
ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

¥44
IRAKO diktatorius gen. 

Kassem neseniai gyrėsi, kad 
jam pavykę numalšinti kurdų 
sukilimą, kurį būk sukurstę 
vakarų imperialistai. Bagdado 
radijas net pasiskubino pas
kelbti, kad sukilėlių vadas Mus- 
tafa Barzani nužudytas.

Tačiau, slaptai ateinančios 
iš Irako informacijos rodo 
įvykius visai kitoje šviesoje. 
Kurdų nacionalistai yra pa
siekę didelių laimėjimų ir švei
carų radijo reporteris, išbu
vęs keletą savaičių pas suki
lėlius, tvirtina, kad Irako Kur
distanas yra visiškai kurdų 
rankose. Policija prisijungu
si prie sukilėlių. Armija, ku
rios liko tik keli nedideli gar
nizonai, praktiškai yra sukilė
lių nelaisvėje ir karininkai, 
norėdami keliauti po kraštą, 
turi gauti iš sukilėlių leidi
mą.

Kurdai, negaudami jokios 
pagalbos iš šalies, sugebėjo 
rezistenciją išplėsti į tautinį 
sukilimą. Gi gen. Kassem yra 
atsidūręs labai keblioje situ
acijoje. Jo vyriausybė jau ir 
taip turėjusi ekonominius ir 
politinius sunkumus, dabar vi
siškai suparaližuota šio kurdų 
sukilimo.

•
VIENERIŲ metų bėgyje su

kilėlių skaičius iš 7,000 iš
augo iki 20,000, pasiryžusių 
kovoti iki pergalės.

Sukilėliai turi pasidarę di
deles atsargas ginklų, kuriuos 
paėmė iš sumuštų irakiečių 
kariuomenės dalinių. Pagaliau 
gen. Kassem armija nerodo 
didelio entuziazmo muštis 
prieš tuos, kuriuos dar nese
niai vadino "broliais kurdais". 
Pats gen. Kassem yra privers 
tas armijos branduolį laikyti 
prie Bagdado, bijodamas, kad 
koks politinis priešas, pasi
naudodamas padėtimi, nepa- 
veržtų valdžią.

Bet didžiausias kurdų suk1' - 
limo pasisekimas atsispindi 
tarptautiniame plane. Pasau
lio opinija pradėjo domėtis kur
dų problema kuri buvo per 40 
metų keliama vis be pasiseki
mo.

•
KURDISTANAS apima pusę 

milijono kv. kilometrų plotą, 
kurį turi pasidalinusios trys 
valstybės: Irakas, Iranas ir 
Turkija. Visose trijose vals
tybėse gyvena apie 10 milijo
nų kurdų, kalbėdami savo kal
ba.

Sukilėlių vadai sako, kad jie 
nereikalauja Kurdistanui ne
priklausomybės ar sujungimo. 
Jų kovos tikslas yra išsiko
voti administratyvinę, ekono
minę ir kultūrinę autonomiją.

Iš visų trijų valstybių pa
lankesnė padėtis kurdams yra 
Irane, kur jiems leidžiama 
turėti savo laikraštį ir mokyk
las. Bet Turkijoje kurdai ne
turi jokios tautinės laisvės. 
Per tris bandymus sukilti 
(1925, 1930 ir 1938 metais) kur. 
dai buvo numalšinti, išžudant 
jų 50,000. Bet laikai pasikeitė 
ir šiandien turkų spauda pri
pažįsta, kad kurdams reikia 
duoti daugiau teisių.

Nežiūrint visų perspektyvų, 
kurdų sukilimas Irake sukelia 
humaniškumo problemą. Gen. 
Kassem aviacija bombardavo 
kurdų gyvenvietes ir keli šim
tai tūkstančių kurdų liko be 
pastogės. Griežta blokada ne
leidžia suteikti bet kokią pa
galbą benamiams, o žiemai 
artėjant bijoma, kad pusal
kaniams ir be namų kurdams 
bus sunku pakelti šalčius, ku
rie Kurdistane yra labai dide
li.

•
OKUPUOTOJ Lietuvoj vie

nas rašytojas parašė socialis
tinį veikalą teatrui. Po prem
jeros Vilniuje, jis klausia sa
vo draugo:

- Pasakyk atvirai, kaip tau 
patiko vaidinimas?

- Sunku pasakyti, nes aš 
stebėjau labai nepalankiose 
sąlygose: uždanga buvopakel-
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Berlyno praradimo 2-ji fazė
NUOTAIKOS BERLYNE, VOKIETIJOJE IR WA- 
SHINGTONE LEIDŽIA CHRUŠČIOVUI PASI
DŽIAUGTI BERLYNO SIENOS VIENŲ METŲ 
SUKAKTIMI. — ATRODO, KAD KOL KAS VIS
KAS VYKSTA PAGAL PLANĄ IR ARTĖJA LAI
KAS ANTRAJAI FAZEI — ANTRAJAM ŽINGS

NIUI PRADĖTI.
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Jei patikėti rugpiūčio 22 d. 

Hamburgo savaitraščiui Der 
Spiegei, Kennedy administracija 
atmetė Bonnos vyriausybės su
gestijas Berlyno sienos metinių 
proga - rugpiūčio 13 d. suruošti 
karinio pobūdžio demonstraciją, 
pvz. tą dieną plentu (autobahnu) 
į Berlyną pasiųsti šarvuočių da
lį. Tokia Washingtono laikysena 
būtų logiška. Ji išplauktų iš pa
žiūros, kad V. Berlynas būtų 
naudinga pozicija politinio puoli-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
• Gen. Charles de Gaulle 

vos išvengė mirties, kai 
rugpiūčio 22 d. Paryžiaus 
priemiestyje į jo automobi
lį buvo paleista salvė šūvių. 
Su de Gaulle automobilyje 
buvo ponia de Gaulle ir 
žentas pik- de Baissieu. Nei 
vienas jų nei kitame auto
mobilyje buvusieji palydo
vai nebuvo sužeisti. Tai jau 
antras nepasisekęs atenta
tas prieš Prancūzijos pre
zidentą, keliąs įvairių spė
liojimų dėl tų atentatų tiks
lų ir šaltinių.

• Panaikinus Sovietu Są
jungos komendantūrą Rytų 
Berlyne ir jos funkcijas 
perleidus Raud. Armijos 
viršininkui Rytų Vokietijo
je gen. Jakubovskiui, for
maliai nutraukiami buvę 
ryšiai su trimis Vak. sąjun
gininkų komendantais Vak. 
Berlyne. Sov. Sąjungos žy
gis aiškinamas artėjimu 
sutarties su Rytų Vokieti
ja pasirašymui.

• Valymai Vengrijos ko
munistu viršūnėse siejami 
su stalinistų pastangomis 
nuversti Kadaro režimą. 
Kadaras jų buvo kaltina
mas ’Tevizijonizmu” ir ”Ti- 
toizmu”. Krito iš partijos 
eilių tokie pasižymėję stali. 
nistai, kaip Bartos, Doegei, 
Dapsi, Rakosi, Gero ir kt. 
Būdinga, kad stalinistai sie
kė Raud. Kinijos paramos 
Kadarui nuversti.

• Du JAV atomu varomi 
povandeniniai laivai susiti
ko antarktikoje ii’, iškilę iš
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mo atveju. Ruošiantis tik gintis, 
tokia sunkiai apginama išsikišu
si pozicija, savaime aišku, nėra 
reikalinga. Visa bėda, kad su jos 
netekimu yra susijęs prestižo 
klausimas, kuris reikalauja joje 
išsilaikyti net rizikuojant karu 
iki bus surasta kokia nors išei
tis o jos beieškant reikia laikytis 
ramiai.

Adenaueris, kaip ir Prancūzi
jos de Gaulle, yra kitos pažiū
ros. Jei sykį sovietai pasigrobė

po ledo, išleido įgulas isto
riniam žygiui iškilmingai 
atšvęsti.

• Prez. Kennedy pareiškė 
nevengsiąs susitikti su 
Chruščiovu, jei pastarasis 
tikrai atvyks į JTO sesiją.

• Ben Bella, Alžiro suki
limo politinis vadas, nesun
kiai nustūmęs Ben Khedos 
laik. vyriausybę šešėlin, su
sidūrė su sunkiau nugali
momis kliūtimis — kariuo
menės vadais. Ben Bellos 
politinio biuro ir kariuome
nės vadovybės nesutarimai 
pradeda reikštis kariniams 
komendantams draudžiant 
masinius mitingus Ben Bel
los politinei žvaigždei nu
šviesti.

• Viceprezidentas John- 
sonas išvyko ilgesnei kelio
nei į Vid. Rytų valstybes, 
Turkiją, Graikiją, Iraną ir 
Italiją. Jo kelionės tikslas 
užtikrinti tų valstybių vy
riausybes, kad JAV vyriau
sybė nemano jų apleisti nei 
kovoje su ekonominiais sun
kumais, nei su politiniais, 
išplaukiančiais iš Sov. Są
jungos kaiminystės.

• Neapolio srityje, Itali
joje įvyko žemės drebėji
mai, kurių metu žuvo 16 
žmonių. Daugelis liko be 
pastogės.

• Kubos vyriausybė ofi
cialiai skelbia žinias apie 
kovas su partizanais. Pa
staruoju metu mūšiai vyko 
Camaguey provincijoje, kur 
kovose žuvęs sukilėlių va
das kpt. Manuel Lopez.

Derybos tęsiamos...

Cleveland, Ohio
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iniciatyvą sutvarkyti Berlyno 
klausimą, tegul jie ir pasiūlo Va
karams priimtiną sprendimą, o 
iki to laiko reikia laikytis griež
tai, nepaliekant jokios abejonės, 
kad Vakarai yra pasiryžę ginti 
savo teises. Bonnoje manoma, 
kad net tuo atveju, jei Chruš
čiovas įvykdytų savo grąsinimą 
ir pasirašytų separatinę taikos 
sutartį su komunistine Rytų Vo
kietija, tas žygis nepakeistų prak. 
tiškos padėties, jei kitos valsty
bės tos tariamai suvereninės vals
tybės nepripažintų. Tam tikslui 
Bonnos užsienio reikalų ministe
rija įsakė savo ambasadoriams 
įspėti tas vyriausybes, prie kurių 
jie akredituoti, kad jų Rytų Vokie
tijos pripažinimas būtų lygus dip
lomatinių ir ūkinių ryšių nutrau
kimui su Vakarų Vokietija. Ka
dangi Vakarų Vokietija šiuo metu 
jau yra nemaža ūkinė galybė, iki 
šiol toks grąsinimas padėjo tiek, 
kad ne sovietinio bloko valstybės 
neturi savo diplomatinių atstovy
bių Rytų Vokietijos zonoje, kuri 
jau seniai vadinasi Demokratinė 
Vokiečių Respublika. Jei ir toliau 
toks pripažinimas nebūtų suteik
tas, padėtis, Bonnos vyriausybės 
nuomone, nė kiek nepasikeistų, 
nes praktiškai Chruščiovas tą su
tartį pasirašytų pats su savimi ir 
kas joje pasakyta vistiek lieka jo 
privačiu reikalu.

Washingtonas tokią laikyseną 
akceptuoja tik kaip laikiną, kurią 
reikia galimai greičiau pakeisti 
kokia kita nebe taip pavojinga iš
eitimi. Kremlius, kuris į užsie
nio politiką turi visai nekompli
kuotas pažiūras, o jos sako, kad 
reikia kiekvieną būklę išnaudoti 
savo naudai, amerikiečių laiky
seną interpretuoja kaip palinkimą 
į nuolaidas. Sovietams atrodo, 
kad reikia tik surasti kokį nors 
švelnų Vakarų Berlyno perleidi
mo būdą. Už tat, kaip minėjom 
pereitam numeryje, Chruščiovas 
dabar pasigavo Indonezijos-Olan 
dijos konflikto likvidavimo pa
vyzdžio. Praktiškai ginčo terito
riją - Vakarų Guinėją - gauna 
Indonezija, bet Olandija oficia
liai ją atidavė Jungtinėm Tautom. 
Todėl Chruščiovas ir siūlo dabar 
Vakarų Berlyno saugumo proble
mą atiduoti Jungtinėm Tautom.

Tokia situacija savaime aiš
ku ilgainiui negalėjo nepaveikti ir 
vokiečių. Jei Berlyno klausimo 
išsprendimas daugiau ar mažiau 
sovietų norimu būdu tėra tik lai
ko klausimas, nėra prasmės prie- 
Sintis sovietų norimam Rytų Vo
kietijos įteisinimui. Tikimasi, 
kad įteisintoje Rytų Vokietijoje 
režimas būtų sušvelnintas, ko ge
ro dar sulygintas Lenkijos Go- 
mulkos režimu. Rezultate, 17mi
lijonų vokiečių likimas, kurie 
šiuo metu gyvena Rytų Vokieti
joje ir neturi jokios vilties iš 
ten kada nors pasprukti, būtų 
žymiai palengvintas. Tokiu bal-

Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI, Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarui, rugpiūčio 24 d. suėjo 80 metų amžiaus. Sukaktuvinin
kas^ gimė Viekšniuose, Mažeikių apskr. Iškilmingas jo 80 metų 
amžiaus sukakties minėjimas įvyks Los Angeles mieste rugsėjo 
30 d., kurį rengia specialiai sudarytas komitetas.

L. Kančausko nuotrauka

DIRVOS ROMANO KONKURSUI 
GAUTA DEŠIMT VEIKALU

Nustatytu terminu, rug
piūčio 15 d., 6 vai. vak., Dir
vos konkurso Jury komisi
ja iš viso gavo dešimt vei
kalų.

Prūsų Gulbė atsiuntė Se- 
napilį, Linksmučių Gervė 
Prakeikimo šešėly, A. St. 
Pasaką, Aguona J. ir J.,

sų vis didėja vokiečių spaudoje.
Pačiame Berlyne amerikiečių 

politika privedė prie to, kad ak
menys leidžiami ne tik į sovietų 
karinius autobusus, kurie veža 
garbės sargybą prie Raudonosios 
armijos paminklo britų sektoriu
je, bet ir į amerikiečių karinius 
autovežimius. Berlyniečiai ame
rikiečių laikysenos, aišku, sup
rasti negali. Kitokios nuotaikos 
yra pačioje Vakarų Vokietijoje, 
kur su rytinės Vokietijos pra
radimu jau daugiau ar mažiau 
apsiprasta.

Tokia yra šios dienos būklė. 
Jos ir , siekė Nikita Chruščio
vas pereitų metų rugpiūčio 13 d. 
apsupdamas Vakarų Berlyną ne
pereinama siena. Po metų jis 
gali būti patenkintas pasiektais 
rezultatais, kurie jį skatina pra
dėti antrą Berlyno pagrobimo fa
zę.

LIETUVOS VYČIAI UŽ

REZOLIUCIJAS

Lietuvos Vyčių 49-jo visuoti
nio suvažiavimo, įvykusio 1962 
metų rugpiūčio 17-19 dienomis 
Robert Treat viešbutyje, Newark, 
N.J., mieste, delegatai priėmė 
šią rezoliuci ją:k

1. Lietuvos Vyčių organizaci
ja pareiškia šimtaprocentinį pri
tarimą, visai AMERICANS FOR 
CONGRESSIONAL ACTION TO 
FREE THE BALTIC STATĖS vie
neto veiklai ir ragina visus Vy
čius remti visomis išgalėmis 
šios organizacijos darbus ir žy
gius;

2. Lietuvos Vyčių organizacija 
ragina virš minėtą organizaciją, 
apjungiančią lietuvius, latvius, 
estus ir kitus amerikiečius, savo 
veiklą tęsti ir ateityje su dar di
desne energija ir užsidegimu;

3» Lietuvos Vyčių organizacija 
ragina visus Amerikos lietuvius 
remti organizacijos darbuotę ra
šydami laiškus įtakingiems as
menims, ragindami juos parem
ti rezoliucijas’ir leisti jas Kong
reso svarstymui.

Varna Kalnais ir kloniais, 
Lieptas Vorutą, Mėta Tris 
cigarus, Lino Lapas Dievų 
versmėje, Keleivis Kelią į 
kairę ir 317 Paskutinį susi
tikimą.

Jury komisija visų veika
lų dar nėra perskaičiusi. 
Daugumas perskaity tųjų 
daro įspūdį, kad tai yra au
torių skubos darbai. Neat
rodo, kad veikalai būtų pa
kankamai išnešioti, pasitai
ko bereikalingų ištęsimų, 
stilistinių lūžių, rankraš
čiuose apstas paprastų gra
matikos ir sintaksės klaidų, 
žinodami, kad mūsų rašy
tojai savo kūrinius rašo at
liekamu laiku, negalėtumėm 
jų už visa tai rūsčiai barti. 
Tačiau, kai Draugo romano 
konkursas jau pasidarė kas
metinis, o gal ir Dirvos bus 
tokis, tai ar nederėtų rašy
tojams sėsti prie savo dar
bų visai nelaukiant, kol vie
nas ar kitas konkursas bus 
paskelbtas. Ilgiau išnešioti 
ir giliau išgyventi veikalai, 
be abejonės, pateisintų kon
kursų skelbimą ir patiems 
autoriams būtų didesnis 
dvasinis atpildas.

Dirvos konkursui atsiųsti 
veikalai rodo, kad paskelb
tos varžybos rašytojų tarpe 
rado nemenką atgarsį, todėl 
ir pats konkursas laikytinas 
pasisekusiu. Jau iš dalies 
perskaitytų veikalų galima 
susidaryti įspūdį, kad jų 
tarpę meniniu požiūriu yra 
įdomių ir vertingų darbų.

Galimas dalykas, kad, be 
premijuoto veikalo, Dirvos 
redakcija galės tartis su at
skirais konkurse dalyvavu
siais autoriais ir dar dėl 
vieno kito romano spausdi
nimo laikraščio puslapiuose. 
Jeigu ta gera viltis taps kū
nu, tai Dirvos romano kon
kursas bus atnešęs nemen
ką kultūrinį laimėjimą.

Jury komisija veikalus su 
atsidėjimu skaito. Kadangi 
jų visa dešimtis, tai susida
ro apie 3000 mašinėle rašy
tų puslapių, kuriuos reikia 
perskaityti. Komisija tikisi, 
kad visi veikalai bus per
skaityti iki š. m. rugsėjo 22 
d. Konkurso laureatas bus 
žinomas tik rugsėjo 29 d., 
Dirvos metiniame parengi
me.
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NAUJAUSIEJI SOVIETU ERDVĖS LAIMĖJIMAI
Kaip visiems žinoma, sovietų 

astronautas majoras A.G. Niko
lajevas apskrido aplink-žemę so
vietų satelitu Vostok III, 64 kar
tus per 95 valandas ir pulk. P. 
P. Popovičius satelitu Vostok IV, 
48 kartus per 71 valandą. Tais 
skridimais sovietai pastatė eilę 
rekordų, būtent, ilgo išbuvimo 
laiką erdvėje, paleidimu iš kar
to dviejų satelitų, paleidimu abie
jų satelitų beveik toje pačioje or
bitoje; apie žemęapskridimo lai
kas abiejų satelitų tesiskyrė tik 
vieną sekundę.

Didžiuma amerikonų spaudos, 
kuri labai greita kuo daugiausiai 
išreklamuoti bet kokį sovietų lai' 
mėjimą, pradedant sportu, bai

ŠTAI ALUS
JŪSŲ SKONIUI

ir darytas
ČIA PAT

CLEVELANDO PASIDIDŽIAVIMAS
PILSENER BREWING COMPANY • CLEVELAND, OHIO

giant erdvės užkariavimais, iš
garsino sovietų atsiekimus kaip 
nepaprastos pažangos žygį. Bu
vo eilė pareiškimų, kad atsiliki
mo tarpas amerikiečių nuo So
vietų vis didėjąs, kad Amerika 
atsilikusi gal net 10 metų ir kad 
nėra abejonės kad sovietai lai
mėsią lenktynes nusileisti į mė
nulį. Net kai kurie Amerikos 
erdvės ekspertai kalba panašiai, 
matyt turėdami tikslą išgauti 
daugiau pinigų erdvės reikalams. 
Tačiau atsakingi Amerikos erd
vės pareigūnai, kaip erdvės tyri
mo įstaigos administratorius A. 
Webb pareiškė, kad jis nemanąs, 
kad rusai pagreitino galimybes 
pirmieji pasiekti mėnulį ir jis 

tikisi, kad amerikiečiai ten bus 
pirmi, nors ir prileidžia gali
mybę, kad sovietai gali pirmie
ji apskristi su satelitu apie mė
nulį ir grįžti atgal.

Kaip iš tikrųjų reikia šitą so
vietų žygį vertinti? 64 kartus ap- 
skridimas apie žemę yra labai 
įspūdingas palyginus su tik trims 
amerikiečių apskridimais. Ta
čiau iš esmės jis neįneša nieko 
naujo ir tėra išdava daug dides
nių sovietų satelitų. Oficialiu so
vietų pareiškimu, satelito kapšu- 
lė svėrusi 6.5 tonas. Korespon
dento iš Maskvos pareiškimu - 8 
tonas. Tuo tarpu amerikiečių sa
telitas tesveria 2 tonas. Skristi 
erdvėje satelitu yra du svarbūs 
momentai: pakilimo fazė ir nu
sileidimo fazė. Satelitas skrieja 
aplink žemę automatiškai ir jis 
ten gali išbūti labai ilgą laiką. 
Amerikiečiai dėl mažo svorio ne
gali paimti daugiau deguonies kvė
pavimui bei specialaus kuro(kad 
išlaikyti satelito kapsulę pusiau
svyroje. Sovietai, turėdami 3-4 
kartus galingesnes raketas, be 
abejo gali paimti didesnius kie
kius reikalingų medžiagų. Atro
do, kad iki šiol sovietai dar nė
ra išnaudoję pakelto svorio gali
mybes. Su tokiu svoriu, ameri
konų manymu galima išlaikyti vie' 
noje kapsulėje net du astronautus 
skrendant virš šimto kartų aplink 
žemę. Taigi, jeigu sovietai tokį 
laimėjimą pasieks, visai nerei
kės tuo stebėtis. Pasiekti mėnu
lį ir ten nusileisti bei grįžti at
gal, reikia, kaip jau anksčiau esu 
minėjęs, žymiai galingesnių ra
ketų. Amerikonai jau eilė metų, 
kaip yra pradėję tų didžiųjų ra
ketų išvystymo darbą. Jei erd
vės administratorius tvirtina, 
kad amerikiečiai bus pirmieji 
mėnulyje, jis turbūt turi infor
macijų, kaip toli sovietai yra pa
žengę didžiųjų raketų gamyboje. 
Amerikonai bando peršokti vidu
tinio stiprumo raketų tipą, kurį 
šiandien naudoja sovietai. Su daug 
stipresnėmis, didesnėmis rake
tomis, amerikonai už 2-3 metų 
tikrai atsieks didelių erdvės lai
mėjimų.

Sovietai gal turi šiek tiek pra
našumo galingesnių raketų išvys
tymui. Bet šitas faktorius teturi 
antraeilės reikšmės.

Kaip jau esu minėjęs, labai 
svarbi techniška problema yra 
dviejų satelitų susitikimas erd
vėje. Nėra jokios abejonės, kad 
sovietai su dviem satelitais ban
dė susitikimą erdvėje įvykdyti. 
Deja, jiems tas nepavyko. Be 
susitikimo eksperimento, dviejų 
satelitų erdvėje iššovimas yra 
brangus žygis, kurį vargu ar ap
simokėtų daryti vien tik propogan-. 
dos sumetimais. Nėra reikalu du 
satelitus leisti vien tik išbandyti 
telekomunikaciją tarp jų. Kad sa
telitai tinka ryšiui, yra jau daug 
sykių įrodyta. Kelių šimtų svarų 
Tel-Star persiunčia vienkartiniai 
5 kanalų televizijos bangas, jas 
sustiprindamas milijonus kartų.

Jei sovietai būtų norėję tik lai
kyti du satelitus erdvėje dėl psi
chologinio efekto, jie būtų iššo
vę juos beveik tuo pačiu laiku 
ir laikę erdvėje tą patį laiką. 
Popovičius buvo iššautas po 24 va 
landų ir keletos minučių, kaip tik 
tuo laiku, kada pirmojo satelito 
trajektorijos plokštuma buvo ly
giai toje vietoje, kurioje yra ru
sų raketų išovimo stotis. Reikia 
pripažinti labai didelį tikslumą, 
iššaunant antrąją raketą. Tas ro
do, kad darant vadinamą žemyn 
skaičiavimą, nebuvo jokių tech
niškų kliūčių ir galima raketą 
iššauti tiksliai nustatytu laiku. 
Taip pat reikia stebėtis labai 
tiksliai kontroliuojama raketų 
kryptimi ir raketų varomąja jė
ga. Tie du faktoriai nulemia sa
telito orbitą aplink žemę. Žino
ma, toks didelis tikslumas tebuvo 
atsiektas vieną kartą ir neįma
noma patirti, ar toks pat tikslu
mas gali būti atsiektas kitą kar
tą. Kitaip tariant, mes nežinome 
laimės elemento vaidmens šita
me eksperimente.

Erdvės mokslo reikalams bū
tų labai svarbu žinoti, kodėl so
vietams nepasisekė padaryti su
sitikimą. Aišku, jie niekuomet to 
nepasakys. Jeigu amerikiečiai 
pirmieji būtų darę tokį eksperi
mentą, be abejo, pasaulis žinotų, 
kodėl jis nepavyko ir sovietai tuo 
patyrimu galėtų pasinaudoti. Tai
gi sovietai, naudodami slaptumą, 
įgauna tam tikrą pranašumą kon
kurencijoje dėl erdvės užkariavi
mo.

Susitikimo erdvėje įvykdymas

Sovietų kosmonautai Nikolajevas ir Popovič.

yra nepaprastai komplikuota me
chaninė problema. Net jeigu du 
satelitai skristų absoliutiškai in- 
dentiškose orbitose, jų susitiki
mą įvykdyti nėra taip lengva. Jei 
atsilikęs satelitas pabandytų di
dinti savo greitį lėkimo krypty
je, nuo to tuč tuojau pasikeistų 
jo orbita, pasidarytų daugiau epi
lepsinė, labiau pailga. Kita or
bitos forma susitikimą padaryti 
nebeįmanoma. Geriausia prie
monė susitikimui yra - iššauti ra
ketą varančią kapsulę tam tikru 
kampu žemyn ir greityn. Mažes
nėje orbitoje satelitas lėktų grei
čiau ir pradėtų pasivyti truputį 
aukštesnėje trajektorijoje skren
dantį pirmąjį satelitą. Labai tiks
liu momentu reikėtų iššauti ly
giai tokio pat sitprumo lygiai at
virkščia kryptimi raketas, grą
žinančias kapsulę į pirmąją tra
jektoriją ir duodančias kapsulei 
greitį, nesiskiriantį daugiau kaip 
pusė mylios per valandą nuo pir
mosios kapsulės. Priartėjus iš 
pirmosios raketos reikėtų iššauti 
specialią elastinę virvę, kuri pa
dėtų absoliučiai suvienodinti abie
jų satelitų greitį ir be smūgio 
priartėti, nežiūrint į jų 18,000 
mylių greičio per valandą. Kad 
pakeisti sunkaus satelito orbitą 
reikalingas nemažas energijos 
kiekis, taigi nemažas sprogsta
mųjų medžiagų svoris satelite. 
Būtų labai svarbu žinoti, ar susi

LIETUVIAI ELBRUSO VIRŠŪNĖJE
Nors Lietuvoje ir nėra 

aukštų kalnų, alpinizmo 
sportas Lietuvos jaunimo 
tarpe palyginti nemažais 
žingsniais plinta. Latviai su 
estais irgi susidomėjo tuo 
sportu- Nors alpinizmo 
praktikuoti Pabaltijo alpi
nistai dabar neturi progos 
vykti į Alpių kalnus, bet 
užtat jiems gana atviras 
kelias j Kaukazą.

Liepos mėnesį buvo su
rengta antroji Pabaltijo 
„alpiniada”: 51 alpinistas iš 
Pabaltijo, jų tarpe apie 
trečdalis lietuvių > liepos 22 
dieną įkopė į Elbruso vir
šūnę. Elbrusas yra aukš
čiausias kalnas Europos ri
bose (5,633 metrai arba 
18,480 pėdų viršum jūros 
lygio).

Lietuvių grupei vadovavo 
lietuvių alpinizmo federaci
jos pirmininkas inžinierius 
Vytautas Viršilas iš Kauno. 
Dalyvavo muzikas A. Zda
navičius, studentai J. Anta
navičius ir J. Jurgelionis iš 
Vilniaus, kauniečiai studen
tai D. Makauskas, R. Tamo
šiūnas, R. Vosyliūtė, Drus
kininkų muzikos mokyklos 
direktorius A. Jurgelionis, 
mokytojas iš.Nemečinės L. 
Aksamitas ir eilė kitų stu
dentų bei šiaip sportininkų 
iš Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos ir Šiaulių.

Pirmas lietuvis įkopęs į 
Elbrusą buvo Gediminas 

Naujasis Vilniaus planetariumas Basanavičiaus gatvėje

tikimas nepavyko dėl nenumatytų 
techniškų kliūčių, ar neužteko va
romųjų medžiagų ar atatinkamų 
raketų laiko ir jėgos kontrolė bu
vo nepakankamai tiksli.

Sumuojant sovietų žygį, reikia 
konstatuoti, kad daugiausia tai 
buvo tik tolimesnis išnaudojimas 
sovietų galingų raketų. Dviejų ra
ketų iš karto iššovimas teįrodė, 
kad sovietai turi brangų didžiųjų 
raketų iššovimo įrengimų dupli- 
katą. Amerikonai taupumo sume
timais kol kas antrojo iššovimo 
įrengimo nėra pastatę. Labai tiks 
liai pakartota orbita ir tikslus iš
šovimo laikas rodo, kad sovietai 
turi aukštos klasės raketų kon
trolės elektroninius įrengimus. 
Ilgu skridimu sovietų astronau
tai įrodė, kad besvoriškumas 
neturi blogos įtakos žmogui, bent 
nuskristi į mėnulį ir grįžti atgal. 
Kariniu žvilgsniu šis sovietų at- 
siekimas neturi didelės reikš
mės ir neįneša nieko naujo. Kaip 
paprastai, sovietai moka propa
gandiniais sumetimais išnaudoti 
savo atsiekimus nepaprastai pui
kiai. Kaip ir seniau, jie savo erd
vės atsiekimus organizuoja ne 
tiek mokslo laimėjimams, kiek vi
dutinio žmogaus įspūdžiui ir tam 
tikslui atsiekti jie mažiau skaito
si su lėšomis nei kad JAV.

(bk)

Akstinas. Tai buvo 1954 
metais. Vėliau, 1959 metų 
rugpiūčio pradžioj jis drau
ge su kitais dviem pasižy
mėjusiais lietuviais alpinis
tais Feliksu Mieliausku ir 
Vytautu Vosylium žuvo Be- 
zengio aukštumų rajone 
(Kaukaze), užversti sniego 
griūties. G- Akstinas buvo 
pirmosios Pabaltijo „alpi
niados” sumanytojas ir or
ganizatorius. žuvo 29 metų 
amžiaus.

LIETUVIAI GERIAUSI 
AUTOMOBILISTAI

Liepos mėnesio gale Kau
kaze buvo surengtos visos 
Sovietijos automo b ii i s t ų 
varžybos. Varžybos vyko 
sunkiose sąlygose: vingiuo
tuose kalnų keliuose ir, be 
to, oro temperatūrai esant 
45°C (113°F). Lietuvos
rinktinė tačiau laimėjo pir
mą vietą. Taigi, Lietuvos 
automobilininkai dabar vi
sos Sovietijos automobili
ninkų čempionai ir iš var
žybų parsivežė pereinamąją 
taurę.

Individualiose varžybose 
tačiau aukso medalio nelai
mėjo nei vienas Lietuvos 
automobilistas. Paskirų klu
bų varžybose lietuvių klu
bai užėmė trečią, ketvirtą 
ir penktą vietas. Antrą vie
tą užėmė estų Tallinno ”Ka- 
levo” klubas, o pirmąją — 
rusai iš Gorkio miesto.
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VILNIUJE ATIDARĖ 
NAUJĄ PLANETA

RIUMĄ
Beveik pačiame Vilniaus 

miesto centre, prie Basana
vičiaus ir Pylimo (dabar 
vad. Komjaunimo) gatvių 
kampo pastatytas ir rug
piūčio 10 d. atidarytas nau
jas planetariumas.

Atitinkamų prietaisų pa
galba planetariume atvaiz
duojamas dangaus skliaus
tas su visomis paprasta aki
mi matomomis žvaigždė
mis. Mygtukais „užtekina- 
ma„ ir „nuleidžiama” saulė, 
parodomas saulės, mėnulio 
užtemimas, šiaurės pašvais
tė ir kai kurie kiti astrono
miniai reiškiniai. Net ir 
„dirbtinis palydovas” per
skrenda per skliautą. (Tai 
turėtų būti vaizduojamas 
amerikiečių „Echo”, nes tik 
jis vienas gali būti mato
mas plika akim). Visa pro
cedūra — „diena” ir „nak
tis” su visomis „pašvaistė
mis” ir "užtemimais” trun
ka apie 10 minučių. Vienu 
metu tai galima parodyti 
pusantro šimto žmonių, 
tiek telpa į planatariumo 
patalpą.

P 1 a n e t ariumą atidarė 
prof. Paulius Slavėnas, po 
prof. Kodaičio (jau miręs) 
vyriausias lietuvis astrono
mas. Naujojo planetariumo 
direktorius bus V. Vysku-

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.

Main Office:

Neighborhood
Offices...

813 EAST 185th STREET
St. Clair Office:

6235 ST. CLAIR AVENUE
Euclid Office:

25000 EUCLID AVENUE
Lake Shore Office:

26000 LAKE SHORE BLVD.

ST. CLAIR
AVINGS
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AŠ AR LAIKRAŠTIS?
Nei aš, nei tu, nei laikraštis — bet idėja ir tikslas, 

kuriam laikraštis leidžiamas — atsako į daugelį klausimų, 
su kuriais tenka susidurti ir bendradarbiui, ir redakcijai/ 
ir skaitytojui.

Praeitame Dirvos numeryje R- Mieželis pareiškė nuo
monę, kad „tik toks laikraštis, kuris aprėpia visą skir
tingų siekimų ir galvojimo lietuvių gyvenimą yra vertas 
leidimo ir skaitytojų paramos. Minties įvairumas ir nuo
monių skirtumas daro laikraštį gyvą, įdomų ir, kas svar
biausia, padeda skaitytojams susikristalizuoti galutiną 
nuomonę šiuo ar tuo klausimu”.

Laikraštį gyvu ir įdomiu padaryti yra ir kitokių ke
lių: temų įvairumas, naujų idėjų ir sumanymų iškėli
mas — visa, ką mes vadintume gyvenimo pažanga. Laik
raštis turėtų eiti ne tik su gyvenimu, bet ir būti to gy
venimo kelrodžiu, žvilgsnis ateitin reikalingas šviesių 
akių ir protavimo.

Reikia sutikti, kad „minties įvairumas ir nuomonių 
skirtumas” gyvumo tai duoda, bet ar visada tai „padeda 
susikristalizuoti” nuomonėms, tektų suabejoti. Jeigu jau 
yra nuomonių skirtumas, su juo reikia ir sutikti. O kur 
kam ir kas kada susikristalizuos ir ar tai ateis į spaudą, 
jau kitas klausimas.

Mes matome bandymus „susikristalizavusių” nuo
monių ir mūsų spaudoje. Kuo jos reiškiasi?

Štai, buvo įvairios nuomonės pareikštos Dirvoje B. 
K. Naujoko, A. Nasvyčio ir T. Mickaus. Ir kas tuo tarpu 
padarė „galutinas, išvadas” iš tų straipsnių? O gi Kazys 
Veržikas Laisvojoje Lietuvoje. Jam jau ne tik Dirva, ne 
tik B. K. Naujokas, bet jau ir A. Nasvytis „suskamba la
bai prokomunistiškai”.

Ar tokios „išvados” skatina įvairių nuomonių pasi
reiškimą, ar atbaido — yra kitas klausimas.

Bepigu tokiai kolumnistei, kaip Dorothy Kilgallen, 
padejuoti ir apgailestauti, jog viena jos kolumna redak
toriaus buvo neįdėta, nors jos manymu, buvusi įdomi, 
bet ir provokatyvi.

Kai viena jos skaitytojų tos kolumnos pasigedo, ra
šydama laiške apie galimą laikraštyje „cenzūrą” ir dary
tinus žygius tuo reikalu, D. Kilgallen sekančioje kolum- 
noje ramiai atsako:

„Kaip profesionalė žurnalistė, aš jau senai *esu suti
kusi su faktu, kad žmogus, redaguojąs laikraštį, turi teisę 
spausdinti, ką jis mato tinkamu spausdinti ir nepraleidžia 
tai, kas jam netinka. Jis atsakingas už laikraščio patrauk
lumą, jo gerą skonį, jo teisines bylas ir tiražą. Jei jis 
pasirenka atmesti mano straipsnius dieną ar savaitę_
tai jo privilegija. Aš dėl to neverkiu”.

Taip tai taip, Dorothy. Tai taip gali būti tavo redak
cijose.

Ateik ir redaguok lietuvių laikraštį! (j. č.)

Rugpiūčio 19 Los Angeles lietuvių parapijos Lietuvių Dienoj buvo suruošta menininkų mėgėjų darbų 
paroda, kuri susilaukė didelio pasisekimo. L. Kančausko nuotrauka

ŽODIS APIE 'SENUOSIUS’ IR NAUJUOSIUS’

ANKSTYVA KULTŪROS KONGRESO KRITIKA
Kolega Raimundas Mieželis 

Dirvos 91 nr. kelia eilę abejonių 
dėl antrojo Lietuvių Kultūros 
Kongreso, kuris šį rudenį yra 
rengiamas Chicagoj. Jam ypač 
nepatinka pagrindiniai to kong
reso kalbėtojai dr. Jonas Gri
nius ir poetas Bernardas Braz
džionis. Tokia ankstyva kongreso 
kritika ir man nemažai abejonių 
sukėlė.

Visada taip buvo ir, turbūt, 
Visada taip bus: kritikos yra ra
šomos tada, kai žodžiai būna pa
sakyti ir darbai atlikti. Nekitaip 
reikėtų žiūrėti ir į dabar rengia
mą kultūros kongresą. Man rodo
si, jeigu kam pagrindinių kongre
so kalbėtojų kalbos bus nepriim
tinos, tai bus galima dėl to pasi
sakyti pačiame kongrese, bus ga
lima ir spaudoj savo nuomones 
pareikšti. Likti už kongreso durų’ 
tik todėl, kad kalbėtojai nepatin
ka, berods, mažai ką paguos ir 
įtikins, nes tokių kalbėtojų, kurie 
lOO^/o visiems patiktų, vargu 
besurasim.

Dr. Jonas Grinius yra iš tarpo 
tų mūsų vyrų, kuris drįsta savo 
nuomonę viešai pasakyti, nežiū
rėdamas, ar ta jo nuomonė kam 
patinka, ar visai nepatinka. Jis ir 
Dirvoje keliais atvejais rašė apie 
tokius dalykus kurie, jeigu ne
klystu, buvo nepatogūs mūsų ka
talikų spaudai. Pvz., kiek prisi
menu, jis niekad perdaug gerų 
žodžių nėra pasakęs ir apie mano 
darbus, bet argi dėl to aš dabar 
turėčiau ieškoti progų jam tuo pa
čiu atsilyginti? Sutarimas yra ge
ras dalykas, bet vargu būtų nau
dingos uniforminės nuomonės 
kultūros klausimais. Gal priešin
gai - individualūs pasisakymai 
vienu ar kitu klausimu, ar jie 
siauri, ar platūs būtų, sudaro 
progos į reikalą giliau pažvelgti, 
problemą iš esmės panagrinėti 
ir kitokias pažiūras tuo pačiu li
teratūros ar dailės klausimu pa
reikšti. Jeigu, neduok, Dieve, dr.

Jonas Grinius Kultūros Kongrese 
skelbtų tik erezijas, tai po to 
galėsim visi sušokti ir jį užka
poti. Tačiau aš netikiu, kad taip 
galėtų atsitikti. Jis iš mūsų tar
po buvo išskirtas ir Vokietijoj 
paliktas dėl nesveikatos. Dabar 
Amerikoj jis yra mūsų svečias. 
Kažin ar patogu svečią plakti tik 
už tai, kad jo reiškiamos nuomo
nės ne visiems mums patinka. Ma
no išmanymu, dr. Jonas Grinius 
yra kompetentingas kalbėti an
trajame kultūros kongrese.

Dar daugiau abejonių man 
sukėlė kolegos R. Mieželio tei
gimas, kad ir Bern. Brazdžionis 
nėra tinkamas kongreso kalbėto
jas. Jis sako: "neteko skaityti 
poeto Bernardo Brazdžionio pla
tesnio masto straipsnių lietuvių 
kultūrinio gyvenimo temomis, 
kurie būtų įnešę gyvumo ar su
teikę naujų gairių mūsų kūrybi
niam veikimui". Tegu būna man 
atleista, aš labai abejoju, kad 
kultūros kongreso kalbėtojais tu
ri būti tik kultūriniai publicis
tai. Man rodosi, tokiuose seimuo 
se nemažiau teisių turi savo žo
dį pasakyti ir patys kūrėjai. Ge
rai pažįstu poetą Bern. Brazdžio- 
nį ir gerai žinau, kad lietuvių 
kultūros ir kūrybos problemomis 
jis visa širdimi sielojas. Be to, 
jis yra geras kalbėtojas ir kultū
ros kongrese tikrai turės ką pa
sakyti. Aš būčiau nuoširdžiai pa
sidžiaugęs, jeigu nors šia proga 
poetas Bern. Brazdžionis ir ko
legos R. Mieželio pusėjebūtųsu
laukęs daugiau respekto.

Per ankstyva kultūros kongre
so kritika, manding, nepadeda jo 
rengti, bet jau iš anksto kėsinasi 
jį griauti. Ar negeriau būtų, kad 
visi dr. J. Griniaus ir poeto Bern. 
Brazdžionio oponentai atvažiuotų 
į kongresą ir ten pabandytų be
siskiriančias pažiūras suderinti? 
Keistokai man skamba ir tai, 
kad tą ankstyvą kongreso kritiką 
parašė R. Mieželis. Kiek esu pa-

Mano ankstyvesnių laikų spau
dos kolega Vytautas Sirvydas, 
vienas Vienybės redaktorių, šiais 
laikais gyvendamas nuošaliau nuo 
lietuvių, atrodo, nepilnai orien
tuojasi apie naujai atvykusius 
mūsų intelektualus-veikėjus. Sa
vo skiltyje "MES" Vienybės rugp. 
10 numeryje, kalbėdamas apie 
naujai sudarytą ALT sąstatą, jis 
įterpė tokį sakinį:

"Tokiu būdu, senieji Amerikos 
lietuviai nenušluojami į istorijos 
šiukšlyną, o naujiesiems atvires
nis kelias ateiti bendrais talki
ninkais."

Kalbos ir baimė kad naujieji 
nori "nušluoti" senuosius į "is
torijos šiukšlyną" yra pavydžių 
senųjų mūsų veikėjų išmislas.

Kai Vytauto tėvas.garsus tau
tininkų veikėjas Juozas O. Sir
vydas, buvęs Vienybės redakto
rius, išvyko 1929 metais baigti 
senatvę savo tėvynėje, Vytautas 
Sirvydas, likęs Vienybės redak
torium, talkoje su Dirva padėjo 
vesti jo tėvo su Vienybe ir ma
no su Dirva sunkų darbą atlai
kyti tautininkų frontą po 1926me
ti] perversmo Lietuvoje, kai kita 
mūsų spauda pasmerkus tą per
versmą, mus tautininkus apšau
kę "fašistais - smetonininkais", 
laikė paniekos vertais žmonė
mis. Kaip žinoma, tautininkai pa
jėgė atgauti savo poziciją visuo
menėje ir vėl privertė kitus su 
mumis skaitytis.

Stojęs į JAV federalės valdžios 
tarnybą ir ilgus metus gyvenąs 
paskirai nuo lietuvių, tik retkar
čiais palaikydamas santykius su 
jais, įspūdžius apie naujuosius 
ateivius ir jų veiklą mūsų tarpe, 
manau, Vytautas gavo iš mūsų 
senųjų spaudos.

Pabrėžiu kolegai Vytautui ir 
kitiems, kurie spaudoje kartoja 
frazes apie naujųjų lietuvių no
rą senuosius "nušluoti į istorijos

tyręs, jaunieji mūsų intelektua
lai nepakenčia vyresniųjų nesu- 
gyvenimo, partiškumo ir netole- 
rantingumo. Ir tik pagirti juos 
už tai reikėtų! Būdamas tų jau
nųjų intelektualų tarpe, kolega 
R. Mieželis bent šiuo atveju nė
ra parodęs tolerancijos bei pa
kantos savo artimui.

Kadangi jo žodis buvo viešas, 
tegu jis man atleidžia, kad kitas 
Dirvos red. kolegijos narys taip 
pat viešai savo nuomonę pasakė.

STASYS SANTVARAS, 
Boston, Mass.

K. S. Karpius

šiūkšlyną", kad tai, kas įvyko 
tarp senųjų ir naujųjų ateivių 
veikėjų, buvo daugiausia senųjų 
veikėjų - vadų kaltė ypač laik
raštininkų: Jie rodė pavydą, kad 
naujieji neįsijungtų į mūsų orga
nizacijų vadovybę, tik tarnautų se
niesiems. Kaltės buvo ir pas tulus 
naujuosius, kurie arba nusisuko 
nuo senųjų organizacijų, turėda
mi savo organizacijų galybes, bet 
tai ne bendra padėtis.

TAUTININKAI NEAPSIRIKO
Naujiems atvykus, tautininkų 

srovėje tarp senųjų ir naujųjų 
nepasireiškė jokių nesusipratimų 
nei tąsynių dėl vadovybės.

Kai tik 1948 metais pirmutiniai 
atvyko, tautinei srovei persior
ganizuojant į Amerikos Lietuvių 
Tautinę Sąjungą (ir sugrįžtant 
į ALT), naujieji veikėjai stojo 
kartu, nejausdami kad senieji 
jų nepageidauja, ir senieji visai 
nepajuto kad jie gali būti nušluo
jami "į istorijos šiūkšlyną".

Stoję į darbą, naujieji dirba 
su senaisiais ir ALTS ir Vilties 
bendrovėje (kalbant apie centri
nes organizacijas, ir ALTS sky
riuose). Valdybos išrenkamos ir 
maišytos, bet kai pasitaiko val
dybą išrinkta vien iš naujųjų, 
senieji visai nesijaučia kad jie 
jau "nušluoti".

Dirvą aš perleidau naujiems, 
supratęs kad jiems labiau spau
da reikalinga, negu mums senie
siems. Jie manęs nenušlavė "į 
šiūkšlyną", priešingai, nuo 1948 
metų dirbu vieningai --ir ne tik 
Clevelande, bet visoje Ameriko
je. Tas pats ir su visais kitais 
tautininkais.

Clevelando kolonijon atvyko 
daug naujųjų, tačiau su jais -- 
ne tik su tautininkais, bet su vi
sais bendrai ---nesivaržau dėl 
to, kas priklauso "seniems", ką 
gali dirbti tik "naujieji".

Pačioje Vienybės redakcijoje, 
taipgi, redaktoriaus padėjėjais 
buvo ir dabar yra, naujai atvyku
sių žurnalistų.

SENŲJŲ PAVYDAS AIŠKUS

Kažin kaip būtų sekęsi, betgi, 
jeigu pasekdamas kitus pavydžius 
senuosius veikėjus, būčiau kar
tojęs frazę apie norą "nušluoti 
mus senuosius į istorijos šiūkš- 
lyną".

Štai pavyzdžiai senųjų pavydo: 
Mūsų naujieji ateiviai, pabėgę 

nuo bolševikų iš Lietuvos vien

gyvybes išgelbėję, netekę savo 
tėvynės, atvyko pas mus.

Radę čia Amerikos Lietuvių 
Tarybą, garsiai kalbančią apie 
Lietuvos išlaisvinimą, neklaus
dami kas vadovauja, šoko į dar
bą: kolonijose pristeigė ALT sky
rių ir nuo 1950 metų užpildė ALT 
iždą . šimtais tūkstančių dolerių 
su viltimi padėti Lietuvą išlais
vinti. BET senieji, pasisavinę 
sau teisę ALT vadovauti, apsi
riboję "piliečių" šarvais, sunau

dodami siunčiamas aukas pa
gal savo nuožiūrą, nerado nau
jųjų tinkamais įsileisti į ALT val
dybą, nors dėl tragedijos,ištiku
sios mūsų tautą, ir privertusios 
juos pas mus atvykti, naujieji pri
valėjo būti įjungti į ALT centro 
valdybą iš pat pirmos dienos, vie
toje pastangų juos "nušluoti", 
kaip nepageidaujamus!

Tik pastarasis skandalas, kurį 
sukėlė pavydūs ALT vadai, pri
vedė prie šiomis dienomis pada
rytų ALT pakeitimų --kaip to vi
suomenė reikalavo -- apie ką 
Vyt. Širvydas tame savo rašinyje 
kalba.

SUSIVIENIJIME LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Senieji pyksta, kam naujieji vi
si nesugūžėjo į SLA. Jų su laiku 
vis tik gerokas skaičius įstojo. 
Bet senieji ir po šiai dienai ne
nori jų įsileisti į centro valdybą-- 
patys veržiasi vadovauti. Pasta
rame seime šiaip-taip išrinko 
Tėvynės redaktorium naują atei
vį -- bet tik todėl, kad senieji 
jau išsibaigė...

Man žinoma, kad didesnėse 
kolonijose senieji, nors pagei
dauja naujųjų paramos, neįsilei
džia jų į salių bendrovių, į klubų 
valdybas.

Katalikų tarpe, senieji veikėjai 
zurza net prieš naujai atvykusius 
kunigus kurie spaudoje ir visuo
menės veikloje reiškiasi.

Panašiai ir tarp liaudininkų- 
sandariečių: naujai atvykę žy
mesni liaudininkai veikėjai pasa
lomis neigiami.

Kadangi naujiesiems vistiek 
teks užimti vadovybė lietuvybės 
išlaikymui, senieji privalom 
stengtis palikti dirvą švarią atei
čiai, o ne bandyti ją užteršti...

F START A 1

Cleveland Crust 
VACATION ACCOUNT 

NOW!
SAVE ALSO FOR

• Education
• I nsurance
• H o m e

• Automobile
• Christmas
• T a x e s

Every Other Week
DEPOSIT . . . H AVĖ

$222 25 TURĖS . . . $50
$499 25 TIMES . . $100 

$1022 25 TIMES . . $250

WE WELCOME YOUR SAVINGS
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVE
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J . J a n u š a i t i s ir J. Mažeika

PARAMĄ
ČIA GĖRIMUS P1RKSITE

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

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

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
Chianti Import. Wine ......................Qu. $C
Bordeaux French Wine.......................... 5th $0
Zeller Schwarze Katz .................... 5th $1
Ambasaęlor Vermouth ......................5th $0



Nr. 98 — 4 DIRVA 1962 m. rugpiūčio 24 d.

RUGSĖJO 8-ją DIENĄ PRIVALOME SVESTI
Nepriklausomoje Lietuvoje 

laisvai ir kilniai švęsdavome ne 
tik bažnyčios įpareigojamas, bet 
ir valstybinės svarbos, visą tau
tą jaudinančias dienas. Šiųjų ne
buvo perdaug. Palaipsniui išly
gintos, kaikurios įstatymo keliu 
paskelbtos, jos leido mums drą
siai stoti prieš pasaulį, besigar- 
sinant, kas mes esame, buvome 
ir ko siekiame. Džiūgavome su
laukę ilgai svajotos nepriklauso
mybės, tikėjome ją būsiant amži
na, branginome ir garbinome sa
vąją kariuomenę, didvyriškomis 
aukomis išvedusią tėvynę į lais
vąjį kelią, ugdėme pilietišką są
moningumą ir kėlėme viltis švie
siai ateičiai.

Kiekvienas dabar skausmingai 
prisimena Nepriklausomybės 
šventę - vasario 16 d., Tautos 
šventę - rugsėjo 8 d., niekšiš -' 
ką Želigovskio smūgį, pagrobus 
lietuviškąjį Vilnių - spalio 9 d. 
(lenkai ir . šiuo metu smarkiai 
propaguoja bei įtikinėja tarptau
tinės politikos vadus suktais sa
vo kėslais į ateities Vilnių, mes 
gi, beveik tylėdami, vėl turbūt, 
pribrendus momentui, vaduosi
me Vilnių, aukodami savo krau
ją ir gyvybes), Lietuvos kariuo
menės šventę - lapkričio 23 d. ir 
gal dar vieną kitą. Tos didžio
sios šventės buvo neišmatuoja
mas mūsų dvasios kildymas, tė
vynės meilės gilinimas, o liūdni 
minėjimai - ryžto grūdinimas. 
Apeigos, kariniai ir visuotiniai 
paradai, eitynės bei įvairios ki
tokios iškilmės lyg ir šiandien 
stovi prieš akis, stovi neužmirš* 
tarnai.

Ne visas šias šventes dabar 
minime. Ir nevienodai. Dingo ana
sai entuziazmas. Be to, prisidė
jo tragiškojo mūši} tautos žudy
mo - 1941 m. birželio mėnesyje 
bestiškai žiauraus okupanto 
pasalaus žygio laimėjimas. Sve
timame krašte bendrai jau netoks 
dvasinis kilimas, ne tokios min
tys, ne tokios ašaros...

Bet kodėl rugsėjo 8-ji tartum 
užmarštyje? 1930 Vytauto Didžio 
jo metais Lietuvos vyriausybė 
patvirtino Vytauto Didžiojo komi
teto projektą paskelbti nuolatine 
Tautos šventę - rugsėjo 8 d. Pri
siminkime bent keletą argumen
tų: 1) sutampa su švenčiausios 
Mergelės Marijos Gimimo šven
te, kurią katalikai labai gerbė, 
mėgo ir nuoširdžiai švęsdavo, 
2) primena ir primins plačiajam 
pasauliui, kad tą dieną prieš apy
tikriai 500 metų buvęs numatytas 
Vytauto-Karaliaus vainikavimas, 
lenkų klastingai sukliudytas (argi 
ne pravartu šiandien ir visados 
tatai priminti?), 3) skirta jauni
mui, nes masinio pobūdžio iškil
mės niekad gyvenime neišdyla 
(rugsėjo pradžioje mokyklos jau 
būdavo grįžusios iš atostogų). 
Pakaktų tiek. Gaila, labai gai
la, kad šioji šventė išeivijoje 
blėsta, nors niekas nenorėtų są
moningai jos nustelbti.

Užtat tebūna sveikintinas DLK

VLADAS BRAZIULIS

Birutės karių šeimų moterų 
draugijos Clevelando skyrius, 
rengiąs, nors ir kuklaus pavida
lo, pobūvį tuo tikslu tą pačią die
ną. Girdėti, kad ir kitos orga
nizacijos pastaruoju metu savo

Kun. klebonas Anicetas M. linkus
1962 m. rugpiūčio m. 13 d. 

Chicagoje mirė kun. Anicetas M. 
Linkus, liet. Šv. Kryžiaus para
pijos klebonas, sulaukęs 75 m. am
žiaus. Velionis buvo ne eilinis 
parapijos klebonas, o taurus dva
siškis, didžios dvasios lietuvis, 
talentingas administratorius bei 
organizatorius, kaip lygiai ir 
daugelyje kitų sričių gražiai pa
sireiškęs asmuo.

I JAV velionis kun. A. Linkus C v
atvyko 1905 m. 18 metų amžiaus. 
Pradžioje eilę metų jis dirbo 
fizinį darbą, o vėliau susitaupęs 
pinigo ir kitų remiamas, pasine
šė mokslintis. Mokėsi Valparai- 
so, anuo metu mūsų visuomenėje 
itin populiariame, universitete ir 
St. Bede kolegijoje. 1922 metais 
A.L. įšventintas kunigu.

DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE
Kun. A.M. Linkus vikaravo šv.

Antano parapijoje, Ciceroje, III., 
(5 mt.), šv. Kryžiaus parapijoje, 
Chicagoje (3 mt.), šv. Petro ir 
Povilo parapijoj, W. Pullmann, 
III., ir nuo 1941 m. iki pat mirties 
klebonavo - jau minėtoj šv. Kry
žiaus parapijoj. Visur jis reiš
kėsi, kaip pareigingas dvasiškis, 
gabus administratorius. Būda
mas didelio takto, santūrus ir 
draugiško būdo, kaip teigia vie
nas artimesnių jo gerbėjų ir nuo 
Valparaiso laikų artimas pažįs
tamas, dr. S. Biežis, kun. A. L. 
mokėjo sugyventi ir bendradar
biauti su visais parapijiečiais ir 
su visais žmonėmis. Maža to, 
kun. A. L. lengvai pajėgdavo 
įtraukti visus į parapijos darbą, 
jos pastatų statybą bei gerinimą. 
Tą jis sėkmingai vykdė klebonau
damas W. Pullman, bet dar ryš
kiau pasireiškė paskutiniojoj (šv. 
Kryžiaus) parapijoj. Šios para
pijos ūkį kun. A. L. perėmė su 
apie 130.000 dol. skolos apsunki
nimu. Ta skola jau apmokėta. 
Be to, dar įrengta graži susirin
kimams salė, pastatyti seserims 
mokytojoms vienuolyno rūmai, 
1951 m. pasitaikinus dail. A. Va- 
lešką ir kt. lietuvius menininkus, 
naujai perdažyta ir lietuviškame 
stiliuje išdekoruota visa bažnyčia, 
sumodernintas josios apšvieti
mas... Visa tai dėka kun. klebono 
organizaciniam sugebėjimui.

Atskirai minėtina velionio kun. 
A. Linkaus veikla labdaros sri
tyje. Chicagoje veikianti trumpai 
vadinama Labdaros Sąjunga (LRK 
Labdaros Sąjunga Amerikoje), 

bendraraščiais skatina skyrius 
stengtis visas žymiąsias mums 
brangias dienas švęsti tiktai to
mis pačiomis datomis, nemen
kinant įspūdžių kartais net nepa
grįstais kilnojimais.

Sekime birutiečių pavyzdžiu. 
Gaivinkime šios Tautos šventės 
būtinumą.

Orland Park, III., 1947 m. pas
tatė gražius prieglaudos rūmus, 
lietuviams seneliams gyventi, kai' 
navusius apie pusę milijono dole
rių, o 1958 m. ta pati draugija pas
tatė ir antruosius prieglaudos na
mus. Abiejų rūmų statybos vedėju 
buvo velionis kun. A. Linkus, ku
ris nuo 1942 m. reguliariai per
renkamas buvo ir pačios drau
gijos nepakeičiamu" iždininku. 
Būdamas statybos vedėju kun. A. 
Linkus nesitenkino vien tik sta
tybos sutarčių su kontraktoriais 
sudarinėjimu bei jųjų vykdymo 
priežiūra, bet neretai pats imda
vosi į rankas braižymo plunksną 
ir sudarinėdavo pastatų bei jų da
lių statybos planus, projektus... 
Šiaip laisvesnes nuo darbų valan
das kun. A. Linkus mėgdavo pra
leisti meniškai drožinėdamas 
įvairius dalykėlius iš medžio 
(žvakydes, rožinius ir kt.). Jo pa
rapijiečių teigimu, tie drožiniai 
esą gana originalūs ir skoningi, 
kaip gero meisterio.

KUN. A.M. LINKUS DIDŽIADVA
SIS LIETUVIS

Velionis nuo pat kūdikystės 
dienų buvo aiškiai apsisprendęs 
lietuvis ir kur galėjo lietuviško
je veikloje reiškėsi. Dar vaiku 
būdamas savo tėviškėj drauge su 
broliu platinęs iš Prūsų gabena
mą lietuvių literatūrą, mokęsis 
slapta pas lietuvį mokyto ją... Lan* 
kydamas Valparaiso universite
tą, kun. A. Linkus buvo vienas pa
žangiausių lietuvių kalbos, lite
ratūros bei istorijos klasėje ir po 
dr. S. Biežio bene porą metų bu
vo tos klasės mokytoju, šios die
nos terminu tariant, lituanistikos 
dėstytoju.

Velionis jaunystėje yra rašęs 
poeziją ir savo kūrybą spausdi
nęs: Vienybėje Lietuvininkų, Gied
roje, Vytyje, Drauge. 1912 metais 
įsikūrusiame Amerikos liet. kat. 
moksleivių susivienijime buvo 
pirmosios valdybos nariu ir to su- 
sivienijimo organo Moksleivis 
redaktoriumi. Taip pat kurį laiką 
jis yra dirbęs Draugo redakci
joje. Už nuopelnus Lietuvai 1938 
m. apdovanotas Gedimino ordinu. 
Laidojant Prezidentą Antaną 
Smetoną, kun. A. Linkus buvo 
pakviestas į Clevelandą pasakyti 
lietuvių kalba pamokslą. Ir tai 
jis noriai atliko. Tai darydamas 
jis išsiskyrė, ir kaip dvasiškis 
ir kaip lietuvis, iš daugelio ano 
meto mūsų iškilesnių tautiečių, 

kurie buvo panudę matyti Lietu
vos tragediją, kaip pasėką tuo
metinio režimo ir jo nepakan
kamo veiklumo ir todėl ryžosi 
nuo tų asmenų atsiriboti.

Kun. A. Linkus atsikvietė į 
savą parapiją vargonininku kom* 
pozitorių Steponą Sodeiką, o per 
jįjį sutelkė ir branduolį tremty
je buvusio Dainavos ansamblio. 
Tai leido šiam darniam ansamb
liui persiorganizuoti ir pradėti 
darbą šioje šalyje. Ansamblis 
naudojasi parapijos sale repeti
cijoms ir bendrai ryškiai jau
tė kun. A. Linkaus paramą, glo
bą. Taip pat kun. A. Linkus pa
rapijoj priglaudė ir globojo eilę 
lietuvių kunigų, atkilusių iš trem 
ties į JAV...

M. Valiukėnas

HOTEL NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA!
DIRVA METAMS 

KAINUOJA TIK 
1O DOLERIU K

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie 
Atlanto j viešbutį ”Nida” Asbury Parke, N. J. 
7-tos ir Park Avė. kampe, telef. PR 4-7788. švarūs 
kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas.

Viešbučio salė išnuomojama Įvairiems pobū
viams. Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

Sugrįžk atgal! Ateina tavo eile
Neverta sielotis, kad neteksite karšto vandens- Tai, ko aš tikėjausi, po to, kai ma
ma nuplovė mane. Bet ne! Su mūsų AUI-40 gaso vandens šildytuvu, karšto van
dens užtenka visiems. Ir tai liečia jus! Gasas sušildo vandenį greičiau ir tik už 
į4 kainos, nei kitos šildymo priemonės.

{Pasitikrinkite apie AUI-40 gaso vandens šildytuvus dabar

J THE EAST OHIO GAS COMPANY

Vertėj. P. Palukaitis
(55)

šviesa įsižiebė, uolios rankos skubėjo nuo burnų pa
šalinti užrištąsias nosines, ir tada išgirdo Reinoldas, kaip 
išsigandusi mergina gaudė orą — nenuostabu, pagal
vojo jis, jeigu jo veidas tik ir iš dalies atrodytų toks, 
kokį jis jautė. Tačiau pirmasis prabilo Grafas.

— Reikėtų pamanyti, kad tamsta buvai patekęs po 
autobusu, pone Reinoldai. Arba praleidai linksmoką pus
valandį su mūsų geruoju draugu Koku.

— Ar tamsta pažįsti jį? — paklausė Reinoldas dus
liu, neaiškiu balsu.

— Kas jo nepažįsta! Jis visur taip pažįstamas, kaip 
ir mėgstamas. Beje, kas iš tikrųjų atsitiko mūsų drau
gui? Jis atrodė nebe taip gerai nusiteikęs, kaip paprastai.

— Aš jam stiprokai įspyriau.
— Tamsta jam įspyrei! — Grafas pakėlė surauktus 

antakius — gestas, kuris pas jį reiškė aukščiausią nuste
bimą. — Koką vien tik paliesti reiškia jau didelį žygį, 
bet dar padaryti jį nekovingu ...

— Ak, pagaliau gi liaukitės! — pasakė Julija balsu, 
kuris išdavė pasipiktinimą ir susirūpinimą. — Tik pa
žiūrėkite į jo veidą! Mes turime ką nors daryti-

— Taip, gražiai jis neatrodo, — pastebėjo Grafas. 
Jis išsitraukė plokščią bonką, kurią visada nešiojosi su 

savimi. — štai, universalus vaistas.
— Pasakyk Imrei, kad sustotų, — tyliai, bet griežtai 

pasakė Janscis. Jis labai atidžiai stebėjo Reinoldą, kuris 
po pirmojo stiprios degtinės gurkšnio pradėjo kosėti, 
kiekvieną kartą sumerkdamas akis. — Tamsta esi rimtai 
sužeistas, pone Reinoldai. Kur?

Reinoldas paaiškino jam, ir Grafas tyliai nusikeikė.
— Prašau tūkstantį kartų atleisti, pone Reinoldai. 

Tai turėjau ir pats suvokti. Tas prakeiktas Kokas! štai, 
truktelėk dar vieną gurkšnį — tai sukelia skausmą, bet 
ir pagelbsti.

Mašina sustojo, Janscis išlipo ir po minutės grįžo su 
AVO tarnautojo miline, pripildyta sniego.

— Čia jau moteriškų rankų darbas, — pasakė jis, 
perduodamas Julijai milinę ir nosinę. — Pabandyk, ar 
nepasiseks pasirūpinti, kad mūsų draugas kiek dabitiš- 
kiau atrodytų.

Ji paėmė nosinę ir nusigręžė į Reinoldą. Jos rankos 
buvo tokios rūpestingos, kaip ir rimtas žvilgsnis, bet vis 
dėlto šaltas sniegas svilino kaip ugnis atvirose žaizdose, 
kai ji atsargiai bandė nuplauti sukrekėjusį kraują, ir 
Reinoldas nenorėdamas krūpčiojo. Grafas nusikosėjo.

— Gal turėtum, Julija, pabandyti tiesesnį metodą, — 
prabilo jis. — Kaip šį vakarą Margitos saloje, kada atėjo 
policininkai. Beveik ištisas tris minutes, pone Reinoldai, 
pasakojo ji mums ...

— Įžūlus melas, — Reinoldas bandė nusišypsoti, ta
čiau tai kėlė perdidelį skausmą. — Trisdešimt sekundžių, 
ir tik iš būtino reikalo. — Jis nukreipė žvilgsnį į Janscį. 
— Kas iš tikrųjų šiąnakt atsitiko? Kas pakrypo blogo- 
jon pusėn?

— Visiškai pagrįstas klausimas, — ramiu balsu tarė 
Janscis— Kas pakrypo blogojon pusėn? Viskas, jaunuoli, 
paprasčiausiai viskas. Visi pašaudė ožius — tamsta, mes 
ir AVO. Pirmąją klaidą mes padarėme. Tamsta žinai, kad 
namas buvo sekamas, ir mes manėme, kad žmonės, besi- 
domį mūsų namu, turėjo būti paprasti šnipeliai ir clenun- 
cijantai. Didelė klaida iš mano pusės —tai buvo AVO 
žmonės, ir kai Grafas, baigęs tarnybą, atėjo pas mus, 

tuoj pat pažino abu žmones, kurie buvo sugriebę San
dorą. Tačiau Julija jau buvo išėjusi susitikti su tamsta, 
mes negalėjome tamstai duoti žinios, o. be to, manėme, 
kad tai visai nebūsią reikalinga. Grafas, kuris yra tiks
liai informuotas apie AVO darbo metodus, buvo visiškai 
tikras, kad užpuolimas įvyks, jei iš viso šią naktį, tai 
prieš pat rytą. Tai tvirta schema, kurią AVO naudoja 
visiems atvejams. Mes todėl buvome nusprendę palikti 
namą tuoj po vidunakčio.

— Tad ir vyras, stebėjęs Juliją, greičiausiai ją buvo 
sekęs jau nuo pat namų.

— Taip- Tamsta, tarp kita ko, tą vyrą labai apsuk
riai sutvarkei, nors, jau tiek spėjus pažinti tamstą, ko 
kita ir nereikėjo laukti. Bet blogiausia šios nakties klaida 
jau buvo atsitikusi anksčiau, būtent, kada tamsta kal
bėjai su profesorium Jeningu.

— Kada aš su .. .*aš nesuprantu.
— Tai buvo tiek mano klaida, tiek jo, — įsiterpė 

Grafas. — Aš tai žinojau — ir turėjau jį įspėti.
— Apie ką jūs iš tikrųjų kalbate? — paklausė Rei

noldas.
— Aš tamstai paaiškinsiu. — Janscis pažiūrėjo į sa

vo rankas, paskui lėtai pakėlė žvilgsnį, nukreipdamas jį 
į Reinoldą. — Ar tamsta apžiūrėjai profesoriaus kam
barį, ieškodamas paslėpto mikrofono?

— Taip, aš tai padariau. • Jis buvo už ventiliacijos, 
angos dangčio.

— O vonios kambaryje?
— Ten nieko nebuvo.
— Deja, buvo. Ir būtent aukštai, duše. Kaip Grafas 

man sakė, kiekvienoje Trijų Karūnų viešbučio vonioje 
yra įmontuotas mikrofonas. Nė vienas.tų dušų neveikia 
— reikėjo pabandyti.

— Duše! — Reinoldas net pašoko, nekreipdamas dė
mesio į duriantį skausmą nugaroje ir pastumdamas išsi
gandusią merginą į šalį. — Mikrofonas? Tai neįsivaiz
duotina !

— Taip yra, — pasakė Janscis.
(Bus daugiau)
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ŠEŠIOS TERORO VALANDOS PULGIS ANDRIUŠIS
Žemojo vidutinio luomo mies

telėnai Braunai pakvietė mus į 
jų dukters, mūsų dukterų mokslo 
draugės vestuves. Nupirkom pen
kių svarų vertės dovaną, daugiau, 
negu kitatiek kaštavo mūsų duk
ters pasipuošimai pamergio 
vaidmeniui atlikti, na, dar gėlės, 
susisiekimas ir kitos viešo pasi
rodymo smulkmenos. Pinigiškai 
pradedu pasakojimą dėl to, kad iš 
to viso anglosaksinio pokylio iš
ėjo Zablockio muilas.

Savaitgalio pavakarė buvo 
žvarboka, prie protestantiškos 
bažnytėlės durų trypėme, pūtė- 
me rankas gerą pusvalandį, kol 
susirinko visi svečiai, kol jau
nuosius iš visų pusių nufotogra
favo, kol įamžino pajaunių poras, 
kol atvežė iš namų kažkokią pa
mirštą šliūbinę reikmenį. Pas
kui kitą pusvalandį laukėme vi
duje, neturėdami į ką žiūrėti, 
išskyrus keturias plikas sienas. 
Jungtuvės buvo atliktos per pen
kias minutes, po to visa palydą 
sukurmėjo į zakrastiją, ar kaip 
jie tatai bevadintų. Mes ir vėl 
likome vieni gerokam pusvalan
džiui žiūrėti į sienas ir šalti. 
Ačiū jam sveikam šį sykį mus 
palinksmino vargonininkas, pa
leidęs nuo viškų Šuberto sere
nadą, kuri pašildė bent mūsų vaiz
duotę. Išsinėšinus iš bažnyčios 
turėjom stumdytis gerą pusva
landį prieduryje, barstydami 
konfetti, serpentinus, gėrėtis, 
kaip jaunieji ir pajauniai su lai
mingomis šypsenomis vėl fotogra 
favosi, landžiojo pažasčiais nau- 
javedžių draugai ir draugės su 
aparatais ir prožektoriais pils
tydami svečiams už apykaklių di
namitinius miltelius. Jau lyg ir

norėtųsi ką įdėt burnon, sueit 
sąlytin su šildomuoju gurkš
neliu...

Na, pagaliau, vargai baigti, sė
dame į mašinas, skubame prie 
karo veteranų salės. Ne, vargai 
nebaigti dar, turime lauke stum
dytis kitą ilgą pusvalandį, matyt 
nebaigtas ruošt stalas, ar nuva
žiavo ko užmiršto atvežt iš namų!

Po amžinybės laukimo, pasi
keičiant su absoliučiai nepažįs
tamais likimo draugais vienu ki
tu idijotišku žodeliu, kruopščiai 
maskuojant nekantrumą, kuriuo 
paženklinti visų svečių veidai, 
štai, pasklinda gandas, kad jau 
leidžia vidun.

Žąsele praėję vestibiulio pa
sienyje išsirikiavusius vestuvių 
kaltininkus su laimingomis šyp
senomis, paspaudę jiems rankas, 
pasakę po idijotišką linkėjimą, 
nekviesti puolame salėn ir prie 
kilometrinio stalo, nepasakyčiau, 
lūžtančio gėrybėmis, nors ir po
pierinių lėkščių ir kaušelių buvo 
pridėta tiek, kiek užteko vietos. 
Be to, riogsojo ir stikliniai ąso
čiai, pripilstyti sklidinai... spėkit 
ko?

Kai buvom ceremonmeisterio 
paskatinti išgerti karališkąjį tos - 
tą, kai orkestras užgrojo himną, 
paaiškėjo, kad ąsočiai buvo pri
pildyti... ananasinio lemonado! 
Žinoma, buvo ir butelių su ža
liais, geltonais ir raudonais gė
rimais, tačiau jie visi tiktai šnypš 
tė.

Anglosaksiniai svečiai, liūdnai 
įsitikinę neturėsią progos sušilti 
nekūrentoje salėje, atsikeršijo 
anglosaksiniu būdu.

Lyg skėriai per pusvalandį su
valgė iki paskutinės žalio kopus-

tlapio skvetelės, laižyte-išlaižė 
pyyaguotus šaukštelius, alei la
šelį išgėrė arbatą, nuogai nug- 
ramdė viščiuko kaulelius, iki že
miausio dugno ištuštino spalvuo
tus vaisvandenius, net nukramtė 
įsmeigtus į alyvas medinius ši
puliukus, taip, kad padavėjoms po 
pusvalandžio nieko kita nebeliko, 
kaip nudengti ir išnešti laukan sta%. 
lūs, svečius susodinus pasieniuo
se užiminėti vienas kitą. Džazinis 
orkestras nepaliaujamai grojo 
suktukus, ceremonmeisteris nė
rėsi iš kailio, varydamas propo- 
gandą būti linksmiems, bet ge
riausiu atveju naujam šokiui į sa
lę tesukombinuodavo penkias še
šias poras.

- Visi kartu, bendruomeninis 
šokis, daugiau linksmybės, džen
telmenai ir džentelmenienės!

Pasieniuose apie du šimtus 
džentelmenų ir džentelmenienių 
žiovavo, pasmerkti laukti, kol 
visas tas ti-ri-ri pasibaigs. Jau - 
nąjai išvykus namo persirengti 
civiliškai, liko mažiausiai dar 
trys valandos to-gražaus lauki
mo, kol svečiai galės atsisvei
kinti su ja ir skirstytis kas sau. 
Ceremonmeisteris buvo pagata- 
vas kviestis policiją, kad ji pri
verstų svečius linksmintis, bet jo 
prakalbos ir net reikalavimai pa
siliko be atbalsio, visi sėdėjo it 
balnai pasieniuose, net nepajėg
dami vienas kito užiminėti, saky
tum suparaližuoti.

Linksmybių vadovas tada sce- 
non pristatė džaziniuspridainuo- . 
tojus su siaurom kelnėm ir kut- 
vėliškai apsikirpusius jaunuo
lius. Kol jie dainavo, visi klau
sė, nieko kita neturėdami veikti, 
normuotai paplojo ir vėl užvieš

patavo salėje tyla. Geros nuotai
kos varovo balsas skambėjo lyg 
tyrlaukiuose, į orkestro triukš
mą vis teatsiliepdavo keletas po
relių, kurios, dar nesibaigus mu
zikai, susigėsdavo ir grįždavo į 
savo vietas toliau pampsoti.

Paskui, nejaukiai tuštumai pri
pildyt scenon atvedė fokusinin
kus-piešėjus, kurie ant didelių 
popieriaus lapų per kelias sekun
des anglių atvaizdavo mikimau- 
zus ir kitus komikus. Bet tai tru
ko tik dešimt minučių ir publika 
net neturėjo energijos paploti 
menininkams, prisiminus, kad 
dar reikės laukti čia ne minutes 
bet valandas. Dairosi sveteliai į 
viens kitą, niekas niekam nepa
žįstamas, jeigu prasitarsi kokį 
nereikalingą, žodį, paskui galipa* 
aiškėti, kad tai buvo policininkas 
ar mokesčių špiegas. Tad geriau 
jau tą vakarą patylėti dėl šven
tos ramybės.

- Kaip jums sekasi, misteri?
- O, neblogai, misteri, labai 

ačiū už paklausimą! O kaip jums?
- Taip pat neblogai, didelis dė

kui, misteri! Kaip patinka vestu
vės?

- O labai žavingos, nuostabios 
vestuvės, misteri!

Ceremonmeisteris, matyda
mas, jog iš viso nėra bendruome
ninės nuotaikos, traukia iš savo 
skrybėlės paskutinį kraliką. Gir
di, dabar mes taip įdomiai laiką 
leisdami pas vaišinguosius miste
rius Braunus (pažiūrėjęs į ranki
nį laikroduką), dar turime pusan
tros valandos, kol sugrįš mūsų 
simpatijas nukariavusi jaunoji, 
vadinasi, naudokimės proga ir 
linksminkimės, kaip pridera ge
riems vestuvininkams. Gražiai 
pasišokę ir prisižiūrėję garsių 
menininkų numerių, pagal ge
riausias anglosaksų tradicijas

Trys žymūs menininkai Los Angeles lietuvių parapijos Lietuvių
Dienoj, įvykusioj rugpiūčio 19 d., solistė D. Mongirdaitė, muzikas B. 
Budriūnas ir Hollyvoodo aktorė Rūta Kilmonytė.

L.Kančausko nuotrauka
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Lietuvos atstovo titulas liri,n'- Rail°
Kariuomenėje, ypač karo metu, pasitaiko kartais ne

normalumų su karininkų laipsniais ir jų užimamomis vie
tomis. Vadas dėl svarbių priežasčių, kautynėms tebeeinant, 
būna atšauktas, nušalintas, ar suserga, ar sužeistas, ar žūva. 
Jį tada pavaduoja padėjėjas, paprastai žemesnio laipsnio 
karys. Būna taip, kad pulkininkas tokiu atveju perima divi
zijos vadovybę, kapitonas — pulką, leitenantas batalioną, 
ai’ net puskarininkis kuopą.

Lietuvos nepriklausomybės karuose buvo daug tokių 
atsitikimų. Kautynės eidavo toliau. Jos neblogiau būdavo 
vadovaujamos. Būdavo pasigėrėtinų, didvyriškų pergalių. 
Vadovaudami stambesniams vienetams, tie karininkai ir lik
davo su savo laipsniais. Negirdėjome, pvz., atsitikimo, kad 
pulkininkas, laikinai vadovavęs divizijai, būtų pats save 
pasikėlęs į divizijos generolą.

Bet lietuviškame diplomatiniame pasaulyje šiandien ma
tome kitokių pavyzdžių.

Dabartinio mūsų laisvės karo laikai visiems padaliniams 
labai nenormalūs, ir tam tikri iškrypimai nuo normų būtų 
suprantami ir net atleistini. Bet su saiku ir tik retkarčiais. 
Vargiai kas linkėtume grįžti į tokį chaosą, kuris buvo pra
sidėjęs jau pTieš dešimtį metų, kai Vlikui pirmininkavo prel. 
M. Krupavičius. Vienu metu tada kilo tikra suirutė su "Lie
tuvos atstovais”, "ryšininkais”, "įgaliotiniais”, "pasiunti
niais” ir kitokiais diplomatais.

Apie anuometinę fantastišką ir visiškai paiką, išsimįslytą 
"grikių košę" tada esu rašęs plačiau ir tai sunaudojau savo 
knygai "Iš paskendusio pasaulio". Maniau, kad tai jau ga
lutinai paskendo, bet pasirodo — ne.

Iš ano fikcijų ežero dar ir šiandien, žiūrėk, vėl išsine
ria koks nors įdomus savarankiško titulavimosi fantomas.

Kai tai daroma atsargiai ir laipsniškai, liaudis kažkaip 
nė nepastebi. Bet štai rugpiūčio pradžioje vienu metu lietu
viškuose laikraščiuose pasirodė pranešimai apie Baltijos 
kraštų diplomatų veiklą Washingtone. Gi Dirvoje (Nr. 88) 
abu pranešimai buvo išspausdinti tame pačiame puslapyje, 
o tada jau reikalas ryškiai krenta akin. Kad ir dėl vieno 
diplomatinio titulo ...

Estijos, Latvijos ir Lietuvos diplomatiniai agentai Wa- 
shingtone tada įteikė JAV Valstybės Sekretoriui laišką, ja
me pareikšdami dėkingumą, kad JAV prieš 40 metų šias tris 
valstybes pripažino de jure ir to nusistatymo ligi šiol tebe
silaiko. Laiškas buvo pasirašytas tikrais jų turimais diplo
matiniais titulais. Lietuvos vardu pasirašė p. J. Rajeckas, 
Lietuvos Chargė d’Affaires a. i. Mūsų kalba sakant, būtų — 
Lietuvos pasiuntinybės laikinasis reikalų vedėjas. Toks yra 
tikrasis p. J. Rajecko titulas. Jį visi žinome, suprantame, 
skaitomės ir gerbiame. Gal galėtų ir turėtų būti geriau, bet 
tai ne nuo mūsų priklauso.

Bet tame pat laikraščio puslapyje skaitome kitą p. J. 
Rajecko pranešimą tuo pat reikalu specialiai lietuvių visuo
menei, tik, jis pasirašytas kitoniškai. Prie savo pavardės jis 
deda nebe laikinio pasiuntinybės reikalų vedėjo titulą, bet 
Lietuvos Atstovo ir šį titulą dar pakartoja savo pranešimo 
tekste. Be abejo, tuo norima skatinti ar pratinti lietuvių vi
suomenę prie naujo titulo ir bent moralinio jo priėmimo.

Taip mėginčiau aiškintis iš gražiosios pusės, kadangi 
kitokių sumetimų neišmatyčiau. Tarp tų titulų betgi yra 
formalus skirtumas, ir tuo nelaimingesnis, kad Lietuvos 
diplomatinėje teisėje ir tradicijoje tokio titulo nėra. Nepri
klausomybės pradžioje būta kiek tokių privatinių pasivadi- 
nimų, bet jie netapo teisės norma. Bendroji tarptautinė tei
sė diplomatinius titulus gana tiksliai ir griežtai yra nusta
čiusi. Nebūtų reikalo mums ką savaip prasimanyti.

Šio titulo, tiesą sakant, niekas oficialiai per 20 metų 
nevartodavo, išskyrus anuometinį "Lietuvos atstovą” Pary
žiuje, kurio teisinė padėtis Prancūzijoje buvo itin trapi, bet 
jis guodė save tuo susimanytu titulu. Aną "Lietuvos atsto
vą” atkėlus į Lietuvos pasiuntinybę Washingtonan pata
rėju, jis galbūt ir patarė ponui Rajeckui irgi pasivadinti 
"Lietuvos atstovu”, tikrojo savo titulo prieš lietuvių visuo
menę kažkaip lyg ir bodintis. Darau tik tokią prielaidą, nes 
nelengva visose misterijose susigaudyti. Pvz., kad ir to pa
tarėjo atvykimas į Washingtono Pasiuntinybę visuomenei 
buvo savo laiku praneštas, kaip įvykęs p. J. Rajecko pasiū
lymu ir Diplomatijos Šefo pritarimu. Tuo atveju, lieka klau
simas įdomumui: o kas gi jį formaliai paskyrė?

Man rodos, kad p. Rajeckui, vėl pavartojant karinius 
terminus, pvz., einant pulko vado pareigas, bet turint tik 
kapitono laipsnį, nėra nei rimto pagrindo, nei būtino reikalo 
vadintis pulkininku. Tai ne kiek nežemina lietuvių visuo
menės akyse nei jo pareigų, nei asmens.

Lygiai trapūs yra ir Estijos bei Latvijos diplomatų Wa- 
shingtone titulai. Jei ko galėtume pageidauti, tai kad JAV 
vyriausybė, kuri pripažino tuos kraštus suvereniniais prieš 
40 metų, kuri šiandien to pripažinimo tebeprisilaiko ir tebe- 
ignoruoja sovietų okupacines užmačias, — kad ji būtų pa
lankesnė šiam teisės ir moralės principui ir nedarytų kliū
čių Baltijos kraštų diplomatams sutvarkyti jų titulų klau
simą ko palankiausiai, na, ir su skambesniais, faktinę pa
dėtį atitinkančiais pasivadinimais.

* * *
Lietuvos Atstovo p. J. Rajecko pranešime lietuvių spau

dai šį kartą radau įvairių gražių minčių, tik pasigedau mū
sų poetų eilėraščių ištraukų, kurių dažnai aptikdavau kitose 
jo prakalbose. Tai be abejo labai geras bruožas, rodąs mū
sų diplomato platesnį apsiskaitymą ir nuoširdų dailiojo žo
džio pamėgimą.

Jo prakalboms tai suteikdavo aukštesnio ir stilingesnio 
polėkio, kurį šį ‘kartą vargu ar atstojo toks pasisakymas: 
”Šia sukaktuvine proga, laikau garbinga pareiga prisiminti 
ir pareikšti dėkingumą žuvusiems dėl Lietuvos laisvės”.

Man išrodo, kad skonio ir stilingumo atžvilgiu tai būtų 
kiek rizikingas priėjimas prie labai jautraus atvejo. Mes 
buvome pripratę žuvusiems dėl Lietuvos laisvės reikšti, ro
dyti ir jausti pagarbą, bet savo padėką jiems už žu
vimą greičiau mandagiai nutylėdavome, nežiūrint, kiek li
kusiems gyviesiems ji kam patogiai ir naudingai pasitar
naudavo.

Reikšdamas savo padėką žuvusiems, įnirusiems ir gy
viesiems lietuviams, Lietuvos Atstovas ta pačia proga pri
minė. kad jo pareigos — "sunkios, bet jas saldina pasišven
tėliai tautiečiai. Jų gretose, dėl bendro labo, smagu kovot, 
pavargt ir kentėt”.

Suprantu kovos sūkurio džiaugsmą. Bet kai reikia pa
vargt ir kentėt, tai aš paprastai nesijaučiu labai laimingas, 
ir tada man nėra smagu. Ir kaip Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone apie jos veiklą mūsų spaudai perijodinių pra
nešimų atidus skaitytojas, tais žodžiais aš net nelabai linkęs 
tikėti. Anuose pranešimuose daugiausia būdavo kalbama 
apie Lietuvos atstovo bei jo patarėjo priėmimus, vaišes, ar
batėles. apsilankymus formalaus ar tik socialinio pobūdžio 
įvairiose vietose kasdieną ar kas antrą. Tai visa be abejo 
sukelia nuovargi ir kentėjimus, bet neišreiškia Įtemptos su
rikiuotų gretų kovos smagumo.

Mes būtume dėkingesni, gaudami daugiau žinių apie 
laisvės kovos žingsnius. Tai didintų mūsų, kaip "pasišven
tėlių tautiečių" viltis ir ■ dvasią, einant tiek gretomis, tiek 
pavieniui.

pereisime prie bendruomeninės 
saviveiklos, tai yra žaidimų, ku
riuos mus išmokino mūsų sene
liai, dabar aš jums paaiškinsiu 
seną airių ratelį...

Svečiai susigūžė pasieniuose, 
tvirtai pasiryžę nepasiduoti pro
vokacijai.

Kai varovas išaiškino airiško 
žaidimo techniką, jam reikėjo 
dvylikos porų dalyvių. Savano
riais teišėjo tik trys poros. Nie
ko nepadėjo tolimesnė propogan- 
da, net maldavimai, paskui griež 
ti reikalavimai sujungti su grąsi- 
nimais. Po to jis nutvėrė, matyt, 
jam asmeniškai pažįstamas dar 
tris poras (mūsų su žmona, dė
kui jam, nelietė) ir sudarė pusę 
ansamblio, girdi pradžiai gana ir 
šešių porų, vėliau visiems patiks 
ir prisijungs prie mūsų. Žaidi
mas buvo panašus į kokias tai 
žargytuves, tad po kelių minučių 
keturios poros pabėgo iš ringo, 
nenorėdamos viešai kompromi- 
tuotis. Mat, to žargytinio esmė

buvo ta, kad žaidikas sugriūtų 
ant grindų ir tuo savo neran
gumu pramanytų publikai juoko. 
O kas gi iš anglosaksų nori, kad 
iš jo žioplumo juoktųsi?

Antras, škotiškas žaidimas 
taip pat nepraėjo, nes čia reikė
jo atsigulus pilvu ant grindų suk
tis aplinkui, tad savanoriai po pir 
mo suktuko iškrito iš eilės, links
mybių meistrui numojus ranko
mis ir net nedrįstant kviesti nau
jų dalyvių, o, tur būt, ir pati po
licija nebūtų galėjus padaryti.

Salėje įsivyravo tyla, nors or
kestras vis grojo suktukus. Taip 
sakant, į tuščią. Tik po kiek lai
ko varovas buvo pirmą kartą šį 
atmintiną vakarą savo pasiseki
mo viršūnėje, būtent, kai, pasi
žiūrėjęs į savo rankinį laikrodu
ką, iškilmingai pranešė:

- Jaunoji atvyksta atsisveikin
ti!

Tai buvo lygiai dešimta valan
da vakaro. Šešios teroro valan
dos baigėsi.

ATOSTOGOSE ...

Linkų vasarvietės - Christiana Lodge svečiai pasiruošę kelionei 
motorlaiviu...

V. Bacevičfus, L. Žvynienė ir A. Rukšėnas Beverly Shore "San- 
dūnuose".
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■ ■ ■ 0 AŠARA - DĖL LIETUVOS”...
Žvilgsnis į kun. A. Miluko monografiją

McCORMACK KOVOJA UŽ 
REZOLIUCIJŲ PRAVEDIMĄ

Baigęs skaityti, užverčiau pas - 
kutinįjį stambios Vlado Mingėlos 
parašytos knygos puslapį ir su
simąsčiau: ar daug lietuvių tauta 
turėjo ir dabar turi tokių didelių 
patrijotų, koks buvo kun. Antanas 
Milukas? Šis klausimas, be abe
jonės, liks neatsakytas, o mes - 
žvelgsime toliau į knygą.

Knyga - monografija apie di
dįjį dzūką, kun. Antaną Miluką, 
pašventusį, bene 50 darbingiausių 
ir kūrybingiausių metų Tėvynės 
Lietuvos labui.

Perskaitytoji monografija - lei
do prieiti išvados, jog jos auto
rius, parašęs knygą,o garbės 
mecenatai, rėmėjai ir prenume
ratoriai - pagelbėję ją išleisti - 
padarė didelį ir reikšmingą dar
bą. Toji knyga - bus netik gra
žus paminklas didžiam dzūkui ir 
lietuviui, kun. A. Milukui, bet ji 
bus ir puikia esencija kiekvienam 
lietuviui, gyvenančiam svetur, 
neleidžiančia prislobti ir priges
ti Tėvynės meilei ir, bendrai, 
lietuviškumui.

Knygą autorius Vladas Mingė- 
la dedikuoja Žuvusiems už Lie
tuvos laisvę ir savo Brangie
siems Tėveliams Anelei Buga- 
laitei ir Stasiui Mingėlams.

Apie kun. A. Miluko ilgametę 
veiklą Amerikos lietuvių tarpe, 
apie daugybę (netoli 200) jo iš
leistų knygų ir visą kitą neper
stojantį rūpestį lietuvių ir Lietu
vos reikalais - jau buvau girdė
jęs. Tos žinios - dar šiek tiek 
pasipildė atvykus ir apsigyvenus 
Š. Amerikos kontinente - Kana
doj, bet, anaiptol, nebuvo jos 
tokios gausios, tokios įtikinan
čios ir suteikiančios pilną vaizdą 
apie didžios pagarbo's užsitarna
vusį asmenį, šiuo atveju - kun. A. 
Miluką, kaip perskaičius apie jį 
čia kalbamą monografiją. Vadi
nasi; neskaitant pasitaikančių trū
kumų, (kas nedirba - tas neklys
ta), knygos autoriaus darbas, kaip 
sugebąs ryškiai nušviesti užsi
brėžtą temą ir įtaigoti skaitytoją, 
atliktas pakankamai gerai.

Monografijai įvadą parašęs 
prof. J. Eretas neveltui teigia, jog 
lengviau rašyti šimtąją iš eilės 
Linkolno ar Bismarko biografiją 
negu pirmutinę Valančiaus, Čiur
lionio, Milašiaus, Šalkauskio ar 
Miluko.

Knygos rašymo stilius - skai
tytojui įdomus ir patrauklus. 
Ypač rašant apie kun. A. Miluko 
gimtinę, jo vaikystę, jaunystę ir 
kit. Tekstas - su beletristiniu at
spalviu, todėl knygą pradėjus 
skaityti - nesinori nuo jos atsi
traukti.

Iš tos didžiulės knygos suži
nai, kiek tai daug to asmens 
(kun. A. Miluko) dirbta, kiek daug 
padaryta ir tai - vieno asmens

Pranys Alšėnas

pastangomis.
Ne be reikalo kitas itin švie

sus lietuvis dvasiškis Amerikoj 
Prel. P. Juras, teigia, jog kun. 
A. Milukas kaip žvakė sudegė 
ant Tėvynės aukuro. Esą jis auko
jo visą save Dievo garbei ir Tė
vynės labui. Jis sudegė, bet jo 
darbai - liko. (p. 108).

Ir kurioj srity kun. A. Milu
kas nedirbo? Jis buvo: rašyto
jas, paskaitininkas, vertėjas, pub
licistas, kunigas, apologetas, vi
suomenės veikėjas, laikraščių ir 
knygų leidėjas, Rusijos paverg
tos ir prispaustos lietuvių tau
tos globėjas ir gynėjas ir t.t. 
(P. 94).

Tai stebėtinos kantrybės, 
darbštumo ir energijos būta lie
tuvio. Kun. A. Miluko pasiauko
jimas Lietuvos reikalams - buvo 
tikrai beribis, (p.lll).

Vienok, kai jis daug dirboąai 
daug draugų, bet daug ir prie
šininkų turėjo. Ir tai - nestebė
tina. Net buvę jo geriausi drau
gai, dargi, iš to paties dvasiškių 
luomo, rašė prieš jį pamfletus, 
užvardindami "Milukijada" ir kt. 
Vadino jį Didžiuoju Dzūku kabu
tėse, bet iš tikrųjų - tos kabu
tės prikibo tik dėl didelio jo po-

- Esu kunigas Antanas Milu
kas, o ašara - dėl Lietuvos (psl. 
249). Gi Lietuvos padangė tuo 
metu, kaip žinome, staiga niau
kėsi...

Knygoje labai kruopščiai su
rinkta apsčiai dokumentinės me
džiagos bei nurodyta daug šalti
nių, kurie bylote byloja apie kun. 
A. Miluko nepailstančią veiklą. Jį 
ir mūsų Tautos Atgimimo Dainius 
- Maironis savo kūryboj mina
vo jo, ir Didis Rašytojas,Tumas- 
Vaižgantas, savo kalboj lygino su 
dr. Basanavičium, dr. Kudirka ir 
kit., tardamas: "... mylėkimeLie 
tuvą ir jos žemelę ir jai aukoki
mės taip, kaip darė ir tebedaro 
kun. A. Milukas", (p. 221).

1931 m. Prez. A. Smetona kun. 
A. Miluką apdovanojo Vytauto Di - 
džiojo III laipsnio ordinu. Be to, 
jam, kaip knygnešiui ir spaudos 
ilgamečiam darbuotojui, Lietu
vos vyriausybės vėliau buvo pri
pažinta 400 lt. mėnesinė pensija. 
(P. 221).

Iš tikrųjų, kaip ir knygos epi
loge teigiama, kun. A. Milukas - 
buvo teigiamas pavyzdys kaip rei 
kia prasmingai gyventi, kaip dera 
trumpą žmogaus gyvenimą sūnau 
doti, kad tragiškai nepraslinktu- 
me šalia gyvenimo, (p. 325).

Knyga išleista labai gražiai, 
didoko formato (9 x 6), praban-

Atstovų Rūmų pirmininkas 
JOHN W. McCORMACK jau kele
tą kartų diskutavo rezoliucijų 
reikalą su užsienio reikalų ko
misijos pirm, kongresmanu 
THOMAS E-. MORGAN. Savo 1962 
metų rugpiūčio 13 d. laiške, ad
resuotame Rezoliucijoms Remti 
Komiteto vadovybei, McCormack 
rašo, kad jis vėl kalbėsiąs rezo
liucijų reikalu su kongresmanu 
Morgan.

KOMITETAS PASIRYŽĘS KOVĄ 
TĘSTI IKI LAIMĖJIMO

Kova už rezoliucijų pravedimą 
gali užsitęsti, bet, pasak senato
riaus Tom Kuchel, rezoliucijų

DETROIT
AUKSO ŽĄSIS DETROITE

Birutės Pūkelevičiūtės veikalo 
"Aukso Žąsis" ištrauka bus at
likta Studentų Ateitininkų dramos 
vakaro metu Detroite, šeštadienį, 
rugsėjo 8 dieną, 7:30 vakare, Uk- 
rainian National Temple salėje, 
4655 Martin, DetroitMich. Atliks 
"Atžalyno" aktoriai,B. Pūkelevi- 
čiūtė, J. Kelečius, Kazys Vesel
ka, Leonas Barauskas. Taip pat, 
rašytojas P. Jurkus kalbės apie 
pasakos žanrą literatūroje. Prog 
rama bus užbaigta šokiais.

puliarumo. Juk ir žymųjį Graikų 
filosofą Sokratą - pražudęs jo 
populiarumas, taip lygiai - Grai
kijos Atėnų respublikos garbingą 
ir neužmirštamą valstybininką, 
Aristidą, ištikęs panašus liki
mas. Žmonės balsavę prieš jį 
tik todėl, kad jis... perdaug po
puliarus.

Caro priespaudos metais už 
lietuvišką veiklą iš Seinų semi
narijos pabėgęs klierikas A. Mi
lukas, pasiekė savo tikslą - kuni
gystę jau Amerikoj ir tenai dide
lius darbus nudirbo.

Ir šios recenzijos antraštei pa
imti žodžiai - yra kun. A. Miluko 
ištarti. Juos jis pasakė savo gy
venimo saulėleidy, 1939 m. rug
sėjo 10 d., kada New Yorko pa
saulinėj parodoj, "Lietuvių Die
nos" programos metu, tūkstantis 
choristų, diriguojamų prof. Ži
levičiaus, dainavo lietuviškas 
dainas. Tuomet, esą, Šalia kun. 
dr. Ig. Urbono sėdėjęs senas, ži
las kunigas ir šluostęsis ašaras. 
Jis buvęs paklaustas:

- Kunige, kas būsite, ir dėlko 
ašara? - Jis atsakęs:

giai įrišta, kreidiniam popieriu
je, 95 iliustracijos - faksimilės 
laiškų ir dokumentų dail. J. Juo
džio pieštu čiurlioniškos asosi- 
jacijos dvasios aplanku ir dedi
kaciniu vaizdu ir t.t.

Ne be to, žinoma, kad knyga 
neturėtų ir šiek tiek trūkumų, o 
gal, sakyčiau, bereikalingų per - 
teklių. Pa v., esama šiek tiek li
kusių korektūros klaidų, kurios 
ypatingai duria akis, ypač kreidi
nio popieriaus leidinyje. Štai, iš 
jų tos, kurias teko pastebėti: 
drbti vietoj dirbti (p. 29), Vačai- 
tis - Vaičaitis (31), treksmingai- 
trenksmingai (62), bsąlyginio - 
besąlyginio (99), žiodžio - žo
džio (131), ypači - ypač (147), 
iMlukas - Milukas (187), nenumal 
odmas - nenumaldomas (205), kt- 
aip - kitaip (207), prageyvenimui- 
pragyvenimui (219), į kūną - į kū
ną (309).

Be to, knygoj apstu pasikarto
jančių minčių, net ištisų skyrių 
ir pastraipų. Pav., pusi. 197 nu
sakoma, kas buvo kun. A. Milu
kas. Jis buvo: rašytojas žurnalis
tas publicistas, visuomenininkas,

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
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.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chort«r«d and Sup«rvis«d by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

paskaitininkas ir t.t., gi pusi. 
326 - vėl tas pat kartojama. Pusi. 
98-tame nurodoma, jog kun. A. 
Miluko sveikatai silpnėjant, bi
čiuliai kunigai pataria prašyti vys- 
kupo, kad duotų pagalbininką. Ta- 
čiaus jis - vis svarsto: o kas tuo
met, jei jo pagalbininkas parapi
jiečiams labiau patiks ir t.t., o 
308 pusi. - vėl pakartojamas ši
tas pats kun. A. Miluko būkštavi- 
mas dėl pagalbininko.

Dar toliau. 145 pusi, autorius 
rašo, jog jis nekartą spaudoj pas
tebėjęs kun. A. Miluką kontrover- 
siuniu asmeniu vadinant. Toliau - 
aiškinama, kas yra toji kontro
versija arba kontroversinė fi
gūra. Iš vienos pusės, atrodo, čia 
nereikėtų jokio nė aiškinimo, nes 
čia nieko blogo. Kun. Milukas, 
kaip akcijos ir didelės veiklos 
žmogus, turėjo daug draugų ir 
daug priešų, todėl ir vadintinas 
kontroversine figūra, nes, be abe
jonės, vieniems jis buvo vieno
kios vertės žmogus ir veikėjas, 
kitiems - kitokios. Negana to, 
apie tą kun. A. Miluko "kontro- 
versiškumą" - ir vėl užsimena
ma knygos 198 pusi.

Pusi. 139 kalbama apie tai, kad 
Sokratą pražudęs perdidelis jo 
populiarumas, 199 pusi, vėl ra
šoma apie ta patį Sokratą.

172 p. rašoma apie kun. Mi
luko brolio, Mato, sulaikymą Ame 
rikoj Elis Island (Ašarų saloj) ir 
grąžinimą atgal dėl akių ligos, 
kurios jis neturėjęs, 218 p. vėl 
tas pat pakartojama.

214 p. .rašoma, kaip kun. Mi
lukas, vos mišias bažnyčioj at
laikęs, skubėdavo į spaustuvę ir 
tenai, rankoves atsiraitojęs, vi
sas sušilęs, dirbdavęs įvairius 
spaustuvės darbus. 214-tam pus
lapy - vėl toji jo darbo spaustu
vėje procedūra pakartojama.

Knygoje, dargi, esama per ilgų 
digresijų į kitų, knygoj suminė
tų, asmenų aptarimą ir jų cha
rakteristiką, kas atitraukia skai
tytojo atydą nuo monografijos 
tikslu pasiimto asmens aprašy
mo ir tuo apardo knygos konden- 
suotumą.

Čia suminėti dalykai, anaip
tol, nemažina knygos vertės, nes 
tai tikrai - labai vertingas ir 
naudingas leidinys. Į šias pas
tabėles, sakyčiau, gal reikėtų 
atkreipti dėmesį tada, jeigu, kny
gos tiražui išsibaigus, reikėtų 
ruošti antrąją laidą.

Šiaip gi - knyga nuoširdžiai 
rekomenduotina visiems lietu
viams, nes ji - tarytum vais
tas nuo nutautėjimo ir kelrodis 
išblaškytos tautos vaikams sve
timuose vieškeliuose.

KUN. ANTANAS MILU
KAS - monografija, parašy

ta Vlado Mingėlos,384pusi., 
išleista lietuvių visuomenės 
aukomis. Leidėjas - Kun. 
Antano Miluko Monografijai 
Leisti Komitetas, Detroitas, 
Mich., 1962 m. Spausdino 
Lietuvių Encikoipedijos 
Spaustuvėje 265 - C - Street 
South Boston27,Mass.,USA.

pradininko, dėl to nereikėtų rankų 
nuleisti ir nusiminti. Senatorius 
Tom Kuchel neseniai rašytame 
savo laiške Komiteto vadovybei 
pamini, kad dėl vieno įstatymo 
jis kovojęs 8 metus ir laimėjęs.

Senatorius Kuchel ir kiti se
natoriai bei kongresmanai jau yra 
pažadėję savo rezoliucijas įnešti 
kitoje Kongreso sesijoje, jei tik to 
reikės.

VISI GEROS VALIOS LIETUVIAI 
KVIEČIAMI Ic TALKĄ

Šio Kongreso paskutinė sesija 
baigsis apie 1962 metų rugsėjo 
mėn. vidurį. Iki to laiko visą 
dėmesį turėtumėm skirti rezoliu
cijoms. Visi lietuviai kviečiami 
■dar kartą parašyti po laiškutį re
zoliucijų reikalu senatoriui J. 
William Fulbright irkongresma- 
nui Thomas E. Morgan, Senato ir 
Atstovų Rūmų užsienio reikalų 
komisijų pirmininkams, kurių 
rankose visos mūsų rezoliucijos 
yra. Talkos šiame žygyje prašy
ti Atstovų Rūmų pirmininko John 
V. McCormack. Būtinai parašyti 
po laiškutį abiems savo valstijos 
senatoriams ir kongresmanui, 
kad jie padarytų visą galimą 
spaudimą rezoliucijų reikalu į 
senatorių Fulbright ir kongres- 
maną Morgan. Visi kviečiami tai 
atlikti nieko nelaukiant.

ENTUZIAZMAS NEMAŽĖJA NA
RIŲ TARPE

Komiteto vadovybė kasdien 
gauna laiškų iš Komiteto narių

(lietuvių, latvių, estų ir kitų ame
rikiečių) pažadančių paramą šia
me žygyje ir ateityje. Vienas 
amerikietis rašo: "... Jei kova 
užsitęstų ir keletą metų, tos re
zoliucijos vertos kovos. Kovoki
te, visi geros valios ir laisvę 
mylintieji amerikiečiai jums pa
dės..."

Komiteto vadovybė yra nusis
tačiusi tęsti kovą už rezoliucijų 
pravedimą su žymiai didesne 
energija ir užsidegimu, negu kad 
komunistai kovoja už pasaulio pa
vergimą.

Vida Žvinytė ir Marius Kas- 
niūnas, mažieji uogautojai, 
džiaugiasi pririnkę pilną kibirą 
mėlynių.

GERIAUSIAI PAILSĖT PER ATOSTOGAS
Gražiausioje lietuviškoje vasarvietėje 

CAPE COD, Mass.
JANSONŲ VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. GA 8-8425.
RUGPIŪČIO MĖN. DAR YRA LAISVŲ 

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

Osterville, Cape Cod, Mass.

GAL KAM ĮDOMU?
Dirvoje dar galima Įsi

gyti knygą "Lietuva Tironų 
pančiuose” (kaina $2.00), 
kurioje vaizdžiai ir kruopš
čiai paruošta dokumentuota 
medžiaga atvaizduoja m a s 
Lietuvos pavergimo laiko
tarpis. Jei kas nespėjo tos 
knygos Įsigyti prieš 10 me
tų, nenusiminkit — ji ak
tuali ir dabar.

ST. ANTHONY SAVINGS

DOVANOS TAUPYTOIAMS

KVIEČIANT PRAOĘTI TIUPVTI PIS MISI

&/<* MOKAME UŽ BONU
V/4A TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS

& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 
sekretorius

Blshop 21397
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Lituanistinės šv. Kazi
miero mokyklos tėvų susi
rinkimas Įvyks š. m. rug
piūčio mėn. 26 d., 11:30 vai. 
Naujos parapijos salėje (šį 
sekmadienį po pamaldų). 
Mokinių tėvai prašomi visi 
dalyvauti.

• Inž. Pijus žiūrys, ilges
nį laiką gydęsis namuose, 
jau kuris laikas vėl randa
si Clevelando Policlinikoje. 
Tvirtos širdies ir geležinės 
valios mūsų veikėjas veda 
atkaklią kovą su įkiria liga.

• Juozas Urbšaitis, tauti
nės srovės veikėjas ir vie
nas iš Superior Savings di
rektorių, jau kuris laikas 
gydosi Cleveland Clinics li
goninėje. Jį aplankyti gali
ma 548 kambaryje.

Skaučių dėmesiui
Rugsėjo 2 d., sekmadienį,Cle

velando skautės yra pakviestos 
dalyvauti tarptautinėje skautą 
dienoje, kurią organizuoja veng
rą skautai. Skautės ir ją tėveliai 
kviečiami gausiai dalyvauti. Uni
formuotos skautės dalyvauja or- 
gnizuotai drauge su savo tunti- 
ninke, ir bus vaišinamos dykai 
pietumis bei dalyvaus šokiuose, 
kurie įvyks German Centrai 
Farm. Ne uniformuoti asmenys 
turi turėti bilietus, kurie kainuo
ja $1.75 ir yra gaunami pas A. 
Balašaitienę telef. CE 1-6072.

Mūsą skautės dalyvaus parodė
lėje ir programoje. Skaučią bū
relis šoks lenciūgėlį ir Milda ir 
Rūta Jokūbaitytės šoks klumpa
kojį.

Sesės, sugrįžusios iš vasaros 
atostogą, kviečiamos atsiliepti 
į šį kvietimą ir kuo skubiausiai 
pranešti tuntininkei apie savo 
dalyvavimą ir reikalingą bilietą 
skaičią tėveliams bei draugams.

Ši tradicinė šventė paprastai bū 
na labai įdomi ir turininga.

• AMANDA MULIOLIENĖ rug
sėjo mėn. paskutinę savaitę ati
daro lietuviško audimo ir lėlią 
siuvimo kursus. Kursai susida
rys iš 10 pamoką. Mokestis - 5 
dol. už visą kursą. Sesės skautės 
raginamos tais kursais pasinau
doti ir juose skaitlingai dalyvauti.

DĖKOIA
Neringos Skaučią Tunto vasa

ros stovyklos "Šešupės" vadovy
bė reiškia skautišką padėką se

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

FRIENDLY FLOVVER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763 

EAST CLEVELAN D — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN OPEN EVERY SATURDAY UNIIL 2:30

4% SUPERIOR 
SAVINGS

kančioms organizacijoms ir as
menims, be kurių paramos, sun
kaus darbo ir meilės skaučią 
darbu "Šešupės" stovykla nega
lėtą išsiversti:

Kun. sktn. Kulbiui ir kun. Kap. 
Dzegoraičiui - už skaučią dva
sios sustiprinimą; Dr. M. Vai- 
tėnui - už polio skiepą parūpi- 
nimą; Clevelando skautėms - ži- 
dinietėms - už 25 dol piniginę 
auką; Clevelando P.L. Bendruo
menės Antrajai apylinkei - 15 
dol.; Kun. Birutės Draugijai - 
10 dol.; Clevelando Skautininkią 
Draugovei už Maironio konkur
so paskelbimą ir premijas; Z. 
Pliodžinskienei - už lietuvišką 
malonų šeimininkavimą; Grigo
niui - už stovyklos taip jaukią 
iliuminaciją; Skautams pionie
riams - už pagalbą mūsų įsikū
rime; sk. akademikėms Nijolei 
Jankutei ir Gailutei Mariūnaitei 
už nuoširdų konkretų skautišką 
darbą stovykloje.

Ypatinga padėka priklauso skau
čių tėvų komiteto pirmininkui 
S. Mačiui ir K. Gaižučiui už jų 
didelį pasiaukojimą ir sunkų fi
zinį darbą, įrengiant mūsų sto
vyklą; A. Garlai - už stovyklos 
inventoriaus transportą; Mačie
nei, Petkevičienei, Čapkevičie- 
nei - tvarkant stovyklos invento
rių; sk. Vyt. Jokūbaičiui, sk. 
akad. pirmininkui A. Giedraičiui 
- už stovyklos likvidavimą ir sto
vyklavietės sutvarkymą; Rapolui 
Valatkai už piniginę auką ir iš
krovimą turto; Ciurlionies Namų, 
vadovybei - už suteikimą kampe
lio mūsų turtui pasidėti;

Sekantys skaučių rėmėjai, tė
vai bei draugai stovyklai aukojo 
pinigais ar maisto produktais:

Jokūbaitienė, Grigonienė, Kar- 
sokienė, Vaitėnienė, Mockus,Mai- 
nelienė, Biliūnas, Jankus, Gai- 
žutienė, sk. M. Leknickaitė, Čes- 
nienė, Žižniauskienė, Vedarienė, 
Plechavičienė, Apaniai, Plio- 
džinskas, Alg. Nasvytis, Liauko- 
nienė, sk. Dunduraitė, Ežerskie- 
nė, P.p.B. Pirmoji Apylinkė, Sai
kus.

Aleksui Apaniui - už maisto 
tiekimą.

Dėkojame ir visiems geros va
lios lietuviams, kurie mūsų sto
vyklą aplankė, drauge su mumis 
pasilinksmino prie skautišką lau
žą bei anonimiškai paaukojo vai
sius ir kepinius stovyklos bendrai 
virtuvei.

Tikrą padėką sunku išreikšti 
kasdieniniais žodžiais, tačiau 
Tamstą darbų ir paramos rezul
tatai ryškiai atsispindėjo skau
tiško jaunimo veiduose ir akyse.

ps. A. Balašaitienė 
"Šešupės" Stovyklos Viršininkė

vyr. skilt. A. Gelažytė 
Pavaduotoja

PADĖKA
JONUI NASVYČIUI mirus no

rim pareikšti padėką ilgoje joli-

936 Easl 185 St.
KE 1-7770 

goję jį prižiūrėjusiems Dr. Ab- 
raičiui ir Dr. V. Ramanauskui; jį 
rūpestingai lankiusiems kun. 
Goldikovskiui ir Amžinybėn gra
žiai palydėjusiam klebonui Ange
laičiui.

Tuo pačiu liekam giliai dėkin
gi visiems giminėms, artimie
siems, jo draugams ir pažįsta
miems lankiusiems ir jį prisimi
nusiems gėlėmis, užuojauta 
spaudoje, aukomis šv. Mišioms 
ir ypatingai maldose už Iškelia
vusiojo sielą.

Liūdinti Žmona, Sūnūs 
Dukros su Šeimomis.

JAMES A. RHODES 
I GUBERNATORIUS 
c

JAMES A. RHODES, respubli
konų kandidatas Ohio gubernato
riaus postui, numato įsteigti 100 
mil. dolerių fondą pramonei Ohio 
valstybėje pritraukti ir iškelti. 
Tai sudarytų sąlygas 200.000 
naujų darbų, arba tiek žmonių 
turėtų daugiau darbo. Toks fon
das nereikalautų nei cento iŠ 
mokesčių mokėtojų. Jis taip pat 
nereikštų valstijos kontrolės pra 
monei ir prekybai.

Šis rotacinis fondas skolintą 
pinigus besikuriančiai pramonei. 
Skolos būtų atmokamos išgauna
mos nuomos, bonų ir pan.

Ką reiškia valstijai suteikti 
200 tūkst. naujų darbų? Tai reikš 
tų išlaikymą 391.000 šeimų, įstei
gimą 23.000 naujų krautuvių ir 
sudarymą sąlygų 750 mil. apy
vartai prekyboje.

Šis James A. Rhodes projek
tas nėra nei sensacingas nei neį
gyvendinamas, nei propagandinis 
šūkis. Dėl jo rodomas didelis 
susidomėjimas Ohio valstijos pre 
kybos ir pramonės sluogsniuose. 
Ne be to, kad ir politiniai 
sluogsniai partijose yra supra
tę to projekto naudą. Ne sensa
cingas tas projektas todėl, kad jis 
yra vykdomas eilėje kitų valsti
jų. Visa tai priklauso nuo guber
natoriaus ir valstijos įstatimda- 
vystės įstaigų iniciatyvos ir kū
rybinių pastangų.

Būsimuose rinkimuose šis 
projektas bus vienu iš svarbiau
sių ginklų James A. Rhodes ran
kose.

MARK McELROY 
CLEVELANDO MERU

Vyr. Prokuroras Mark Mc El- 
roy - demokratų kandidatas Cle
velando mero vietai, yra gimęs 
1906 m. Clevelande. Nesvetimas 
jam šio miesto administracinis 
ir politinis darbas, nes jau nuo 
1937 m. jis buvo kelis sykius iš
rinktas į miesto tarybą. Po to 
jau jis buvo renkamas į Ohio se
natą. Ohio vyr. prokuroro parei
gose jis yra nuo 1958 metą. Jis 
atkreipė dėmesį savo kova su 
suktybėmis prekyboje ir gemb- 
leriavimu.

Kaip kandidatas į miesto me
rus, Mark Mc Elroy žada dina
mišką, energingą, toli prama- 
tančią vadovybę miesto rotušė
je.

Jis turi aiškią programą mies
to vaizdui išlaikyti: sulaikyti cent 
rą ir priemiesčius nuo sąmonin
go užteršimo ir nykimo,pagerin
ti viešus patarnavimus nedidi
nant mokesčių, reikalaujant iš 
Columbus miestui priklauso
mos mokesčiais surinktą pini
gų dalies.

Kaip vyr. prokurorui, kaip 
buv. ilgus metus įstatimdavys- 
tės srityje patyrusiu administra
torium ir teisininku, jam nesve
timi būdai ir priemonės priartin
ti miesto vadovybę arčiau gyven
tojų reikalavimams, juos tinka
mai suprasti ir įvertinti.

Mark Mc Elroy laikomas vado
vaujančiu kandidatu į Clevelando 
miesto merus, kaip labiausia pa
tyręs ir savo patyrimą turėjęs 
progos įrodyti administratorius.’

AMERIKOS LIETUVIŲ 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

Aldona ir Antanas Kavaliūnai su dukra Dalia skaito laikraščių iškarpas, kuriose aprašomas Aldonos 
Kavaliūnienės kančių ir pasiryžimo kelias į naują gyvenimą, po praeitais metais įvykusio gaisro, ku
rio metu jos kūnas buvo apdegęs 65%. Jos gyvybė buvo išgelbėta Raudonajam Kryžiui suteikus tiek 
kraujo, kiek dar niekas Clevelando istorijoje nebuvo gavęs.

"Kad rasčiau
Frank Stipkola iš Clevelando 

Raudonojo Kryžiaus informaci
jos skyriaus rašo Dirvai, kad 
posakis -

"Kraujas gelbsti gyvybes" su
sideda iš saldžių žodžių, kuriuos

Parduodamas
4 butų mūrinis namas su 
garažais.

4 gaso pečiai ir 4 vandens 
šildytuvai. Didelis sklypas. 
Labai gerame stovyje.

E. 71-oji gt. tarp St. Clair 
ir Superior gt.

Savininkai pasiekiami te
lefonu 431-3095. Skambinti 
po 6 vak p. p.

• Delikatesu — gėrimų 
krautuvė — C2 leidimas, 
patogus parkinimui plotas 
prie Lake Shore Blvd. Sa
vininkas serga — tikras 
pirkinys!

Skambinkite IV 1-3135.
(96-98)

GERI NAMAI
6 kambarių, labai geram 

stovyje namas prie Hayden 
gatvės.

3 miegamųjų į šiaurę nuo 
St. Clair E. 142 gt. Prašo 
tik <$11,800.

3 miegamųjų prie pat 
Naujos parapijos, viskas la
bai arti.

2 šeimų prie Naujos pa
rapijos, dideli kambariai, 2 
garažai.

6 šeimų beveik naujas 
apartamentas, Rocky River, 
vakarų pusėj.

UNITE D MULTIPLE
LISTING SERVICE

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome paskambinti

EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis — Realtor 

780 E. 185 IV 1-6900
Namų tel. KE 1-2190

būdą savo padėkai išreikšti..."
įvertinti gali Aldona Kavaliūnie- 
nė.

Po to, kai 1961 m. vasario 6 d. 
įvykusioje gaisro nelaimėje Al
dona Kavaliūnienė apdegė 65% kū
no paviršiaus ir išlikti gyvai ne
daug vilčių tebuvo likę, 37 pintos 
(1 p. maždaug 0, 56 litro) kraujo 

irl7 vienetų plazmos suteikimas su 
darė vieną iš pagrindinių pagel- 
bos šaltinių. Ne vienas Clevelan
do lietuvių papildė Raud. Kry
žiaus kraujo išteklius, tuo labiau 
tokiam kraujo kiekiui papildyti 
reikėjo ne mažų ir Juozo Stem- 
pužio pastangų, kad lietuviai pir- 
mon eilėn stotų į talką savo krau
jo paskola suminkštinti Raud. 
Kryžiaus kraujo ištekliais ope
ruojančią širdis.

"Kad rasčiau būdą savo padė
kai išreikšti tiems žmonėms, 
kurių kraujas teka mano gys
lose..." pareiškė Aldona Kava- 
liūnienė.

"Žmonėms, kurie nepagailė
jo dalies savo gyvybės, kad ir 
aš likčiau gyva".

Bet ne vien kraujas ir plas- 
ma gelbėjo A. Kavaliūnienei grįž
ti į šeimą, į gyvenimą. Gelbėjo 
jai Raudonas Kryžius, kuriam ji 
taip dėkinga už greitą atitinkamo 
tipo kraujo suradimą. Dėkinga ji 
talkai, ypatingai Twist Drill Co. 
direktoriui Mel Hanson,užtikri
nusiam susidariusias kraujo ob
ligacijas Huron Rd. ligoninei. 

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANIJOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visa gamtos grožį, 
rasti ramybę ir gerą poilsi, kuris po sunkaus visų 
metų darbo, kiekvienam yra labai reikalingas. 
Echo Va 11 ey 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 V a 1 1 e y Lodge Jūs rasite be 
poilsio, puikų restoraną, erdvius atskirus ir patogius 
kambarius su visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikią t'eniso-krepšinio aikštelę, gerą 
lietuvišką maistą ir malonų patarnavimą.

Echo V a 1 1 e y 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 V a 1 1 e y 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 V A L L E Y LODGE, 
Echo Lake, Pa.
Telephoner Stroudsburg 424-1920

Dėkinga ji kun. P. Dzegoraičiui, 
ją lankiusiam ligoninėje ne re
čiau, kaip gydytojai kad lankė 
ir suteikusiam dvasinės stip
rybės neišpasakytų kančių lai
kotarpyje.

. Yra visa eilė asmenų, kuriems 
Aldona Kavaliūnienė norėtų rasti 
būdus padėkai išreikšti.

Dolerių skaičiai, besisuką to
kiais atvejais, vidutinio uždarbio 
šeimos biudžete darosi lyg ir ne
berealūs. Realus lieka gyvybės iš 
laikymo ir šeimos tolimesnio gy
venimo ir egzistencijos klausi
mai.

Salia kraujo aukų, A. Kavaliū
nienė yra sulaukusi iš savo tau
tiečių, kur jie bebūtų, ne mažai 
simpatijų ir pageltos. Kalbant 
su ja, jauti susijaudinimą, lyg 
ir skolos jausmą, nerandant žo
džių ir priemonių tinkamam at
sidėkojimui.

Bet galime užtikrinti, kad Al
dona yra kupina naujos, kad ir sun. 
kiai, atkovotos gyvybės, už kurią 
ji yra dėkinga visiems, kurie vie
nu ar kitu būdu prisidėjo prie tos 
kovos palengvinimo. Tas žodžiais 
neišreiškiamas dėkingumo jaus
mas trykšta iš jos širdies, pa- 
sirodąs kiekvieną kartą mažu per
lu akyse. Jį reikia pamatyti, kad 
atjautus ir supratus.
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KAS IR KUR?
• Vilties draugijos nariai 

prašomi galimai greičiau 
grąžinti jiems išsiųstas bal
tas korteles su atžymėtu 
įnašu, kad būtų sudarytos 
sąlygos visiems išsiųsti pa
žymėjimus.

Pažymėjimai siunčiami 
tik tiems draugijos na
riams, kurie tuo būdu yra 
patvirtinę savo įnašą, jį pa
likdami tokį, koks yra, arba 
jį padidindami ar išlygin
dami pagal įstatuose nu- 
numatytą balsų lentelę.

Dar yra visa eilė narių, 
tų kortelių negrąžinusių. 
Vilties draugijos valdyba 
būtų dėkinga, jei visi drau
gijos nariai atsilieptų ir 
korteles grąžintų.

• ALT S-gos Chicagos 
skyriaus valdyba paskyrė 
50 dol. Neo Lithuania Korp. 
klestėjimo ir stovyklos fon
dui.

• Bronė Oniūnienė, ALT 
S-gos 11-jo skyriaus narė, 
iš Maspeth, New York, jau 
surinko Antano Smetonos 
monografijos 10 prenume
ratų ir mano, jog tai dar 
tik pradžia jos pastangų.

• Violeta Karosaitė ir 
Jaunutis Puodžiūnas, pa
garsėję lietuvių šokėjai 
Hollywoode, atliks dalį pro
gramos Kalifornijos Lietu
vių Dienoje, įvykstančioje 
1962 metų -rugsėjo mėn. 9 
d., sekmadienį, Los Ange
les mieste. Kalifornijos Lie
tuvių Dieną ruošia LB Los 
Angeles apylinkė puošniose 
Los Angeles Breakfast klu
bo patalpose.

A. t A.
JULIJAI ŠMULKŠTIENEI

mirus, jos vyrui LIŪDUI ŠMULKŠČILI, sūnums 
ir kitiems artimiesiems užuojautą reiškia ir drau
ge liūdi

Eleonora, Mečys Valiukėnai 
ir jų šeima

P. P. ANTANĄ ir ALEKSANDRĄ MIKO

LIŪNUS, mirus broliui ir švogeriui

JONUI MIKOLIŪNUI,
nuoširdžiai užjaučia

Vytautas Senkus ir šeima

JEI DAR NEGIRDĖJOT
FM stereo perdavimo, būtinai pasiklausykit: Gradinsko krau
tuvėj yra įviairių FM stereo radijų, net stalinių. Televizijos 
patefonai, magnetofonai. 2512 W 47th St., Chicago, 111. FR 6- 
1998.

AGNE PAŠKEVIČIENĖ, lyriškai koloratūrinis sopranas, šiemet 
baigusi Operos solistės Elzbietos Kardelienės muzikos studiją Mon
trealyje, yra muzikali asmenybė, koncertavusi jau Montrealyje ir 
Toronte.

KAIP VAŽIUOTI Į 
NEO-LITHUANIA 

STOVYKLĄ?
Korp! Neo-Lithuania va

saros stovykla šiais metais 
įvyksta nuo rugpiūčio 25 iki 
rugsėjo 3 d. Osterville Ma- 
nor, Ine., West Bay Rd., Os
terville, Cape Cod, Mass. 
Telef.: Osterville GArden 
8-6991.

Važiuojant automobiliais: 
New England Turnpike — 
įvažiuoti į U. S. 6, kuris ve
da per Providence, R. I. 
(Privažiavus Providence, R. 
I. įsukti į highway po deši
ne, kur yra užrašas U. S. 6, 
važiuoti į Broadway-West- 
minster pusę ir keliams ski
riantis pasukti į Harris St., 
tada vėl sekti U. S. 6)- To
liau važiuoti į U. S. 44 East 
vedantį į Cape Cod, paskui 
į U. S. 28 ir važiuoti vėl iki
U. S. 6; iš ten ieškoti ženk
lo į Osterville Rd.

ALT VALDYBOS 
' POSĖDIS

Rugpiūčio 18 d. buvo su
sirinkusi pirmajam posė
džiui naujai išrinkta ALT 
valdyba. Dalyvavo 9 asme
nys: E. Bartkus, T. Blins- 
trubas, P. Dargis, Dr. K. 
Drangelis, Dr. P. Grigaitis, 
A. Rudis, L. šimutis, J. Ta- 
lalas ir M. Vaidyla.

Dr- VI. Šimaitis dėl savo 
atostogų posėdyje dalyvau
ti negalėjo.

Buvo pagrindinai išsiaiš
kinta ALT veiklos gairės 
pagal naujai priimtą ALT 
statuto pakeitimą ir aiškin
tasi dėl naujų pareigų įve
dimo ALT valdyboje bei pa
reigų pasiskirstymas, kad

Lietuvių spaudos atstovai Hollywoode Alg. Gustaitis ir Alė Rūta kalbasi su Miss Australija Tania
Verstak (vidury), laimėjusia Miss International titulą. Pažymėtina, kad Tania .Verstak puikiai pažįsta 
Australijoj gyvenančius lietuvius. L. Kančausko nuotrauka

ALT darbą padaryti sėk
mingu ir labiau jį sustip
rinti ginant Lietuvos lais
vinimo reikalus.

Kadangi nebuvo pilno 
Valdybos sąstato, tad arti
miausioje ateityje -— rug
sėjo mėn. nutarta sukviesti 
visos Valdybos posėdį, ku
riame bus pasiskirstyta pa
reigomis ir bus aptarti kiti 
ateities veiklos reikalai.

• Dail. J. Paukštienės 
darbų parodą rengia LB 
Los Angeles apylinkė. Ši 
paroda įvyks Kalifornijos 
Lietuvių Dienos proga, ku
ri ruošiama 1962 metų rug
sėjo 9 d., sekmadienį, puoš
niose Los Angeles Break
fast klubo patalpose.

• Julija šmulkštienė, ži
nomo veikėjo, teisininko 
Liudo Šmulkščio žmona, mi
rė Chicagoje rugpiūčio 20 d,

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
JAUNIMO

SUVAŽIAVIMAS 
įvyks š. m. rugsėjo 1-3 d.d. 
prie Lake Simcoe, Orchard

ALT SĄJUNGOS KONFERENCIJOS 
CLEVELANDE PROGRAMA

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Centro Val
dyba, vykdydama 1961 m- 
Chicagoje įvykusio Sąjun
gos seimo pageidavimus iš
samiau pasiruošti 63-jų me-

Lodge (apie 45 m. nuo To
ronto). Į suvažiavimą — 
sąskrydį atvyksta Ameri
kos ir Kanados jaunimas. 
Programoje: pamaldos, pa
skaitos, diskusijos ir pa
rengimai. Pamaldas atlai
kys kun. dr. A. Jurėnas iš 
Bostono ir kun. Dilys iš 
Chicagos. Numatoma ir 
daugiau svečių kunigų-

Eva ngeliškas jaunimas 
Amerikoje ir Kanadoje 
kviečiamas kuo skaitlingiau 
dalyvauti. Dar neužsiregis
travusieji prašome regis
truotis pas Rūtą Bleizgytę, 
12 Rusholme Md., Toronto 
3, Ontario. Tel. LE 4-4088. 

tų Seimui, kviečia ALT Są
jungos Tarybos ir skyrių 
pirmininkų arba jų atstovų 
konferenciją, kuri įvyks š.
m. rugsėjo 29-30 dienomis, 
Statler viešbutyje, Cleve
land, Ohio. Kviečiami daly
vauti ir Kanados LT Są
jungos ir Vilties draugijos 
valdybos.

Sąjungos posėdyje, kuris 
įvyko rugpiūčio 15 d. A. ir 
D. Senikų bute, Great Neck, 
N. Y., be eilės kitų klausi
mų ,buvo aptarta ir priimta 
Sąjungos pirmininko Vy
tauto Abraičio pasiūlyta 
konferencijos darbotvarkė.

Antanas Senikas perskai
tė jo parengtą S-gos įstatų 
pakeitimo projektą, kurį iš
diskutavus centro valdyba 
priėmė ir nutarė pasiūlyti 
suvažiavimui svarstyti.

Buvo svarstyta A. Sme
tonos monografijos leidimo 
finansiniai reikalai ir, kad 
darbas neužsitęstų, nutar
ta kreiptis į platintojus, kad 
surinktą prenumeratų su
mą galimai greičiau siųstų 
Centro valdybos iždininkui 
P. Ališauskui, nes lėšos rei
kalingos su spausdinimu su
sijusioms išlaidoms apmo
kėti.

Konferencijos darbotvar
kė numatoma sekanti:

Pradžia rugsėjo 29 d., 10 
vai. ryto.

1- Konferencijos atidary
mas (Clevelando sk. 
pirm. K. Karpius).

2. Valdybos pranešimas 
(S-gos pirm. V. Ab
raitis).

3. Pranešimas ALTo rei
kalais (dr. B. Nemic- 
kas).

4. A. Smetonos monogra
fijos reikalais (A. Se
nikas).

5. Iždininko pranešimas 
(P- Ališauskas).

6. Lietuvos Nepriklauso
mybės Talkos ir Fondo 
pranešimas (V. Raste
nis ir E. čekienė).

7. Diskusijos.

Pietų pertrauka.

8. Skyrių pranešimai ir 
paklausimai.

9. ALT S-gos įstatų kei
timo klausimas (A. 
Senikas).

10. Vilties draugijos pra
nešimas (dr. V. Rama
nauskas).

11. Ateities darbų gairė
ms planavimo komisi
jos darbo nustatymas 
(J- Jurkūnas).

Posėdis baigiamas 5 vai. 
po pietų.

Rugsėjo 30 d., 10 vai. ry
to komisijų posėdžiai, rezo
liucijos ir kt.

LENKIJOS 
LIETUVIAI

Neseniai buvo gautas mūsų tau
tiečio laiškas iš Lenkijos, kuria
me jis aprašo tenykščių lietuvių 
gyvenimą. Laiško autorius iš Lie
tuvos išvyko 1944 m. ir atsidūrė 
Pamario krašte (Pomeranijoj). 
Čia su tėvais sulaukė karo pabai
gos. Išėjęs mokslus, dabar dirba 
Varšuvoj.

Štai ką jis rašo:
Lietuvių gyvenimas Lenkijoj 

yra plačios apimties dalykas, ku
ris laiške sunkiai gali būti ap
rašytas. Planuoju tam dalykui 
skirti daugiau laiko. Norėčiau 
būti atviras ir priminti, kad vie
nas didesnių įvykių lietuvių gy
venime Lenkijoj buvo išleidimas 
Varšuvoj laikraščio "Aušra". 
Laikraščio redakcijos nariai yra 
Varšuvoje gyvenantieji inteligen
tai. "Aušra" duoda dalį objektyvių 
informacijų apie lietuvių gyveni
mą Lenkijoj.

Lietuviai turi savo sambūrį, 
vardu: "Visuomeninė Lietuvių 
Kultūros Draugija". Jos centro 
valdyba yra Suvalkų-Seinų tri
kampy. Čia gyvena apie 12.000 
lietuvių. 1962 m. birž. 2 d. čia 
įvyko tos draugijos narių suvažia
vimas. Pirmininku išrinktas Al
girdas Skripkus. Nemaža tautie
čių gyvena kituose Lenkijos 
miestuose. Ypač gana daug lietu
vių gyvena Varšuvoje. Čia prieš 
kelerius metus susikūrė Lietu
vių draugijos skyrius, kuris daug 
prisidėjo prie "Aušros" išleidi
mo.

Turime Varšuvoj savo bažny
čią. Mišios laikomos beveik kas 
sekmadienis. Giesmės giedamos 
lietuviškai. Taip pat ir pamoks
lai karts nuo karto sakomi lietu
viškai. Priklauso nuo to, ar kuni
gas, laikantis mišias moka ar ne
moka lietuviškai.

Reikia pasakyti, kad Lietuvių 
visuomeninė kultūros d-ja Var
šuvoje paskutiniu laiku atgijo, nes 
gavo patalpas miesto centre, Vie- 
jska gatvėje. Čia susitinka lietu
viai susirinkimuose, ne kartą 
girdėti pasakojant prisiminimus 
iš tarpkarinių laikų Lietuvoje.

Kiek man žinoma, skaičius vai
kų, lankančių lietuviškas mokyk
las Lenkijoj, siekia apie 800. 
Punske veikia vidurinė mokykla 
su dėstoma lietuvių kalba. Turi 
ten neužilgo pastatyti internatą 
mokiniams, kurie gyvena toliau. 
Lenkijoj yra 15 lietuviškų kūry
bos ratelių. Pasirodymai tų ra
telių yra, paprastai, vykę ir turi 
pasisekimą tautiečių tarpe.

Parašiau čia pirmu kart bend
ra prasme ir tikiuos objektyviš- 
kai.

ŠIRDINGA PADĖKA
ALT S-gos Chicagos sky

riaus valdyba jaučia didelę 
pareigą pareikšti nuoširdžią 
padėką už Vėžių baliaus 
metu Union Pier vasarvie
tėje atliktą darbą.

E. Matutienei, Jucaitienei 
ir P. Michelevičiui už vėžių 
virimą ir kitokį su tuo rei
kalu susijusį darbą.

E. Stankuvienei, Br. Pa- 
plėnienei, Mieželienei už už
kandžių pagaminimą ir bu
feto priežiūrą.

A. Janukaičiui, K. Rama
nauskui ir J. žemaičiui už 
baro ir kasos pavyzdingą 
sutvarkymą.

Ypatingą padėką reiškia
me Baleto Studijos vadovui 
Velbasiui už savanorišką 
darbą padedant salę sutvar
kyti ir kitokius reikalus at
likti.

Taip pat reiškiame nuo
širdžią padėką visiems 
Union Pier vasarvietės lie
tuviams savininkams ir gy
ventojams, kurie prisidėjo 
prie sėkmingo Vėžių baliaus 
surengimo ir įgalino susi
laukti didesnių pajamų, 
bent dalinam Nepriklauso
mos Lietuvos Tarptautinėje 
Prekybos parodoje pavilijo- 
no įrengimo išlaidui paden
gimui.

ALT S-gos Chicagos 
skyriaus vaidyba

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ
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