praleisti O. ir P. 
L A N I A I maloniai 
kviečia visus į j u vasar
namį ASBURY PARK, 
N. J.

Jaukūs su privačiais 
dušais ir kitais patogu
mais kambariai, -netoli 
pajūrio.

Prašome dėl kambarių 
susitarti iš anksto.
515 4th Avė., 
Asbury Park, N. J. 
Telefonas: PR 6-9783»
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