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JALTOS vardo paminėjimas 

primena išdavystę. Tad ir šį 
kartą, Jungtinių Tautų gen. 
sekretoriaus Thant lankyma
sis pas Chruščiovą Jaltoje 
davė visokių spėliojimų.

Ko važiavo į Jaltą JT gen. 
sekretorius Thant, prieš pra
sidedant Jungtinių Tautų sesi
jai? Sakoma, kad jis norėjęs 
aptarti Berlyno, Kongo ir nu
siginklavimo, o ypač JT finan
sinius sunkumus. Bet, mano
ma, kad vizito tikrasis tiks
las buvęs visai kitas.

Thant atsiminė, kad už kelių 
mėnesių pasibaigs jo manda
tas ir Saugumo Taryba turės 
pasisakyti, ar rekomenduos jį 
ateinantiems penkiems me
tams į JT generalinio sekre
toriaus vietą.

*
THANT iš vakariečių turi už

tikrinimą, kad palaikys jo kan
didatūrą. Bet kaip ’ bus su so - 
vietais? Tad jis nutarė pada
ryti raudonajam carui vizitą 
ir pasirodyti "labai maloniu", 
kad sovietiškas veto nesukliu
dytų jam apsigyventi JT rū
muose Manhattane.

To palankumo pas sovietus 
ieškojimas buvo pastebėtas 
paskutinioje Thant užimtoje 
pozicijoje prieš Tschombe. 
Jis sakėsi ieškąs būdų pilnai 
susitaikyti su Maskva.

Sovietai irgi pakeitė takti
ką. JaunebereikalaujaJT sek
retoriate "troikos”, bet dar 
pikti ant Thant, kodėl jis ne- 
paskyręs sovietų į svarbius 
postus JT generaliniame sek
retoriate.

Nuo šio vizito daug priklau
sys, kaip per busimuosius JT 
debatus bus sprendžiamos 
svarbiosios problemos.

*
SOVIETINIS šuo slaptai 

perbėgo geležinę uždangą,no
rėdamas aplankyti kapitalis - 
tinį šunį, kuris jį draugiškai 
priėmė ir paklausė:

- Gal galiu tau pasiūlyti 
gerą kaulą?

- Ne, socialistiniai kaulai 
geresni,

- Gal norėtum palakti pieno 
iš mano lėkštės?

- Ne, mūsų socialistiniu 
karvių pienas geresnis.

- Ar tu norėtum pasiilsėti 
mano būdoj? Matai, ji didelė 
ir užteks vietos abiem.

- Ne, geras socialistinis šuo 
negali miegoti kapitalistinio 
šuns būdoje.

- Tai ko tada čia atbėgai?
- Aš atbėgau PALOTI!...

(vg)

ŽINIOS IŠ VISU PASAULIO
* IRANE įvykęs žemės drebė

jimas pareikalavo virš 10.000 
gyvybių. Ir tai tik spėjami skai
čiai. Tikri nuostoliai vargiai ar 
kada galės būti išaiškinti.

* ŠEN BELLAI IŠTIKIMI KA
RIUOMENĖS DALINIAI, apgink
luoti sovietiniais ginklais, rodo 
persvarą kovose, su neramumus 
keliančiais pavieniais sukilėlių

- Išmaldos prašome, gerasis pone,Jei neduosit, kreipsimės į sekantį!,..

f Lietuvos X 
nacionahne 
M.Mažvydo 
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Komunizmas ir nacionalizmas
Afrikoje VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Nors dauguma naujųjų Afrikos valstybių valdovų skelbiasi esą socialistai, 
o kultūros ir ūkio lygis leidžia galvoti tik apie bolševikinį socializmą, Krem
liaus svajonės greitai įsigalėti juodajame kontinente susidūrė su sunkiai nu- 
galimom kliūtim. - Nacionaliniai nusiteikę vadai nori eiti Tito keliais...

"Aš pasakiau ponui Moumie, 
kad revoliuciją negalima suorga
nizuoti iš užsienio... Grįžkite į 
Kamerūną, kentėkite su savo tau
ta ir ateikite į valdžią legaliu 
rinkimų keliu."

- taip teigė Nikita Chruščio
vas Kamerūno užsienio reikalų 
ministeriui Okala JT visuotino 
susirinkimo 1960 NewYorkepro
ga. Minimas Felix - Roland 
Moumie buvo Kamerūno komu
nistinių teroristų vadas (vėliau 
buvo savo politinių oponentų nu
nuodytas Šveicarijoje). Žinoma, 
aš negaliu tvirtinti, kad Chruš
čiovas Okalai nemelavo, tačiau 
kartu reikia pripažinti, kad tie 

kariuomenės daliniais Alžiro 
mieste ir apylinkėse.

* PIETŲ AMERIKOS valstybių 
vyriausybės rodo labai didelį su
sirūpinimą "komunistine inter
nacionaline brigada" Kuboje, ku
ri siekianti 30,000 pajėgumo. Ku
ba kasdien darosi karštesne ir 
aktualesne problema Washingto- 
ne.

* SOVIETAI TEBESIUNČIA sa
vo ginkluotus sunkvežimius per 
Amerikonų sektoriaus pravažia
vimą (Check-point Charlie), ne
atsižvelgdami į įteiktą ultimatu
mą, reikalaujantį naudoti arti
mesnį kelią į sovietinį paminklą 
Vakarų pusėje. Ultimatumą įtei
kus su nustatytu terminu, kyla 
klausimas, kas bus, jei sovietai 
nesiskaitys? Tuo tarpu atsakymo 
nėra. Nebuvo jo ir ultimatume.

* JAV PRADĖJO AKCIJĄ pa
ramai siųsti į Iraną nukentėju- 
siems nuo žemės drebėjimo pa
gelbėti. Karinių transporto lėk- 
tuvių tiltas iš Vak. Vokietijos 
veža medicinos ir kt. reikmenis 
už 1/2 mil. dol.

* LAOSO NEUTRALUMO SU
TARTIES LAUŽYMAS iš sovietų 
ir Raud. Kinijos pusės jau kons
tatuojamas faktais, kurių nei vie
na pusė nesistengia ir nuneigti.

* CASTRO REŽIMO SMUKI
MAS būtų buvęs smūgiu Chruš
čiovo prestižui. Dabar, siųsda
mas paramą ir stiprindamas sa
vo bazę Kuboje, jis įrodė, kad jis 
yra padėties šeimininkas ne tik 
Berlyne.
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žodžiai, jei jie iš tiesų buvo pa
sakyti Moumie,gerai atvaizdavo 
Chruščiovo nusivylimą Afrikos 
komunistais.

Iš pradžių atrodė, kad nereikės 
ilgai laukti, iki į naujas tautines 
nepriklausomas valstybes susis
kaldžiusi Afrika bus sujungta po 
Kremliaus raudona vėliava. Ta
čiau visi tų nauju valstybių vadai, 
nors ir aiškinasi esą socialistai, 
iŠ tikro yra valdžios ištroškę, 
nacionalistai. Komunistine, ar 
teisingiau bolševikine, .socializ
mo forma jie pridengė savo re
žimą tik todėl, kad bolševikai 
davė geriausią pavyzdįtkaipgali
ma savo asmeninei naudai išnau
doti visą tautą, ją įtikinėjant, kad 
taip daroma, jos pačios naudai. Už 
tat beveik visur steigiamos mo
nopolinės neva tai liaudies so
cialistų partijos, politbiūrai ir 
kitos bolševikinio pavyzdžio ins
titucijos.

Bet kai Kremliaus agentai no
rėjo padiktuoti savo valią tokiems 
lokaliniams valdovams, jie gavo 
nedviprasmišką atsakymą, kad 
Maskvos stiliaus socializmas Af
rikai netinkąs. Visų pirma Mask
vos tariamai mokslu pagrįstas 
socializmas netinkąs dėl to, kad 
yra ateistinis, o primityvūs Af
rikos gyventojai yra arba labai 
religingi arba labai prietaringi 
Už tat tie, kurie paneigia bet 
kurią religiją Afrikos masėse ne
gali turėti pasisekimo. Antra, so
cialinės sąlygos Afrikoje yra ki
tokios negu buvo Rusijoje, Rytų 
Europoje ar PietųAmerikoje. Čia 
nieko nesuviliosi Šūkiu: "Žemė 
priklauso ją dirbantiems", nes 
daugumoje Afrikos valstybių nė
ra nei dvarų nei dvarininkų, ir iŠ 
viso žemės nuosavybės teisės 
vakarietiška prasme Afrikiečius 
daugiau galima paveikti Tito Ju
goslavijoje ir Izraelio praktikuo
jamų žemės ūkio koperatyvų pa
vyzdžiu. Trečia ir svarbiausia 
Kremliaus įsigalėjimui kliūtis 
yra ta, kad dauguma afrikiečių, 
net užsienyje mokslus ėjusių,ne
mato jokio skirtumo tarp sovieti
nių rusų ir kapitalistinių euro
piečių bei amerikiečių. Sovietų 
Sąjunga jiems atrodo prdmoninga 
valstybė, lygiai taip pat, kaip ir 
kapitalistinės. Ir visų turtingųjų 
baltųjų tikslas esąs išnaudoti 
vargšus juoduosius! Veltui sovie
tų propagandistai aiškina, kad ir 
Rusija prieš 40-50 metų buvo 
lygiai toks pat apleistas kraštas, 
kaip dauguma Afrikos kolonijų. 
(Žinoma, tai neteisybė, nes ir 
caro laikais Rusijoje buvo nema

■J-idas J^eckauskas 
4222 Euclid Str* 
E■Chicago,Ind*

Cleveland, Ohio

žai kultūros), afrikiečiai nenori 
įžiūrėti skirtumo, jiems visi bal
tieji įtartini ir tiek. Už tat žy
miai didesnį pasisekimą turi Ki
nijos komunistų agitatoriai, nes 
jie kitos odos spalvos, o pačioje 
Kinijoje afrikiečiai mato, kaip 
įvairiems darbams, kuriem kitur 
vartojamos mašinos, suvaromos 
milžiniškos žmonių masės. Suva
ryti į krūvą daug savo tautiečių 
Afrikos vadams daug lengviau, 
negu pastatydinti fabriką. Dėl to 
Afrikos komunistams kiniečių 
metodai atrodo esą prieinamesnį 
už sovietinius.

Žinoma, trūko beveik dešimt 
metų iki Kremliaus partijos biu
rokratai, įpratinti galvoti pagal 
savo doktriną, tai suprato, tačiau 
kaip matyti iš aukščiau cituotų 
Chruščiovo žodžių jo pagalbos 
prašančiam Kamerūno komunistų 
vadui, Kremliui pagaliau pasida
rė aišku, kad Afrikai pavergti 
reikia kitokių metodų. Tai gali
ma išskaityti iš pačios sovietų 
Afrikos reikalams leidžiamos li
teratūros. Taip pavyzdžiui 1954 
metais Maskvoje išleistoje kny
goje "Narody Afriki" daug Afri
kos komunistinių veikėjų yra iš
vadinti kapitalizmo liokajais, o 
šių metų maskvinio "NarodyAsii 
i Afriki" žurnalo 1 Nr. kalbama 
jau visai kas kita. Būtent, kad so
cializmas Afrikoje yra neišski
riamai susijęs su būdingom Af
rikos ypatybėm. Tai esąs faktas 
kurio negalima užmiršti.

Baigiant tenka pabrėžti, kad 
kol kas save socialistais vadiną 
Afrikos valstybių veikėjai savo 
stiprybę semia daugiau iš Tito 
pavyzdžio negu Chruščiovo So
vietų Sąjungos. Jie komunistai tik 
dėl to, kad jiems patinka komu
nistų valdymo taktika, širdies gi
lumoje jų dauguma yra naciona
listai. Žinoma, nėra garantija, 
kad Afrika niekados nepateks į 
Kremliaus glėbį. Visas politinis, 
socialinis ir ūkinis gyvenimas vi
soje Afrikoje nestovi vietoje - jis 
verda. Kas išeis ištos košės, šiuo 
tarpu dar sunku pasakyti.

Maskvos kolonizacinė 'yla’ 
vis išlenda aikštėn

Prieš porą savaičių Vilniuje 
mirė tūlas Ivanas Sedych. Jo pa
vardė buvo matoma Lietuvos 
komunistų partijos centro komi
teto sąrašuose, ir jis buvo vienas 
iš aukštesniųjų partijos adminis
tracijos pareigūnų -- inspekto
rius kolchozų tvarkymo reika
lams. Niekad anksčiau nebuvo 
viešai kalbama, kas ir iš kur tas 
Sedych. Tik nekrologe dabar su
rašė kiek duomenų iš jo biografi
jos, kurie ir liudija, kad tai bū
ta tipiško imperijos kolonijų ad
ministravimo valdininko.

Gimęs 1911 m. gale Sibiro gi
lumoj, ties Irkutsku, rusų 
Sibiro kolonistų šeimoj, jau 1929 
metais, būdamas 18 metų am
žiaus, Maskvos tapo nusiųstas į 
tolimesnę koloniją --Buriat-Mon 
goliją, kur pradžioj dirbo kaip 
komsomolo pareigūnas, o kiek 
vėliau perėjo į kompartijos ad
ministraciją.

Baigiantis karui, Sedych tapo 
perkeltas į Ukrainą, o 1950 me
tais -- į Lietuvą. Čia, kaip nek
rologe sakoma, Sedych savo "ga
bumus panaudojo kolūkinei sant
varkai Lietuvoje stiprinti”...

Ryšium su sovietinės aviacijos

Korp. Neo Lithuania stovyklos, įvykusios Cape Cod, iškilmingasis 
posėdis. Kalba New Yorko skyriaus pirm. Sperauskas.

D. Mackevičiūtės nuotrauka

ĮPINTAS DAR VIENAS ŽIEDAS 
JAUNIMO VEIKLOS VAINIKAN

ALT S-gcs pirmininko V. Abraičio žodis Neo-Lithuania 
stovyklą uždarant

Kaip tradiciškai pirmąjį rug
sėjo mėnesio pirmadienį yra šven
čiama Amerikoje Darbo Diena, 
taip tradicija virsta ir Korp. Neo- 
Lithuania vasaros stovyklos už
darymas tos Darbo Dienos išva
karėse. Tradicija virsta ir tai, 
kad jos uždaryme dalyvauja vis 
didesnis vyresniųjų korporantų 
skaičius. Malonu, kad kasmet au
ga ir stovyklaujančių skaičius. 
Šiais metais, rodos pirmą kartą, 
ši stovykla būdinga ir kita malo
nia staigmena - stovyklavo ir ne 
korporantiškos studentijos dalis, 
iš anksto sutikusi prisitaikinti 
prie stovyklai nustatytos tvarkos. 
Visa tai rodo, kad buvo tikslinga 
atsteigti Korp. Neo-Lithuania 
veikimą Amerikoje, kad yra tiks
linga ir būtina Korporacijos Neo- 
Lithuania veiklai Amerikoje me
tinė vasaros stovykla, kur sto
vyklautojai turi progos artimiau 
pažinti ne tik korporacijos ide
ologiją, tradicijas ir veikimo bū
dus, bet ir patys korporantai 
artimiau susigyvena bei vienas 
kitą pažįsta, kas taip pat yra vie
nu iš pagrindinių Korp. Neo-Lith
uania bruožų.

Kaip Jūsų vyresnis Kolega ga
liu Jus užtikrinti, kad Jūsų šioj 
stovykloj užmegstieji ir pagilin
ti pažinties ryšiai labai ir labai 
pravers ne tik savo asmeninę 
ateitį kuriant, bet ir pasirenkant 
savo visuomeninę vietą ir vaid-

švente, Paleckis ir Naujalis irgi 
savo parašais oficialiai patvirti
no Lietuvą esančią rusų imperi
jos kolonijos padėty: išrašė gar
bės raštus Lietuvos teritorijoje 
esamiem pasižymėjusiems kari
niams ir civiliniams lakūnams. 
Iš vienuolikos taip pagarbintų 
karinių lakūnų, dešimts -- aiš
kūs rusai ir tik vienas (Stasys 
Šeirys) galbūt lietuvis, bent iš 
pavardės. Iš trylikos pagarbintų 
civilinių lakūnų ir civilinės avi
acijos tarnautojų, tik trys gal
būt lietuviai, du iš jų dirba že
mėj (Vladas Zaleskis, aerodro 
mo technikas, ir Janina-Liuci- 
ja Vigelienė, lėktuvų stoties ka
sininkė Kaune), o vienam -- Pet
rui Jaskelevičiui -- patikėtas ir 
vadovavimas lėktuvui. Tai labai 
reta išimtis. Lakūnų profesija 
šiaip jau yra tik kolonistų pri
vilegija.

(LNA)

DAIL. K. ŠIMONIUI 75 METAI

Dailininkas Kazys Šimonis rug 
piūčio 24 dieną susilaukė 74 metų 
amžiaus, o taip pat ir nusipel
niusio menininko garbės vardo iš 
Paleckio malonės.

(LNA) 

menį Amerikoje. Jūs turėsite du 
galimumus: arba užmiršti, kad 
esate tėvų - lietuvių vaikai, kad 
Jūsų proseneliai, seneliai ir tė
vai visada didžiavosi savo tauta 
ir kovojo už jos ateitį ir išsi
laikymą visomis jiems prieina
momis priemonėmis, arba pa
gerbti tas Jūsų pirmtakų pastan
gas, įsijungiant į jas ir užimant 
jų vietas tolimesnei visų lietuvių 
kovai už lietuvių tautos didybę, 
garbę ir gerovę. Būdami pasi
ruošę Amerikos gyvenimui, Jūsų 
darbo vaisiai šia kryptimi bus 
tikrai didesni. Aš manau, kad šio
ji stovykla, kaip ir kitos, padėjo 
ir padės Jums pasirinkti antrąjį 
kelią, gal būt, kiek sunkesnį, bet 
tikriausiai kartu ir daug garbin- 
gesnį.

Tikėdamas tuo ir tikėdamasis 
to iš Jūsų, aš sveikinu Jus A.L. 
Tautinės Sąjungos vardu savo da
lyvavimu šioje stovykloje davu
sius sau pasižadėjimą neišsijung
ti iš Amerikos lietuvių visuome
ninio gyvenimo.

Korp. Neo Lithuania paskirtis 
Amerikoje didžiąja dalimi yra 
būti visuomeninio gyvenimo mo
kykla. Jos uždavinys burti ir 
auklėti Amerikoje studijuojantį 
jaunimą jos idealų dvasioje vi
suomeniniam darbui. Kuo dides
nis Jūsų skaičius įsijungs į tą 
lietuvių visuomeninį gyvenimą, 
tuo Korp. Neo Lithuania bus pil
niau savo paskirtį atlikusi.

Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga, kurios vadovybę šiandien 
daugumoje sudaro Korp. Neo Li
thuania filisteriai, yra visuome
ninė organizacija tų pačių siekių 
ir idealų kaipNeo-Lithuania. To
dėl nesistebėkit, jei šia proga aš 
ir kviečiu Jus, aukštąsias mokyk
las baigus, jungtis prie jos ir 
užimti mūsų vietas.

Šia proga Tautinės Sąjungos 
vardu sveikinu Korp. Neo-Lithu
ania vyriausiąją vadovybę ir sto
vyklos vadovus, sėkmingai prave - 
dusius vasaros stovyklą ir tuo 
įpynusius dar vieną žiedą į Korp. 
Neo-Lithuania vainiką.

Vivat, crescat, floreat Neo- 
Lithuania

JAV PARAMA PER LENKIJĄ 
PLAUKIA f KURĄ

JAV kongresmanas Ed Der- 
winski, stojęs griežtoje opozici
joje prieš projektą teikti para
mą Jugoslavijai ir Lenkijai, sa
vo pranešime spaudai pareiškė, 
kad Statė departmento pareigū
nų nusistatymas remiant tuos du 
komunistų bloko narius išvilioti 
juos iŠ Sovietų kontrolės sudarąs 
mitą, kuriam tik tos įstaigos pa
reigūnai tegalį ątikėti.

Geriausiu įrodymu yra Tito, 
gavęs iš JAV 338 moderniškus 
karinius lėktuvus, 333 artileri
jai pabūklus, 67 apmokomuosius 
lėktuvus, 918 tankus, 7 mino-

(Nukelta į 2 psl.)
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Žvilgsniai RAIMmAS MIEŽELIS
Tyla - ne geriausia byla

Pereitoje "Žvilgsnių" skiltyje 
peržvelgdami žurnalisto Bronio 
Railos straipsnių rinkinio antrą
jį tomą "Iš Paskendusio Pasau
lio" paminėjome, kad skyrius pa
vadintas "Kudirka ir Liberalai" 
yra, mūsų įsitikinimu, reikšmin
giausias ir todėl vertas platesnio 
dėmesio.

Tame skyriuje Bronys Raila 
svarsto liberalų grupių nevienin
gumo priežastis ir galimybes pa
siekti liberalų ( ne liberalinių 
grupių) vienybės.

Jeigu lietuviai liberalai tvir
čiau susicementuotų savo tarpe 
ir sudarytų ideologiniam ir prak
tiniam veikimui pajėgų vienetą ir 
dažniau reaguotų į įvykius kaip 
liberalų frontas, be abejonės, ne
maža dalis mūsų visuomeninių 
problemų spręstųsi nepalygina "• 
mai lengviau ir efektingiau. Vi
sai teisingai šią problemą ana
lizuoja Bronys Raila: "Liberalų 
darnesnis apsijungimas, suside
rinimas, išsiaiškinimas, susi
klausymas, idėjinis ir politinis 
solidarumas, pagaliau pasiryži
mas ne vien laikraščių straips
niais, bet ir konkrečiais darbais, 
stambesniais įnašais įtvirtinti 
atatinkamas politines ir kultūri
nes institucijas visur ten, kur lie
tuvis gali laisvai pasireikšti, -- 
iš karto labai pakeistų nuotaiką, 
■padėtį ir jėgų balansą. Tik tuo
met galėtų susidaryti sveikos 
tautinių jėgų koalicijos, o jeigu 
reikėtų atskirai eiti, tai ir tuo
met, anot Nietzsches, joms būtų 
drąsu imtis rizikos "pavojingai 
gyventi". Lietuviškų jėgų mik
roskopinis išsibarstymas būtų 
sumažintas. Artėtume prie to vi
suomeninių santykių aiškumo ir 
sveikumo, koks yra seniai pa
siektas anglosaksų kraštuose, 
užtikrindamas jiems darnią evo
liuciją ir politinių bei ekoniminių 
institucijų lankstumą".

Tačiau kad to atsiekti reikia 
daug geros valios, reikia pamirš
ti eilę senų sąskaitų ir reikia at
sisakyti dalies tradiciniai bran
gių senienų. O to vis dar pilnai 
negalime padaryti. Anot Bronio 
Railos vienu metu lyg ir buvo žyb
telėjęs vilties žiburėlis: "Maž
daug nuo 1956-57 metų liberalų 
santarvės ar vienybės klausimu 
jau būta gana daug pasisakymų. 
Būdinga, kad jie kone visi kyla tik 
iš jaunosios generacijos. Seno
sios kartos lietuvių liberalų poli
tikai ir ideologiniai galvotojai te
begalvoja kiekvienas sau ir gal
voja negarsiai. Atrodo, lyg dau
gelis jų jaunosios generacijos 
viltims arba nepritarų, arba jo
mis netikėtų... Marksistinė ir 
ypač klerikalinė lietuvių srovė 
buvo ir liko aiškiai nepalankios 
liberalinių jėgų apsijungimo pas 
tangoms. Tai suprantama ir lo
giška, nes tos srovės yra neigia
mai nusistačiusios dėl liberaliz
mo iš viso, ir joms būtų pagei
daujama ko didesnis liberalinės 
srovės susiskaldymas ir pagaliau 
išnykimas, pavirstant vienai da
liai socialistų, kitai daliai kleri
kalų satelitais. Šitoks procesas 
kartais politinėje, kartais ideo
loginėje plotmėje visą laiką te
bėra pastebimas. T autininkų spau
doje nereta klerikalinės filosofi-

jos apraiškų. Liaudininkų spau
doje beveik nuolat pasisakoma už 
politinę santarvę su klerikalais

krantus. Nes kaip Bronys Raila 
teisingai rašo: "Man nekartą at
rodydavo, kad musų klerikalizmo 
priemonių bei argumentų primi- 1 
tivumas ir jo agresijos smarku
mas yra galimas, tarp kitko, dėl 
tos priežasties, kad mūsų libe
ralai yra susiskaldę, nusilpę ir 
apsnūdę, kaip dabar sakoma --be 
vienybės. Gamta gi nepakenčia 
tuštumos...

Tvirtą žingsnį priekin žengti 
galime ir turime!

Vieno pasitarimo metu Tabor Farmoje J. Šmulkštys, A. Mackus, B. 
Raila ir V. Rastenis...

(remiant klerikalų taktiką jų va
dovaujamame Vlike). " Taip ra
šė Bronys Raila 1958 metų lap
kričio 15 dieną. Šiandien, deja, 
padėtis nėra daug pasikeitusi, ir 
kiek pasikeitimų yra buvę tai tik
rai ne į gerąją pusę, nes pasku
tiniuoju laiku net ir jaunoji li
beralų karta pritilo politiniais 
klausimais.

Jei kultūrinėje veikloje, įri- 
kiuojant jon žurnalą Metmenys, 
išleistas kelias knygas, dailės 
parodas, individualių kūrybinių 
jėgų puoselėjimą, bandymus su
daryti tam tikrą, laisvą kūrybinę 
atmosferą, liberališkesnės jau
nimo grupės (o tokiomis, ypač 
sprendžiant pagal vadovaujančių
jų, aktyviausiųjų ir pajėgiausių 
narių pažiūras, toli gražu nėra 
vien tik Santaros-Šviesos Fede
racija) dar yra vystoma ne tokia 
bloga akcija, tai politinės veiklos 
balanso pusėje tebestovi didelis 
nulis.

Būtų jau laikas sujudėti, ypač 
kai politinio konservativizmo ir 
klerikalizmo banga vis smarkiau 
užlieja pavienių liberalinių salų

JAV PARAMA,,.

(Atkelta iš 1 psl.) 
gaudžius, 8 povand. laivų sekė
jus, 424 "Nr. 405" raketas, virš 
33 mil. amunicijos ir 11.106kari
nius sunkvežimius, liko draugiš
kesnis komunistams, nei bet ka
da. Jo santykiai su Maskva daro
si kas kart glaudesni.

Lenkija gi tuo tarpu pareiškė 
einanti į pilną ūkinį įsijungimą 
komunistiniame bloke. Daromi 
žygiai ūkių kolektivizacijai. Virš 
viso to, Lenkija, gaunanti JAV 
paramą grūdais, žymius jų kie
kius persiuntė Kubon, kaip savo 
dalį komunistinio bloko paramos 
Castro režimui.

"Visa tai gal ir suprantama 
Statė Departmento teoreti
kams" sako Ed. Derwinski, "bet 
mano nuomone, komunistinių vals
tybių šelpimas yra netikęs reika
las. Komunizmas, bet kuriame 
laipsnyje, yra blogis, o mes pri
valome vykdyti užsienio politi
ką, kad nugalėti tą raudonojo in
ternacionalo blogį, o ne remti jį".

VARŽYBOS DĖL 'BEDUGNĖS'
TAURES i Knopf miler is

DIRVA
Kai 1851 metais anglų The Ro- 

yal Yacht Sąuadron iškvietė ame
rikiečius buriuotojus regatai ap
link Wight salą, jie niekuomet 
negalvojo, kad minėtai regatai 
skirta taurė iš sidabro, kurios 
vertė buvo $500. - kainuos ang
lų buriuotojams $20,000,000, tai 
yra sumą, kuri prelenkia net 
Ispanijos armados sunaikinimo 
išlaidas.

Pirmoje regatoje aplink Wight 
salą startavo 14 anglų jachtų ir 
tik viena amerikiečių jachta 
"Amerika".

Minėtą regatą stebėti atvyko 
net Anglijos Karalienė Viktori
ja. Kai ji paklausė savo palydo
vus - "kas veda" atsakymas bu
vo "Amerika" - "kas seka" - 
klausia Karalienė - atsakymas 
buvo - "nematyti". Taip praėjo 
pirmoji regata dėl bedugnės tau
rės. Bet kas buvo tas "Ameri
kos" kapitonas laimėjęs regatą 
prieš anglus? Iš profesijos lo- 
cas Diek Brown, jo įgulą sudarė 
13 narių.

Nuo anų laikų anglai bando mi
nėtą taurę sau laimėti. 14 kartų jie

PAPILDOMAI UŽDIRBKITE BENT 
PO $100.00 PER SAVAITĘ 

atliekamu laiku.

Laisvu laiku atstovaukite mūsų Bendrovei- 
Mes esame viena pačių didžiausių ir seniausių 
SIUNTINIŲ firmų pasaulyje. Mes siunčiame ge
riausias prekes pigiausiomis kainomis. Pasidaryti 
mūsų atstovu NEREIKIA JOKIŲ YPATINGŲ 
KVALIFIKACIJŲ. Tą darbą gali atlikti bet ku
ris dirbantysis vyras, moteris, studentas ar pen
sininkas. Patikrindama paslaptį, siūlome taip pat 
parašyti mums ir VISIEMS KITŲ FIRMŲ AT
STOVAMS, nes su mumis galite pajėgti daugiau 
uždirbti, negu su kitomis firmomis. Dėl smulkes
nių žinių ir sąlygų prašau rašyti tuojau šio laik
raščio Administracijai. 6907 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio.NAUJA!

STROH’S "NEGRAŽINAMAS "SIXPAGK
PATOGUS!
NEDIDELIS!
BE DEPOZITO!
BE GRĄŽINIMO!

smooth 
fire-

BEER/ brewed

THE STRDH BRENERY

Taip skanus stikle 
negrąžinamas six-pack, nedidelės 12 uncijų bonkos. Paim
kite pora šiandien! pirmos rūšies... populiariomis 
kainomis visur*

— ir taip patogu ... Stroh’s naujas

startavo prieš amerikiečius, au
kodami nemažą sumą pinigų nau
jų jachtų statybai, bet 14 kartų 
jiems nepasisekė. Daugiausiai 
pinigų yra idėjęs Anglijos "ar
batos karalius" Sir Thomas, mi
nėtoms regatoms statęs vis nau
jas jachtas.

1930 metais, kai jis paskutinį 
kartą bandė minėtą taurę laimėti 
ir kai tais metais jam vėl nepa
sisekė, New Yorko Yacht Klubas 
po pralaimėjimo įteikė jam tau
rę su užrašu "Geriausiam pasau
lio pralaimėtojui".

Sir Thomas mirė 1931 metais. 
1937 metais įvyko paskutinė rega
ta dėl minėtos taurės, kurią ir 
vėl laimėjo amerikiečiai.

Pasunkėjo sąlygos rasti finan
sinių rėmėjų tokioms regatoms 
pravesti. Priežastis - laivo dydis 
ir įgulos skaičius. Taurės laimė
tojai kreipėsi į Aukščiausią Ame
rikos Teismą, prašydami suti
kimo pakeisti taurei laimėti nuo
status, kad būtų galima ir toliau ’ 
vykdyti regatas. Aukščiausias 
Amerikos Teismas sutikimą da
vė, ir taip 1958 metais, po ilgos 
pertraukos, regatos trikampyje 
vėl susitiko anglai su amerikie
čiais. Anglų Karališkasis Yacht 
Klubas pastatė visai naują jach
tą, pakrikštyjant ją "Sceptre". 
Kainavo 35,000.- svarų.

New Yorko Yacht klubas 12 m. 
jachtų klasėje daro tarpusavyje 
regatas, kad išrinkus jachtą, at
stovausiančią Amerikos spalvas 
prieš anglus: tarpusavyje star
tuoja jachtos: "Vim", "Columbia" 
"Weatherly”, "Easterner", gi 
laimėtoju išeina "Columbia" ku
riai tenka ginti taurės garbę.

1958 m. rugpiūčio mėn. netoli 
Newport, Rhode Island, šauna
mas pirmas šūvis septimom re
gatom. įdomu pažymėti, kad pir
mas keturias regatas vėl laimi 
amerikiečiai, dar kartą įrody
dami, kad jie yra geresni bu
riuotojai.

Kai 1851 m. amerikiečiai išėjo 
į regatą, jie pirmą kartą burlai
vių istorijoje iškėlė medvilnines 
bures. Tai buvo naujenybė bur
laiviams, nes iki šiol visi bur
laiviai naudojo tik linines.

O kas šiandien startuoja su 
medvilninėm burėm? Niekas. 
Amerikiečiai gamina bures iš 
dakrono, anglai iš terylino, o 
spinakerius iš Zeto.

1876 ir 1881 metais minėtą tau
rę dar buvo bandę laimėti kana
diečiai, bet ir jiems nesisekė. 
Amerikiečiai ir prieš kanadie
čius laimėjo.

Gražūs ir nuoširdūs netik bu
riuotojų, bet ir sportininkų san
tykiai nekartą kabėjo ant plonos 
virvelės dėl minėtos taurės. Ne 
kartą teko girdėti siūlymus - "tą 
taurę reikėtų paskandinti giliau
sioje vandenyno vietoje, kad ji 
niekuomet nebeiškiltų į jūrų pa
viršių ir nedrumstų gerų sporti
nių santykių". Bet taurė stovi 
New Yorko Yacht Klubo patalpo
se ir yra klubo garbė ir papuo
šalas.

Anglams vėl pralaimėjus 1958 
metais, papūtė įvairesni vėjai. 
Jau buvo minimi Kubos, Argen
tinos, Italijos, Prancūzijos, Vo
kietijos, Švedijos, Norvegijos 
buriavimo klubai, bet tai buvo tik 
silpni vėjai bedugnės taurei lai
mėti. Bet, štai papūtė stiprus vė
jai iš Australijos. Australijos bu
riuotojai susidomėjo ta bedugne 
taure. Atsirado finansuotojų netik 
paremti šiai regatai, bet ir pas
tatyti visai naujai jachtai. Aus
tralai išsinuomoja keturiems 
metams antrą geriausią 12 m. 
jachtą iš JAV "Vim", apmokina 
įgulą. Jachtų konstruktorius A. 
Payne kuria naujus brėžinius re
gatos galiūnui, naujai jachtai. Ir 
taip Šiais metais Royal Sydney 
Yacht Sąuadron vasario 19 d. 
Sydney uoste nuleidžia 12 m kla
sės jachtą vardu "Gretel".

Australijos buriuotojai, išleis
dami "Gretel" į JAV( savo spau

doje rašo: "Atsimink, su tavim 
visi australai!" Ta Gretel kai
nuoja - tik $300,000. -

Ar toji "mergelė" parveš be
dugnę taurę Australijon? JAV 
taip pat regatai skiria daug dė
mesio ir kapitalo. Marblehead, 
Mass. gegužės mėn. 19 dieną 
nuleidžiama vandenin 12 m kla
sės Jachta vardu "Nofretete" 
taigi, vėl "moteris", kainuojanti 
$3,000,000.-!

Šių m. rugsėjo mėn. 15 dieną 
jei oro sąlygos leis, bus iššau-

— THE FIELD — 
Established in 1915 

6907 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio 
HEnderson 1-6344

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and F'ri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by Amerięan Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
•. Editor - in - chief: Jonas 
čiuberkis • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

Prenum erata metams: 
$10.00. Laikraštis išeina tris 
kartus savaitėje: pirmadie
niais, trečiadieniais ir penk
tadieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja: Jonas čiuber- 
kis, Vytautas Gedgaudas ir 
Jonas P. Palukaitis.

Redakcinę kolegiją sudaro: 
P. Bastys, E. čekienė, A. Lai- 
kūnas, R. Mieželis, V. Raste
nis ir St. Santvaras.

tas pirmas šūvis regatai, šį kar
tą tarp australų ir amerikiečių 
buriuotojų.

Amerikos spalvas ir taurę gins 
jachta "Weatherly”. Bedugnės tam 
rėš pavadinimas, tarp kita ko, ki
lo iš to, kad ji neturi dugno, 
laimėtojai net negali iš jos iš
gerti laimėtojo gurkšnį.v

įgulos ir laivai pasiruošę, o 
kaip su oru? Žinoma, paskutinį 
žodį tars dievaitis "Neptūnas". 
Kokį jis šposą iškrės, sunku pa
sakyti, jis turi daug galimybių:, 
rūkas, tyla, privatus vėjas ir net 
audringas oras. Taigi, kaip iš 
laivų, taip ir iš įgulų bus parei
kalauta daug ištvermės, atsparu
mo ir pasiaukojimo.

Kas laimės taurę, neužilgo su
žinosime, bet kas toliau? Kas 
kvies laimėtojus vėl kovon?

Vokiečių žurnalas "Die Jacht" 
šių metų balandžio mėn. rašo:

"Viešėdamas Floridoje SSSR 
buriuotojų sąjungos pirmininkas 
Al. Promislaw pareiškė: 'dabar
tiniu laiku dėmesio tam mes nes- 
kiriame, bet mes susirūpinome ir 
laikui atėjus, būsime pasiruošę".

New Yorko Yacht Klubo atsto
vas į tai atsiliepė:

- "iššaukti regatai turi teisę 
tik buriuotojų klubas, bet ne vals
tybė, taigi iššaukimas SSSR bu
riuotojų sąjungos, einant taurės 
nuostatais gali būti ir nepriim
tas."

Ir taip nauji konkurentai pa
sirodo horizonte, kurie nori se
niausią būriavimo sporto taurę 
paveržti iš laisvojo pasaulio, bet 
paskutinį žodį dar tars šių metų 
taurės laimėtojas ir jam mes 
linkime iš visos Širdies "priva
taus vėjelio".

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
642 Meado* Laie Dr.

Cleveland 24

HEARING AIDS

VISKAS
AUSYJE

$99.50

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.
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MŪSŲ IDĖJA IR SPAUDA
Organizacija yra visais laikais tartum antroji šeima, kurios na

riai siekia tų pačių tikslų, gyvena tomis pačiomis idėjomis, arti
miau susigyvena.

Juo dažniau organizacijos nariai susirenka nuomonėmis pasi
keisti ir suderinti, juo ji yra gyvesnė r patrauklesnė ir jaunimui. 
O idėjas atšviežinti reikia, nes kiekvienas žmogus, kad ir geriau
sias kurios nors srities žinovas, nepasipildydamas išsenka, o tai 
veda organizaciją į paviršutiniškumą, nuobodų veikimą.

Baigiantis vasarai, kai dauguma lietuvių visuomenės nerūpestin
gai tebeatostogauja.organizacijų vadovybės - idealistai įtemptai ruo
šiasi besiartinančiam visuomeninės veiklos sezonui, nes tik idealis
tas tegali atsisakyti daug malonių valandų pajūryje ir kitų asmeninių 
poilsio patogumų vardan savo organizacijos stiprinimo, vardan lie
tuvių tautos reikalų. Jie planuoja ateinančių metų veiklą, kartu žino
dami, kad teks patiekti nuveiktų darbų apžvalgą. Dirba centrinės va
dovybės, dirba ir periferijos bei paskiri nariai.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga taip pat aktyviai ruošiasi 
Sąjungos Tarybos ir skyrių pirmininkų bei jų atstovų konferencijai, 
kuri įvyks rugsėjo 29-30 dienomis Clevelande.

Jei visi atstovai savo pasiūlymams ir pageidavimams iš anksto 
pasiruoš, tai suvažiavime bus pakankamai laiko aptarti visiems 
klausimams ir jis pasitarnaus Sąjungos stiprinimui ir bendro tiks
lo siekimui.

Dabar, kaip ir anais laikais, lietuviai veikia dažniausiai pasiskirstę 
partijomis, bandydami vieni kitus nustelbti. Tačiau, tų partijų prog
ramos, kaip greit pastebėjo mūsų ideologai Antanas Smetona ir Tu
mas-Vaižgantas, daugumoje buvo ne lietuvių išugdytos, bet iš kitų 
paskolintos, jų žodžiais tariant lietuviu gyvenimui ir dvasiai sveti
mos. Todėl šiuose mūsų vaduose brendo idėja: jungti bendram tau
tinės kultūros darbui tuos, kurie idealų ir veikimo programos ieško
jo ne svetur, bet savo tautoje. Tuo keliu eina ir dabartinė Amer. Lie
tuvių Tautinė Sąjunga.

Bet kokia idėjai įgyvendinti ir ją tęsti yra būtina sava spauda, kurios 
vaidmenį tada atliko aukščiau minėtų ideologų sumanytoji Viltis, turė
dama svarbų tikslą ir aiškią programą, nepataikaujant ir nesilenkiant 
kuriam nors luomui ar partijai. Viltis ėjo plačiu keliu, kalbėjo lietu
vių visuomenei ramiu tonu ir susilaukė daug pritarėjų.

Kaip Viltyje atsispindėjo lietuvių lūkesčiai ir viltys, tautos laimė
jimai ir vargai, taip šiais laikais mes turime tais pačiais keliais ei
nančią, tų pačių tikslų siekiančią, tris kart į savaitę Vilties Draugijos 
leidžiamą laikraštį DIRVĄ, kuri stengiasi parodyti lietuvių visuo
menei išeivijos kūrybinio darbo vaisius, iškelti pačius kūrėjus ir nu
sipelniusius asmenis, kuri ryžtingai kovoja su pasitaikančiomis mūsų 
gyvenime negerovėmis ir ugdo jaunąjį lietuvį.

Dirva per savo bendradarbius atlieka didelį uždavinį, pirmoje eilė
je tarnaudama tiesai ir tautai, tiksliai informuodama lietuvių visuo
menę ir jungdama Tautinės Sąjungos ir jos idėjai artimus žmones 
išblaškytus visuose laisvojo pasaulio užkampiuose.

Dirva savo puslapiuose kovoja su priešų skleidžiamu apie mūsų 
tėvynę melu, su lietuvių tarpe atsirandančiomis blogybėmis ir kelia 
gerąsias ypatybes. Savo bendradarbių, rėmėjų ir skaitytojų talkoje 
Dirva auga, įsigyja vis didesnio pasitikėjimo. Tiktojetalkoje ji ir ga
li tai vykdyti.

E. Čekienė

MENO PARODŲ APRAŠYMAI IR 
ILIUSTRACIJOS

Kartais tenka skaityti mūsų 
periodinėj spaudoj meno paro
dų aprašymus ir matyti tų apra
šymų iliustracijas, kuriose ne 
menininko sukurti paveikslai, o 
žmonės vaidina patį vyriausią 
vaidmenį. Galbūt tos vietovės gy
ventojams, kurioje vyksta paro
da, ir sudaro tam tikro įdomu
mo tokios iliustracijos, bet toli 
už vandenų gyvenantiems jos la
bai maža ką pasako apie pačią 
parodą. Meno parodų nors ir ge
riausi aprašymai be tinkamų 
iliustracijų skaitytojui negali 
duoti pilno vaizdo.

Neperseniausiai Dirvos 89 Nr. 
skaičiau P. Alšėno aprašymą apie 
Juozo Bagdono suruoštą abstrak
taus meno parodą Toronte ir ne
galėjau niekaip susigraibyti, nes 
iliustracinėse nuotraukose tebu
vo matyti pro žmones tik pa veiks
lų mažos dalelės.

Jeigu kalbame apie meną, o ne 
apie žmones, tai privalu pasirū
pinti, kad bent viena kita nuotrau

J. BAGDONAS Kompozicija (aliejus)

ka liestų tiesioginį reikalą. Mat, 
abstraktus menas, kurį atstovau
ja dail. J. Bagdonas, tikiu, ne 
visiems taip gerai žinomas, kad 
pakaktų vien tik aprašymo. Be to 
P. Alšėnas konkrečiai apie ats
kirus paveikslus, galbūt prisibi
jodamas per toli nenušokti, vi
siškai vengia kalbėti. Jis net ši
taip išsitaria: ”... pasisakyti kon
krečiai apie kurį nors atskirą 
paveikslą-nelengva, arba visai 
neįmanoma, nes paveikslai-vi
siškai be pavadinimų."

Čia lyg. tame Pivošos felje
tone, kuriame kalbama apie nau
ją, tik nupirktą rašomą maši
nėlę, kurioje niekaip nesuranda
ma raidė B. Pasirodo, kad sun
kumai ją surasti susidarė todėl 
kad ji buvo nukišta kur tai į pa
kraštį. Kuomet pirkėjas su ma- 
žinėle atsidūrė pas krautuvinin
ką ir paprašė grąžinti įmokėtus 
pinigus, tik tuomet paaiškėjo, 
kad čia nesama jokios apgavys
tės.

Pats dailininkas gal ir teisin
gai pasielgė savo atskiriems kū
riniams neduodamas tam tikrų 
aprėžtų pavadinimų, nes kiekvie
nas parodos lankytojas mato pa
veikslą ir jam gali jau to pilnai 
pakakti. Tuo būdu dailininkas- 
verčia kiekvieną giliau įžvelgti 
ir laisvai pasirinkti pavadinimus. 
Dažniausiai meno kūrinyj ne visi 
tą patį pastebi, todėl tas pats 
paveikslas gali būti vienų vie
naip suprastas ir pavadintas, 
kitų kitaip. Jeigu mums daili
ninkas leidžia pasirinkti pava-

Neolithuanų stovyklos dalyviai prie laužo. D. Mackevičiūtės nuotrauka

KULTŪROS KONGRESO RUOŠAI REIKIA 
DRĄSAUS IR SKUBAUS POSŪKIO

Kultūros kongreso dienoms ar
tėjant, apie jo reikšmę, progra
mą ir ruošą imama gausiai atsi
liepti spaudoje ir paš lekesiuose. 
Giriama ir peikiama, džiaugiama
si ir pykstama, vilčių dedama ir 
bėdų pranašaujama. Tai gerai. 
Vienokia ar kitokia kalba nepaly
ginamai vertesnė už abejingumą 
ir tylą.

Jaučiu, kad negerai padary
čiau, jeigu pats kongreso klausi
mu nieko nepasisakyčiau. Likimo 
buvo skirta, kad aš prie Antrojo 
Kultūros Kongreso idėjos ir pro
graminių elementų gimimo ar
čiau stovėjau, negu bet kuris ki
tas kongreso bėdomis iki šiol 
pasisakęs.

1958 m. atėjęs į JAV LB Centro 
Valdybą kultūros vedėjo darbo 
dirbti, gerai žinojau, kad man 
teks duoti pirminius siūlymus, 
II-jam Kultūros Kongresui orga
nizuoti ir pravesti.

1960 m. kovo 30 d. posėdy cen
tro valdyba priėmė technikinio k. 
kongreso organizavimo projektą 
ir paprašė jį vykdyti Kult. Fondo 
Valdybą. Ji sudarė K. Kongresui 
rengti komitetą, kurį CV patvir
tino. Vėliau šito komiteto sudė
tis dėl tų ir kitų priežasčių kei
tėsi.

Kongreso pravedimo tvarka ir 
programinės gairės turėjo būti 
sutartos JAV, Kanados ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės orga
nų bendrame posėdy. Jis vyko 
1961 m. balandžio 29 d. Toronte. 
Tame posėdy kult, kongreso tu
rinio ir formos klausimais aš 
pateikiau savo sugestijas, ir su 
jomis beveik be jokių rezervų 
buvo sutikta.

Tokie pagrindiniai II-jo Kult. 
Kongreso kilmės momentai. Kai 
netrukus po Kanados posėdžio 
JAV LB centro valdybos vieta ir 
sąstatas pasikeitė, tolimesnę K. 
Kongreso ruošos eigą tegalėjau 
sekti tik per tarpininkus ir spau
dą. Bet ir tuo keliu susidariau 
aiškų vaizdą, liudijantį, kad K. 
Kongresas kuriamas žymiai ne 
toks, koks Toronte buvo sutar
tas.

Tad kas ten buvo siūlyta ir 
sutarta?

Savo referato mintis dėjau į 
rėmus, kuriuos sudarė I-ojo Kul 
tūros Kongreso išgyvenimai ir 
ieškojimai, ko mūsų tautinei kū
rybai labiausiai reikia ir ką K. 
Kongresas gali duoti.

Grįžęs iš 1956 m. Kult. Kon
greso, Dirvoje jį gana kritiškai 
vertinau. Gailėjausi, kad gražiai 
techniškai organizuotas ir pasi
gėrėtinai lankytas kongresas bai
gėsi be ryškiau akcentuotų idėjų 
paskelbimo. Talentingai paruoš
ta dr. Juozo Girniaus pagrindinė 
paskaita baigėsi tik jos išklausy
mu. Visas kongreso turinys buvo 
išbarstytas gausybėje sekcijų, su 
margiausios vertės ir temų paš- 

dinimus kokius mes norime, rei
kia tik džiaugtis, nes jis, matyt, 
mumis pasitiki, kad mes patys 
ir be pašalinės pagalbos galėsi
me tai padaryti.

J. Marcinkus, 
Vokietija

VIKTDRAS MARIŪNAS

nekesiais bei tarp debesų ir dy
kumų pakabintam rezoliucijom. 
Labai abejojau, ar ta gausybė 
siūlymų ras vietos mūsų žemė
je ir ar duos naujų kūrybinių 
impulsų. Dabar žinom: jie nera
do ir nedavė.

Kad minčių ir žmonių išsibars
tymo būtų išvengta II-ajame K. 
Kongrese, siūliau:

1. visą dėmesį telkti ties pa
grindine paskaita;

2. pasisakymus dėl paskaitos 
minčių atlikti pačiame forume, 
kreipiant juos į šiam atvejui pa
sirinktų gyvybingiausių kultūri
nių sričių ryškinimą (II-ajam K. 
Kongresui, - leiskim,-į spaudos, 
knygos bei periodikos, išugdymą 
ir teatro atkūrimą);

3. sekcijas laikyti ne būtinu kon- 
greso elementu, bet, turbūt neiš
vengiamu. Tuo atveju, kai jas su
interesuoti kultūrinių sričių at
stovai norės patys susiorgani
zuoti, tegul ir sekcijose bus kal
bama specifiniu požiūriu pagrin
dinės paskaitos tematika.

Pagrindinei paskaitai siūliau 
tokią< temą: mūsų kultūrinės kū
rybos galimybės ir kultūrinės 
veiklos gairių nustatymas tarp- 
kongresiniam laikotarpiui(gal būt 
penkeriems metams.) Taip pat 
siūliau, kad paskaita būtų teikia
ma dviejų pranešėjų, kurie turė
tų ją paruošti vienas su kitu su
sižinodami.

Apskritai, turėdamas galvoje 
mūsų tremtiniškos kultūros labai 
jau gązdinančią padėtį, siūliau, 
kad kongresas būtų kreipiamas Į. 
aktualiąsias nuotaikas vengiant 
grynojo akademizmo.

Buvau tikras, kad Toronto po
sėdžio dalyviai mano teiktoms 
idėjoms pritarė ir kad kongre
sas bus mėginamas pagal jas 
formuoti. Posėdy dalyvavęs Kult. 
Kongreso komiteto pirmininkas 
nieko kito ir nieko priešingo ne
siūlė.

Žinios apie K. Kongreso ruo
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metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

šą liudija, kad P. Gaučio komi
tetas mažai bepaiso Toronto po
sėdžio sugestijų. Svarbiausia, ir 
vėl kartojama I-jo kongreso klai
da: Komitetas skelbia vis naujų 
ir naujų sekcijų sudarymus. Kon
gresas ir vėl žymiam laikui tu
rėtų išsibarstyti po atskirus vieš' 
bučio kambarius ir išsiskirti su 
mūsų kultūros pagrindiniais ir 
gyvybiškai aktualiais rūpesčiais. 
Kaikurios spaudoje skelbtos sek
cijų paskaitų temos turi aiškų 
akademinį pobūdį.

Pirmoji pagrindinės paskaitos 
temos dalis iš esmės skirtingai 
suformuluota. Dabar joje turėtų 
būti kalbama apie išeivijos kultū
rinius laimėjimas. Tai visai ne 
tas pats, kaip kalbėti apie kultū
rinės kūrybos galimybes. Kalba 
apie laimėjimus gali lengvai už- 
temdinti tuos pavojus, kuriuos 
mūsų kultūros darbas jau yra su
tikęs ir vis dažniau sutinka. Kal
ba apie galimybes turėtų vesti 
į ieškojimą ir pasvėrimą įvairių 
kultūros sričių veiksnių, bei są
lygų, duotų vaizdą, kas buvo ga- 

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

Įima padaryti, o nepadarvta ir kas 
įmanoma bei privaloma padaryti, 
kad nereiktų sustabarėti ir mirti. 
Šita prasme prelegentas dr. K. 
Ostrauskas, tikiu, duotų turiningą 
ir įtikinantį pranešimą. Tik jo 
medžiaga begalėtų sudaryti pag
rindą antrajai paskaitos daliai.

Šia proga apie antrąjį paskai
tininką dr. Joną Grinių. Sunku 
suprasti, kodėl jis šiam uždavi
niui buvo kviestas ir kodėl suti
ko. Kalbėti apie JAV ir Kanados 
lietuvių kultūrinės veiklos gaires 
tikrai jau negali ir neprivalo kal
bėti žmogus, šitų kraštų sąlygo
mis niekad negyvenęs ir niekad jų 
žmonių tarpe neveikęs. Tikiu, kad 
retai kas i r čia visą laiką gyvenęs 
galėtų kultūrinės veiklos klausi
mu duoti įmanomų ir efektingų 
sugestijų. Tam reikia be prakti
nių sąlygų pažinimo dar ir asme
niškos patirties, savo paties kul
tūrinės veiklos laimėjimų ir pra
laimėjimų išgyvenimų. Kažin ko
dėl dr. Juozas Girnius nebuvo pa
prašytas antrajame kongrese 
baigti savo misiją, kuri nebuvo 
jam leista baigti pirmajame.

Kad antrasis Kult. Kongresas 
nebūtų savo būdu ir vaisiais tik 
pirmojo pakartojimas, jo ruošoje 
reikia skubaus ir griežto kurso 
pakeitimo:

1. Nustoti rūpintis sekcijų su- 
darinėjimu; jau sudarytoms skir
ti kiek galima mažiau kongreso 
laiko ir dėmesio;

2. aiškiai susitarti su dr. K. 
Ostrausku dėl jo pranešimo te
mos; dr. J. Grinių paprašyti sa
vo sutikimą atsiimti; jo kaip už
jūrio svečio ir veikėjo patarimai 
ir pastabos mielai galėtų būti iš
klausytos forumo posėdžiuos iš 
klausytojo vietos. Čia noriu dr. 
J. Grinių prašyti mane tiksliai 
suprasti: aš esu prieš jį, kaip 
paskaitininką tik dėl pirma minė 
tų motyvų, kitus spaudoje minė
tus motyvus skaitydamas jų kė
lėjų individualiu reikalu.

Esu tikras, kad Jungtinių Vals
tybių ir Kanados lietuviai negali 
svečio iš Vokietijos laikyti kom
petentingu nustatinėti mūsų veik
los gaires, kaip lygiai Vokietijos 
lietuviai nelaikytų tokiu atveju 
kompetentingu ką nors iš mūsų 
tarpo. Šita byla turėtų baigtis 
be pykčių, be pažeminimų, bet ir 
be reikalo pažeidimo.

JAV LB Centro Valdyba bus 
atsakinga už tai, ar II Kultūros 
Kongresas taps reikšmingą atei
tis ar tik saldus niekas. Savo 
sprendimui ji turi ne daug laiko.
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SVARSTYMAI IR NUOMONĖS nepadarė mūsų ne tik ekspertais 
kritikuoti tai doktrinai teoriškai, 
bet nepadarė net ir efektyviais liu-

PRIVERSIM UZSITAISYTI SPRAGAS? m
Bet A. Donėlos pateikiama ko

munistų . teorijos "analizė iš 
praktiškosios pusės", deja, nė
ra nei analizė, nei iš praktiško
sios pusės.

Šių diskusijų pradžioje buvo 
teigimas, kad geriausi komuniz
mo žinovai Vakaruose esą mes, 
lietuviai, patyrę komunizmąprak 
tikoje 1940-41 metais Lietuvoje, 
ir pavyzdžiai iš to patyri
mo esą geriausi argumentai 
prieš prokomunistines opinijas 
Vakaruose. Bet šiuo atveju, "ana
lizuodamas iš praktiškosios pu
sės", A.D. ano meto patyrimais 
nebesinaudoja. Pradeda nuo kal
bos apie ūkininkų ir jų samdinių 
suvarymą į kolchozus ir sov- 
chozus. Tačiau tai įvyko ne 1940- 
41 metais. Tada, tiesa,buvę "dva
rų centrų" eilė jau buvo nomina
liai paversti sovchozais (norma
liai veikti beveik nespėjo), o kol
chozų, neskaitant bene aštuonių 
steigimo deklaracijų atskirose 
vietovėse, praktikoje dar nebuvo 
įsteigta. Kolektyvizacija įvyko 
daugiausia 1948-49 metais. Taigi, 
jei A. D. yra vienas iš tų, komu
nizmą praktikoje mačiusių tik 
1940-41 metais, tai jis dabar čia 
kalba apie dalykus, kurių pats 
nėra matęs, o tik skaitęs apie 
juos arba tiesiai bolševikų spau
doje, arba tos spaudos duomenis 
paremtose žiniose mūsų čionykš
tėje spaudoje, ar kitoje Vakarų 
literatūroje. Tuo būdu čia jau iš
sijungiama iš "eyewitness" kate
gorijos, kurios reikšmingumas 
diskusijų pradžioje buvo, mano 
nuomone, perdėtai iškeltas.

D. K. NAUJOKAS

Kalbėdamas apie dalykus, ku
rių pats nematė, analizuotojas, 
norom nenorom, turėjo verstis 
grynai teorinio pobūdžio teigi
mais: "vietoje savininko atsisto
jo komunistų partijos biurokra
tas", "išnaudojimas pasidarė 
daug žiauresnis, nes išnaudotojo 
užnugaryje atsistojo valstybė vi
su savo pajėgumu"... Tie daly
kai, kaip matėme, yra aiškūs ir 
iš grynai teorinių samprotavimų. 
Teoriniai samprotavimai galėtų 
būti gerai paremti patyrimais iš 
praktikos, jei pats tą pergyvenęs 
liudininkas pateiktų konkrečių 
duomenų pavaizduojančių žemės 
ūkio darbininko išnaudojimą, pa
rodančių, kuo ir kiek tas išnau
dojimas žiauresnis dėl to, kad iš 
naudojimo galimybė yra monopo
lizuota vienose valstybės Ranko
se. Be tokių duomenų, analizuo
tojas yra toks pats teorinis sam- 
protautojas, kaip ir kiti, o ne liu
dininkas iš patyrimo. Čia dar tin
ka pastebėti, kad net ir mūsų spau
doje nuolatos pasirodo daug kon
kretesnių tos padėties analizių 
paremtų dabar vienaip ar ki
taip gaunamomis žiniomis, kurių 
nedavė ir negalėjo duoti mūsų 
asmeniniai patyrimai prieš 21 
metus. Šios žinios pasako daug

daugiau ir jos daug iškalbingiau 
patvirtina teorines išvadas apie 
komunistinę sistemą. Bet ir jos, 
deja, mūsų dar nepakankamai rū
pestingai surenkamos ir nepakan
kamai rūpestingai panaudojamos.

Dėstant, kokia yra komunisti
nės sistemos praktika, labai 
svarbu vengti klaidų dėl faktų, 
nes kai liudytojas kartą pasirodo 
beteigiąs ką nors, kas iš tikrųjų 
yra ne taip,jo patikimumas tam
pa palaužtas ir visais kitais at
vejais. Štai, A.D. teigia, kad bau
džiauninkas galėjo nuo vieno dva
rininko persikelti pas kitą, arba 
ir visai iš kumečių pasitraukti, 
o "sovchozų-kolchozų gadynėje 
tokie dalykai neįmanomi". Čia 
dviguba klaida. Nes baudžiaunin
kai toli gražu negalėjo taip jau be 
niekur nieko kaitalioti savo po
nus ar juos iš viso pamesti. O iš 
kitos pusės, nors "prirakinimas" 
prie kolchozo ir gana tvirtas,ta
čiau ne absoliutus, ir, kiek žino
ma, tegu ir ne be kliūčių, visgi 
pasitraukimas yra įmanomas, at
rodo netgi kiek lengvėlesnis kaip 
buvo baudžiavoje (žinoma, nega
lima lyginti su darbovietės kei
timo galimybėmis pobaudžiavi
niais ar nepriklausomybės lai
kais). Iš kolchozo išeiti galima, 
tik miestų įmonėms neleidžiama 
priimti tokio į darbą, jeigu jis 
neturi iš kolchozo atleidimo raš
to (bet kartais už kyšį, ar kitaip, 
ir toki mieste įsitaiso). Iš vieno 
į kitą kolchozą net ir be leidimo 
persikelia, jei tik kitas kolchozas 
priima.

A.D. mums dėsto, kad dingus 
asmeniniam interesui, prasideda 
lenktynės į atbulą pusę -- išsi
sukinėjimas nuo pareigų ir ban
dymai gauti iš kolektyvo asmeni
nės naudos. T ai yra bendrybė, ku
rią galima numatyti ir grynai teo
retiškai samprotaujant, kas gali 
išeiti iš kolektyvizuoto ūkinio* 
veikimo (vistiek, žemės ūkyje, pra 
monėje ar prekyboje). Bet pasta
rojo laiko praktikoje komunistai 
kaip tik deda nepaprastai dideles 
pastangas skatinti asmeninį su- 
interesuotumą, ir tai jie daro 
"dešros ir botago" metodu: iš 
vienos pusės, už geresnį darbą 
siūlo premijas ("dešrą"), iš 
kitos -- kur tik įmanoma ir kur 
net beveik neįmanoma, būtent net 
ir žemės ūkyje, įvedė akordinę 
("piecework") atlyginimo siste
mą ir minimalines išdirbio nor
mas ("botagas"). Štai ką dabar 
tenai gyvenąs liudytojas galėtų 
vaizdžiai ir įtikinamai paliudyti, 
jei kalbėtų nepamirštais ir nesu
painiotais skaičiais. Bet to pa
liudyti negalime mes, kurie 
pergyvenome komunistų praktiką 
Lietuvoje tik 1940-41 metais... 
Apie tai kalbame tik remdamiesi

pačių bolševikų dabar prasitaria
momis žiniomis.

Vietoj dėstęs faktus iš patyri
mo, A.D. prideda anekdotą iš Ru
sijos apie kolchozininkes, kurios 
sunkvežimiu atvažiavusios mies
tan kiekviena savo vištos sudėtų 
kiaušinių parduoti. Koks netiks
lumas! Jei viena atvežtų visų 
kiaušinius ir pardavinėtų, tai bū
tų spekuliacija, privataus pelno 
siekiančia prekyba. Dėl tokio ap
kaltinimo baimės, moterys visos 
važiuoja turgun, kiekviena savos 
vištos kiaušinių parduoti, ir taip 
sugaišina labai daug laiko, reika
lingo kitam darbui.

Bet tai pavyzdys, kuris visiš
kai '*negriauna" ir net nekritikuo
ja komunistinės teorijos, kadangi 
pagal teoriją tos moterys kiau
šinių truguje pardavinėti iš viso 
neturėtų. Pagal teoriją, joms ne
turėtų būti reikalo nei vištas lai
kyti: jos kolchozuose turėtų už
sidirbti tiek, kad sau kiaušinių 
galėtų nusipirkti iš "visuomeni
nės" krautuvės, o tenai kiauši
niai turėtų atsirasti tik iš kol
chozinių vištidžių. Privačiai pa
gamintų maisto produktų ar kitų 
dalykų pardavinėjimas turguose 
tebetoleruojamas tik todėl, kad 
dėl kitų teorijos ydų komunisti
nei sistemai nesiseka pasiekti 
tokios padėties, kurioje turginė 
prekyba taptų nebereikalinga. 
Prieš tokį individualų važinėji
mą bei vaikščiojimą į turgus ir 
gaišinimą tenai laiko šiaušiasi 
ir komunistai, jį peikia, nors 
tebetoleruoja, nes neturi išeities.

Liesdamas pramonę, A. Donė- 
la jau visiškai persikėlė į ekono
minių teorijų dėstymą - kaikurių 
elementarinių dėsnių priminimą, 
bet jau nei nebesikesino operuoti 
kokiu nors faktu iš praktinio pa
tyrimo. Todėl šis pademonstra
vimas, neva turėjęs parodyti kaip 
reikia analizuoti komunistinę 
doktriną iš praktiškosios pusės, 
tik dar įtikinamiau įrodė, kad 
vien kadais turėtasis patyrimas

dininkais apie jos praktinį vyk
dymą. Tai verčia dar tvirčiau pa - 
silikti prie nuomonės, kad besi- 
ryžtant energingiau įsijungti pa- 
sipriešiniman prieš komunizmo 
kėslus, negana pasitenkinti kadai 
pergyventais patyrimais, bet rei
kia nuolat ir nuolat stengtis su
telkti daugiau žinių ir iš teorijos 
o taip pat ir iš dabartinės prak
tikos, nes mūsų žinojimo abiejo
se srityse esama žymiai labiau 
skylėto, nei leistina pretenduo - 
jantiems į ekspertus.

P.S. Priedo -- pora perkelti
nės reikšmės vaizdelių įsidėmė
tinų samprotavimuose dėl dviejų 
klausimų.

1. Ar nuo nusikaltimo nuken- 
tėjęs asmuo nėra geriausias liu
dininkas apie įvykusį nusikalu1 
mą?

Vienas iš mano oponentų (kita- 
me laikraštyje) klausė, ar nuken
tėjęs pavogto arklio savininkas, 
nėra teisme geriausias liudinin
kas apie įvykusią vagystę? Taip, 
jis svarbus liudininkas. Bet, siek
damas laimėti bylą, siekdamas 
įrodyti, kad vagystė tikrai įvyko, 
ir pavogė tikrai kaltinamasis, o 
ne kas kitas, nukentėjęs dažniau
siai negali pasikliauti vien savo 
liudijimu: jis šaukiasi ir advoka
to pagalbos, kuris fakto tai nema
tė, bet kurio teorinės žinios 
apie vagystes ir apie baudžiamą
ją teiseną gali būti itin reikalin
gos, šalia nukentėjusiojo skundo 
ir liudijimų.

2. Ar blogio patyrimas prak
tikoje ne geriau įtikina, kad tai 
yra blogis, nei teoriniai to blo
gio aiškinimai?

Kartais taip, kartais ne. Štai, 
pasakoja, pedagogiškai nusitei
kęs tėvas susišaukė vaikus ir ban
dys praktiškai jiems parodyti, 
koks blogas dalykas yra rūky
mas. Padalino visiems po ciga
rą, pasiėmė ir sau ir -- parū- 
kykim, žiūrėkim, kas bus. Buvo 
tikras, kad po to praktinio ban
dymo vaikai niekad nebenorės 
rūkyti. Bet kas atsitiko? Rūky
mui įpusėjus, "pažaliavęs" tėvas 
turėjo skubėti į gryną orą, o vai
kams --jokio ypatingo įspūdžio...

Tel. 942-803824 valandų patarnavimas

J. S. AUTO SERVICE& SALES
Didelis pasirinkimas geros rūšies vartotu mašiną.
Dažoma karštais purkštuvais — taisomos karose- 
rijos — motorai — bėgiai — sankabos — stabdžiai.
J. ŠVARCAS 35571 Vine Street
savininkas Eastlake, Ohio

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE

PARAMĄ
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

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

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE
German Brandy................
Kron-Brannvin Aąuavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey FulJ

TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasaclor Vermouth

Vertėj. P. Palukaitis(o9)
Degimas jo nugaroje pamažu atlyžo, o aštrus, durias 

skausmas beveik visiškai praėjo. Tačiau pliauškėjimai 
lauke nesiliovė, atvirkščiai, kas minutę jie garsėjo ir 
stiprėjo. Reinoldas nebegalėjo ilgiau suvaldyti savo smal
sumo. Nepaprastai atsargiai jis iškėlė kojas iš lovos, 
atsisėdo ant krašto, apsiavė savo pilkojo kostiumo kel
nėmis — jos jau nebebuvo tokios švarios ir be priekaištų 
sulaidytos, kaip prieš tris dienas, jam išvykstant iš Lon
dono — sunkiai ir atsargiai atsistojo ir nuklypavo prie 
langelio virš praustuvės.

Keistą spektaklį išvydo jo akys, keistą daugiausiai 
dėl pagrindinio aktoriaus išvaizdos. Vyras lauke, iš tik
rųjų dar pusiau jaunuolis, atrodė, lyg atvyktų tiesiai iš 
operetės scenos; aukšta, kailine kepure, ilgu, plačiu ap
siaustu iš geltonos vilnos ir išmargintais, aukštais auli
niais batais, prie kurių blizgėjo sidabriniai pentinai.

Jo užsiėmimas buvo toks pat keistas, kaip ir išvaiz
da. Pirštinėta ranka jis laikė ilgo, plono botago kotą, ir 
kaip tik dabar, Reinoldui jį pamačius, jis tingiu judesiu 
nuleido žemyn ranką, ir kamštis, gulėjęs sniege prieš jį 
už kokių keturių metrų, pašoko tris metrus į šalį. Sekan
čiu smūgiu kamštis atšoko atgal, lygiai į tą vietą, kur 
buvo anksčiau gulėjęs. Tai buvo pakartota tuziną kartų, 
Reinoldui nė vieną kartą nepastebėjus, kaip botagas pa

lietė kamštį, nes visa tai vyko perdaug greitai. Jaunuolis 
darbą vykdė su didžiausiu susikaupimu, ir jo taiklumas 
pasirodė tiesiog fantastiškas.

Reinoldas žiūrėjo į tą spektaklį su tokiu susidomėji
mu, kad neišgirdo, kaip užpakalyje tyliai atsidarė durys- 
Tačiau jis išgirdo išgąstingą ”0!” ir taip staigiai atsisu
ko, kad turėjo sukąsti dantis, nes skausmas vėl lyg peiliu 
nurėžė jo nugarą.

— Atsiprašau, — pasakė sumišusi Julija. — Aš ne
žinojau ...

— Ramiai įeikite, — atsakė šypsodamasis Reinol
das. — Aš esu gana žmoniškai apsirengęs. Be to, tamstai 
turėtų būti žinoma, kad mes, iš slaptosios tarnybos, esame 
pripratę visų rūšių moterišką draugiją priimti savo mie
gamuosiuose. — Jis pažvelgė į padėklą, kurį ji pastatė 
ant jo lovos. — Ar invalidui atnešate pastiprinimo? Tai 
tikrai labai draugiška iš Jūsų pusės.

— Invalidas yra invalidiškesnis, negu jis nori prisi
pažinti, — tarė Julija. Ji dėvėjo mėlyną vilnonę' suknelę, 
savo auksinius plaukus buvo taip iššukavusi, kad jie bliz
gėjo, o jos skruostai ir akys atrodė, lyg ji tik ką būtų 
savo veidą praususi sniegu. Ir lygiai švieži ir vėsūs, kaip 
visa išvaizda, buvo ir jos pirštai, kai ji dabar palietė su
tinusias ir pakeitusias spalvą vietas jo nugaroje. Reinol
das girdėjo, kaip ji išsigandusi aiktelėjo.

— Mes turime šaukti gydytoją, pone Reinoldai. Rau
dona, mėlyna, žalia — visos spalvos, kokias tik galima iš
galvoti. Tamsta negali taip paprastai viską palikti — 
atrodo gana blogai. — Ji atsargiai jį apsuko ir pažvelgė 
į jo neskustą veidą- — Tamsta turi vėl gulti lovon. Tams
tai labai skauda, ar ne?

— Ne, tik kada nusijuokiu, kaip pasakė žmogus, ku
rio kūne buvo įstrigusi ietis. — Jis mostelėjo galva link 
lango; — Koks ten, lauke, cirko artistas?-— paklausė jis.

— Man nereikia nė pasižiūrėti, — atsakė ji nusišyp
sodama. — Galiu girdėti; tai Kazokas, vienas mano tėvo 
žmonių.

— Kazokas?
— Taip, jis pats taip save vadina. Jo tikroji pavardė 

yra Alexander Moritz — ar tikra, mes nežinome, bet ma
no tėvas žino viską apie jį lygiai, kaip ir apie kitus savo 
žmones. Jis vadina save Kazoku, nes galvoja, kad Alek
sandras esąs nevyriškas vardas. Jis tik aštuoniolikos 
metų.

— O kam ta operetiška apranga?
— Tai tipiški salos gyventojų papročiai. Jo drabu

žiuose nėra nieko operetiško. Mūsų Kazokas yra tikras 
c s i k o s iš p u s z t o s , arba kaubojus, kaip Anglijoje 
sakytų, o jie yra taip apsirengę. Ir botagas prie to pri
klauso. Kazokas dirba specialiame sektoriuje, kuris taip 
pat įeina į Janscio pasistatytus uždavinius — badaujan
čius žmones aprūpinti maistu. — Jos balsas surimtėjo. 
— Kai žiema ateina, pone Reinoldai, Vengrijoje būna 
daug žmonių, kenčiančių badą. Valstybė išreikalauja iš 
ūkininkų tiek daug, kad jiems patiems labai maža telie
ka, o blogiausia yra tose srityse, kur auginami kviečiai, 
ten valstybė iš ūkininkų atima viską. Kartą buvo taip 
blogai, kad Budapešto gyventojai siuntė į kaimus duoną. 
Ir tuos badaujančius žmones Janscis aprūpina maistu- Jis 
nusprendžia, iš kurio valstybinio dvaro turi būti atimti 
galvijai, ir kur jie nugabenti, o Kazokas yra tas, kuris 
juos ten nugabena. Ir šiąnakt jis kaip tik perėjo sieną.

— Taip paprastai?
— Taip, Kazokui tai yra visiškai paprasta. Jis turi 

nepaprastų gabumų galvijams tvarkyti. Dažniausiai at
gabena juos iš Čekoslovakijos — siena nuo čia yra tik už 
dvidešimties kilometrų. Kazokas paprastai apsvaigina 
chloroformu karves arba duoda joms dobilų, į kuriuos 
įmaišyta kažkokios pigios degtinės. Kai gyvuliai pusiau 
nusigeria, jis su jais paprasčiausiai pereina sieną — taip 
lengvai, kaip tamsta ar aš pereitumėm iš vienos kelio pu
sės į kitą.

— Gaila, kad to negalima padaryti su žmonėmis, — 
pastebėjo Reinoldas.

— To norėtų ir Kazokas — turiu omenyje, ne žmo
nes apsvaiginti chloroformu, bet Jansciui ir Grafui padėti 
juos gabenti per sieną. Bet netrukus jis turės.

(Bus daugiau)
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SANTAROS SUVAŽIAVIMUI ĮVYKSTANT
Šių metų rugsėjo mėn. 7-8-9 

dienomis Tabor Farmoje įvyksta 
aštuntasis Lietuvių Studentų San
taros suvažiavimas. Santara buvo 
įsteigta toje pačioje Tabor Far
moje 1954 metų rugsėjo 8 dieną ir 
nuo to laiko visi jos suvažiavimai 
ruošiami pas aktyvųjį Santaros 
Garbės Narį Juozą Bachuną.

Santaros pradžia reikia laiky
ti nuo 1951 metų veikusį Nepri
klausomąjį Studentų Sąjūdį, kuris 
apjungė tautinių-liberalinių įsi

tikinimų akademin'* jaunimą. Da
lis jų priklausė įvč irioms studen
tų organizacijom. , o dalis dar bu
vo niekur neįsijungus. Sąjūdžio 
pagrindinis tikslas buvo apjungti 
neformaliais ryšiais liberalinių 
pažiūrų studentus, plėsti libera
linę dvasią studentijoje ir akty
viai dalyvauti Lietuvių Studentų 
Sąjungos veikloje. Kiek vėliau bu
vo prieita išvados, kad forma
lesnė organizacinė struktūra gali 
būti efektingesnė ir Nepriklauso-

Santariečių diskusijos Tabor Farmoje 1957 m.

masis Studentų Sąjūdis persior
ganizavo į Lietuvių Studentų San
tarą.

Per savo septynerius gyvavimo 
metus Santara jau yra išvariusi 
nemažą veiklos barą. Jos skyriai 
yra Chicagoje, New Yorke, Bos
tone, Detroite, Clevelande ir Phi- 
ladelphijoje (ilgesnį ar trumpesnį 
laiką skyriai dar veikė AnnArbo- 
re, Bloomingtone, Los Angeles, 
Urbanoje ir Waterburyje). Nuo 
1960 m. su Sambūriu "Šviesa" yra 
įkūrusi Santaros-Šviesos Fede
raciją.

Kultūrinėje veiklos srityje San 
tara daugiausiai pastangų yra 
dėjusi sudaryti tinkamą atmos
ferą ir skatinti individualią kū
rybą. Yra išleidusi Kosto Os
trausko dramą "Kanarėlė", Al
gimanto Mackaus eilėraščių rin
kinį "Jo yra žemė", Jono Meko 
eilėraščių rinkinį "Gėlių Kalbė
jimas". Pravedė sėkmingus se
minarus skirtus lietuviškųjų prob 
lemų nagrinėjimui Bostone, Chi
cagoje, New Yorke, Detroite. Su
rengė keliaujančių jaunųjų daili
ninkų parodą ir su ja aplankė vi
sas didžiąsias JAV lietuvių kolo
nijas bei suruošė eilę meno pa
rodų Bostone, Clevelande, Chi
cagoje ir Tabor Farmoje. Savo

Santariečių suvažiavimo dalyviai 1961 m. Tabor Farmoje.

gyvosios lietuvybės mėnesių ak
cija Santara yra išpopuliarinusi 
Gyvosios Lietuvybės sąvoką. Šiuo 
metu nemažas būrys santariečių 
yra aktyviai įsijungęs į jaunimo 
kultūros žurnalo "Metmenys" 
leidimo darbą.

r AKIMIRKOS ’ Bronys Raila —

MASKVINIS "LIETUVOS ATSTOVAS"
Gal malonėtumėt valandžiukei įsivaizduoti tokį 

atvejį: -
Amerikos Jungtinių Valstybių vyriausybė į JAV 

ambasadą Maskvoje paskiria antruoju ar trečiuoju 
sekretoriumi gryną lietuvį, gerai mokantį lietuvių 
kalbą, susipažinusį su visokiariopais lietuviškais 
reikalais, įsigilinusį į visus dvasinius jo kilmės 
tautos siekius.

Šis ambasados sekretorius apsigyvena, žinoma, 
Maskvoje, bet laikas nuo laiko jis pavažiuoja į di
džiąsias lietuvių kolonijas Sovietų Sąjungoje. Kai- 
kuomet į Kazakstaną ar Vorkutą, bet dažniausia į 
Kauną, o ypač į sovietinės Lietuvos respublikos 
sostinę Vilnių,

Jis ten susitikinėja, palaiko glaudžius oficia
lius ir asmeninius santykius su įvairiais lietuvių 
veikėjais, ypač opozicininkais, kurie yra nusista
tę nuversti (mandagiau jie sako - pakeisti...) So
vietų Rusijos santvarką. Jis kviečiamas jiems pa
sakyti prakalbų, pasisvečiuoti, painformuoti, kaip 
gyvena Amerikos lietuviai ir kokią pažangą yra 
padaręs buvęs Anykščių piemenukas Anupras, kuris 
prieš 60 metų išvyko į Chicagą, turi ten dabar už
gyvenęs keturius namus, du saliūnu, tris vaikus iš
leidęs į aukštuosius mokslus, o likusius du įstatęs 
į gerą biznį ir yra žymus visuomenės veikėjas.

JAV ambasados lietuviškasis sekretorius savo 
prakalbų progomis paliečia ir kitokius klausimus. 
Pvz., jis išaiškina, kurie "visasąjunginiai" Lietu
vos respublikos piliečiai laikytini gerais, o kurie 
blogais. Gerais laikytini tie, kurie nusistatę prieš 
sovietinę santvarką, kurie yra kenkę komunistams 
ir kuriems patinka buržuazinis pasaulis, - ir to
kiems durys į Ameriką visada atviros. O blogi yra 
tie, kurie susitepę Lietuvos liaudies krauju, žudę 
ir kankinę lietuvius patriotus, ranka rankon ėję su 
bolševikais, - ir tokių Amerika ne tik nepageidau
ja, bet jeigu jie čia atvyktų, tai pirmiausia turėtų 
reikalą su teisingumo organais...

Bet sustokite. Nebekankinkite toliau savo nuvar
gusios vaizduotės. Tat visai be reikalo. Tokio atsi
tikimo niekad nebuvo, nėra ir tikėkimės, kad su 
Viešpaties pagalba dar ilgą laiką, o gal ir niekad 
nebus.

"naujuosius ateivius". Net Vilnis nusistebi jo 
idėjų šviežumu: jis pripažinęs, "kad didelė 
dalis naujųjų ateivių yra dori žmonės ir nesusi
tepę Lietuvos liaudies krauju, už tai jiems ke
lias į Tarybų Lietuvą atviras". Tačiau tam tikra 
tų Amerikos piliečių dalis buvo ir tebėra nacių 
šalininkai, krauju susitepę rankas ir kojas, "kartu 
su naciais jie žudę mūsų šalies karius, o dabar jie 
sau ramiai gyvena". Tokių grįžimas nepageidau
jamas, ir jie tuoj patektų sovietų teisman. Aišku, 
rašo Vilnis, - tokių Amerikos lietuvių "čia buvi
mas ir mūsų valstybės priėmimas mums garbės 
nedaro".

Iš to suraizgyto posakio lieka tik neaišku, ar
tų Amerikos lietuvių piliečių ramus čia gyveni
mas nedaro garbės Chicagos "pažangiesiems", 
ar Jungtinėms Amerikos Valstybėms, ar tokia 
yra tik privatinė Sovietų ambasados sekretoriaus 
nuomonė apie Amerikos gyvenimo būdą ir jos 
piliečius.

Tačiau panašūs atsitikimai rusams ne tik gali
mi, bet jau per keletąmetųir vykdomi Amerikoje.

Kremliaus vyriausybė paskiria į Sovietų Sąjun
gos ambasadą Washingtone vienoms ar kitoms am - 
basados sekretoriaus pareigoms patikimą bolše
viką lietuvį, kuris savo laisvalaikiais (iš tikrųjų, 
tai gal jo pati pagrindinė tarnyba) daro kaip tik tai 
ką mūsų vaizduotėjebūtųgalėjęs daryti anas Ame
rikos ambasados lietuvis sekretorius Maskvoje.

Sovietų ambasados sekretorius važinėja tai į 
New Yorką pasitarti su Šalčiaus-Almaus-Zie- 
niaus tipo lietuvių "kultūrininkais", tai ypač į ko
legos Kardelio "pasaulio lietuvių sostine" ap
krikštytą Chicagą. Čia jis ištikimuosius painfor
muoja prakalbomis ir prie vaišių pasitaria su 
"pažangiaisiais" Amerikos lietuviais.

Kaip "lietuvių liaudies dienraštis" Vilnis 1962 
m. liepos 24 d. laidoje pranešė, Chicagoje liepos 
20 d. laidotuvių direktorius Povilas J. Ridikas 
"užsakė vakarienę", kur "svečių susirinko tikrai 
daug", na, ir "jų tarpe iš Washington, D.C.,atvy
kęs dalyvavo Tarybų Sąjungos ambasados 2-sis 
sekretorius Vytautas Zenkevičius".

Po laidotuvių direktoriaus vakarienės, svečias 
buvo pakviestas pakalbėti. Kaip laikraštis keliose 
vietose aprašo,, jis kalbėjo labai trumpai, tik dvi 
valandas. Jis tik perdavė "Tarybų Lietuvos" žmo
nių sveikinimus mūsų "pažangiesiems" Chicago
je. Dar papasakojo (kaip sakytų Vienybės V. Sir
vydas -be nereikalingų tarpininkų, bet tiesiai iš 
pirmųjų šaltinių...) apie okupuotos Lietuvos gyve
nimą ir jo pažangą. Ir galiausiai teikėsi teisėjiš- 
kai įvertinti kitus Amerikos lietuvius, daugumo
je JAV piliečius.

Jis ypač nagrinėjo ir darė sprendimus apie

***
Stasys Žymantas viename savo straipsnyje ne

senai prileido galimybę, esą ženklai rodą, kad ša
lia p. J. Kajecko Washingtone netrukus galįs atsi
rasti ir kitas, sovietinis "Lietuvos atstovas". Ne- 
bevadinu to pranašavimu, nes pastanga tai sure
žisuoti jau prasidėjo ir vyksta gana sparčiai.

Būdinga ir beveik juokinga, kaip spartuoliškai 
komunistinė spauda mėgina stumti šią pažangą. 
Kaip minėjome, Vilnis liepos 24 d. laidoje naują 
"polpredą" dar vadina jo tikruoju titulu - "malo
nus svečias" ir "Tarybų Sąjungos ambasados an
trasis sekretorius". Bet jau sekančios, liepos 25 
d. laidos pirmajame puslapyje Vilnis vedamaja
me gerina jo išvaizdos aprašymą ir patį titulą: 
"iš tiesų šaunus vyras", "Tarybų Lietuvos at
stovas Washingtone”! O trečiajame to paties nu
merio puslapyje visi nereikalingi priedai jau nu- 
trupa, ir straipsnelis užvardintas trumpai ir aiš
kiai - "Susitikimas su nauju L i et u vo s atsto
vu"...

Matote, kokia sėkminga buvo laidotuvių direk
toriaus Ridiko vakarienė! Malonus svečias bema
tant tapo šaunus vyras kaip ridikas, ir su visu 
graborystės balzamavimo menu jo raudona spal
va buvo išbaltinta: jokių Tarybų Sąjungų, Tary
bų Lietuvų, o stačiai - Lietuvos atstovas! Nely
ginant, kaip Brooklyno Vienybei nebėra Sovietų 
Lietuvos ar jos komunistinių rašytojų ir jos oku
pantų, d tik - Lietuva, lietuviai rašytojai, žmo
nės, tauta...

Dėl šių visų "Lietuvos atstovų" (tuo tarpu kiek 
fiktyvių) istorijų aš perdaug nenorėčiau šypsotis. 
Jos kvepia negerai. Jos tiesiog stebina, kad kai 
JAV nepripažįsta Lietuvos okupacijos, visdėlto 
okupanto atstovas, sovietų ambasados valdininko 
titulu aprengtas, kaip niekur nieko važinėja po 
Amerikos miestus su bolševikine propaganda, rū
šiuoja jos piliečius ar rezidentus, kurie geri, ku
rie blogi, kuriuos Rusija priimtų, o kurių ne. Ir 
net nusprendžia, kurie piliečiai nedaro garbės 
Amerikai.

Birželio ir liepos mėnesiais vyko eilė lietu
vių politinių ir visuomeninių suvažiavimų. Mūsų 
spaudoje buvo pasisakymų visokiais labai bend
rais, skambiais ir romantiškais reikalais. Ta
čiau vienos labai neskambios ir proziškos temos 
aš didžiai pasigedau.

Nei; Altas, nei Vlikas, nei Bendruomenė, nei 
Lietuvos pasiuntinybės reikalų vedėjas Washing- 
tone (kitais sumetimais jau anksčiau davęs sau 
Lietuvos atstovo titulą) - niekas nėra net užsimi
nę, kaip Sovietų-Rusija atvirai braunasi į Ame
rikos lietuvių ir jos piliečių reikalus ir kokius 
suranda būdus paskirti, anot Vilnies, "naują 
Lietuvos atstovą".

Anie dirba visokiais būdais, o mes?
Mes, turbūt vis keldamies aukščiau nei rei

kia, saldžiai gyvename šekspyrišku vidurvasa
rio nakties sapnu.

j

Norėdama sudaryti kaip gali
ma,glaudesnį ryšį su mūsų kū
rėjais Santara savo organizacijos 
struktūron yra įjungusi Garbės 
Filisterio sąvoką ir jais iki šio 
laiko yra pakvietusi būti: muz. 
Walterį Banaitį, dr. Mariją Gim
butienę, dr. Algirdą J. Greimą, 
rašyt. Marijų Katiliškį, rašyt. 
Julių Kaupą, rašyt., Algirdą Lands
bergį, dr. Antaniną Mačiuikienę, 
rašyt. Algimantą Mackų, rašyt. 
Joną Meką, dail. Žibuntą Mikšį, 
rašyt. Henriką Nagį, rašyt. Kos
tą Ostrauksą, a.a. rašyt. Antaną 
Škėmą, ist. Vincą Trumpą ir dail. 
Romą Viesulą. Su šiais asmeni
mis santariečiai visuomet labai 
glaudžiai bendradarbiauja.

Politinėje veikloje žymesnie
ji Santaros darbai yra Lietuvių 
Jaunimo Peticijos (1956 m. VI. 
14.) ir Jaunimo memorandumo 
Jungtinėms Tautoms (1958.11.16.) 
įteikimo iniciatyva. Lietuvių vi
daus politikoje Santara daugiau
sia domisi liberalinių grupių vie
nybės klausimu ir buvo įsteigusi 
šiai problemai nagrinėti komisi
ją bei tiesioginiai bandė veikti 
tas grupes vienybės linkme.

Liberalinių idėjų iškėlimui bei 
jų problemų nagrinėjimui Santa
ra drauge su Sambūriu "Šviesa" 
yra išleidusi pirmą išsamesnį 
lietuvių liberalizmo klausimais 
leidinį "Lietuviškasis liberaliz
mas". Tai vienuolikos autorių stu
dijų rinkinys suredaguotas dr. 
Vytauto Kavolio.

Santara yra išleidusi ir tris 
metines savo knygas "Laisvo žmo 
gaus keliu į lietuviškumą", "I 
laisvę veda mūsų kelias" ir "Min
tys ir darbai". Savo nariams lei
do biuletenius "Santarą”, "Žvilgs- 
nius", "New Yorko Santarą" bei 
turėjo skyrius "Dirvoje", "Nau
jienose", ir "Vienybėje".

Santaros visuotiniai suvažiavi
mai visuomet pasižymi progra
mos gilumu ir įvairumu. Jie yra 
lyg savotiški gyvųjų mūsų kūry
binių pajėgų susijungimas su ak
tyviu, jų žodį nuoširdžiai priiman

čiu akademiniu jaunimu. Iš kitos 
pusės ir jaunosios kartos idėjos 
ir siekimai yra ryškiai iškeliami 
suvažiavimų programose.

Ir šių metų suvažiavimo daly
viams yra numatyta plati ir įdo
mi programa. Paskaitas skaitys 
istorikas Vincas Trumpa, rašy
tojai Algimantas Mackus ir Julius 
Kaupas, sociologas dr. Vytautas 
Kavolis, visuomenininkas Bro
nius Vaškelis. Literatūros vaka
re su savo naujausią ja kūryba da
lyvaus rašytojai Liūne Sutema, 
Henrikas Nagys ir Julius Kaupas. 
Sekmadienį vietoje iškilmingo 
posėdžio ruošiamas tragiškai žu
vusio rašytojo Antano Škėmos 
minėjimas. Suvažiavimo organi
zacinėje dalyje šalia normalių 
klausimų (valdybų pranešimų ir 
t.t.) bus svarstomas ir kultūrinės 
veiklos išplėtimo planas.

Prieš suvažiavimą rugsėjo 4- 
5-6 dienomis Tabor Farmoje 
įvyks šeštieji santariečiųkursai, 
kuriems šiemet vadovaus rašyto
jas Henrikas Nagys.

Suvažiavime norį dalyvauti ne 
Santaros-Šviesos Federacijos 
nariai prašomi užsiregistruoti 
Santaros centro ar skyrių valdy
bose, nes Tabor Farmoje nakvy
nių skaičius yra ribotas.

Raimundas Mieželis

SPECIALUS PASILINKSMINIMAS 
TAUTINĖMS GRUPĖMS

RESPUBLIKONŲ ŠEIMŲ IŠVYKOJ
EUCLID BEACH PARKE 

SEKMADIENĮ, RUGSĖJO MĖN. 9 D.
NUO 12 VAL. P. P. IKI 7 VAL. VAK.

ĮĖJIMAS LAISVAS ** NEMOKAMAI NAUDO
JANTIS PASIVAŽINĖJIMAIS VISAI ŠEIMAI 
LAIMĖJIMAI *** PARDAVINĖJAMI SALDU

MYNAI *** TRAUKIMAI BURTŲ
ATEIKITE TAUTINIUOSE RŪBUOSE

A. MACKUS, vienas suvažiavi
mo prelegentų.

VINCAS TRUMPA, 1957 m. su
važiavime skaitęs paskaitą ir 
pirmininkavęs Tallat-Kelpša.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

MOKAME UŽ BONU
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOIAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
S LOAN ASSN.

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

sekretorius
CHICAGO PHONE ...............242-4395
SUBURBAN PHONE ............ 656-6330
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Šventaragio stovyklos dalyviai. R. Račiūno nuotrauka

21 nakties pasaka
Reportažas iš Chicagos Lituanicos ir Aušros Vartų tuntų stovyklos

Nebuvo taip seniai, kaip 
kitose pasakose pasakoja
ma. Rodos, tik vakar, o gal 
ir anksčiau, kas čia tas die
nas beskaitys- Paspaudė 
mygtuką ps. Romas Račiū
nas ir išzvimbė mašina link 
Rako stovyklos, Custer Mi- 
chigan, 260 mylių, 5 vai. 
kelio. Skautininkai Jurgis 
Prapuolenis, Vytautas Na
mikas, Juozas Toliušis ir 
jaunikliai Alvydas Jonikas 
ir Vytautas Kasniūnas, j r. 
Tai pionieriai palikę Chica
gą vakaro prieblandoje, 
įkandin jų subruzdėjo mil
žinas trokas, namo didumo. 
Jis vežė skautų turtą, o prie 
vairo sėdo Vytautas Rukui- 
ža (teatralų darbuotojas) ir 
tuntininkas ps. Kazys Ci- 
jū nelis.

Nušvilpė vėjas ir pionie
rius stovykloje pasitiko ry
to saulės spinduliai. Nurašę 
miego valandas į nuostolius, 
vyrai kibo darban.

Tuo tarpu iš Chicagos iš
dundėjo 3 autobusai ir, 
zvimpt, jie jau Rako sto-

Maži vyrai - dideli užsimojimai... Dalis jaun. skautų su savo vado
vu V. Namjku. R. Račiūno nuotrauka

Stovyklos virtuvės šeimininkės: V. Bobinaitė, J. Bobinienė, R. Ku- 
čiauskienė, N. Bernatavičiūtė. Nuotraukoje trūksta G. Grybaitės, kuri 
tuo laiku apie puodus sukinėjosi... J. Vaišnio nuotrauka

Nuotraukos pasisko
lintos iš v. s. Juozo Vaiš
nio ir ps. Romo Račiūno, 
o žodžiai paimti iš skau
čių ir skautų širdžių ir 
surašyti ps. Vytauto 
Kasniūno, sr.

vykioje. Sveiki, — sako v. 
s. kun. Juozas Vaišnys at
vykęs su berniukais, sveiki 
—krykštavo sesės Aušros 
Vartų tunto skautės.

Nespėjo skautai nušluos
tyti kelionės dulkės, kai 
prasidėjo gražusis miško 
gyvenimas. Dygo' palapinės, 
kunkuliavo virtuvėje puo
dai ir prasidėjo 21 nakties 
pasakos gražiausieji dainos 
žodžiai; valgyti norime, val
gyti norime . • . , kurie 
skambėjo nuo ankstaus ry
to iki vėlaus vakaro. Ir val
gė tie broliai 4 kartus per 
dieną, valgė kaip liūtai, ku
riems niekados negana, val
gė kaip tie karaliai skaniau
siai ir geriausiai pagamintą

maistą, o tas pilvas vis tuš
čias ir tuščias . . . Tai ką 
daro miško gyvenimas, ty
ras oras, saulė ir žvaigždė
tos naktys.

Nagi, jūs dabar paklau
site ką darė ir kaip gyveno 
tie broliai ir sesės tas 21 
dienas ir tas 21 naktis.

Taigi, brolyčiai, jūs turi
te žinoti, o jei nežinote tai 
kitų pasiklausti, o jei ir tie 
nežino, tai patys turite at
važiuoti ir pamatyti. Mat, 
kitur stovyklaująs jauni
mas nežino nei kur, nei 
kaip, nei ką, nei ko ... O 
skautai atvyko į mišką, pa
sistatė palapinę ir tuoj pat 
prasideda pats gražiausias 
jaunystės gyvenimas. Pro
grama —*• darbas ir džiaugs
mas, žaidimas ir gyvenimas 
po atviru dangumi, kur vė
jas nubučiuoja veidus, saulė 
paglamonėja, lietutis nu- 
prausia, o ežeras atgaivina 
jėgas.

Tos 21 nakties pasakos 
dalyviai buvo 69 skautai, ir 
50 skaučių, kurios stovyk
lavo tik dvi savaites, kai 
tuo tarpu berniukai — 3 sa
vaites. Tad atvykęs trečią 
savaitę apie tų gražiųjų ži
buoklėlių gyvenimą tik gra
žias legendas begirdėjau.

Berniukai skautai buvo 
įsikūrę keturiose pilaitėse: 
žalčiai su savo vadovu Juo
zu Rudzinsku, Arai su Vy
tautu Cicėnu priešaky, Pan
teras valdė Alvydas Joni
kas, o šeškams — Kęstutis 
Paulauskas.

Vilkiukai savo karalystę 
įkūrė kitoje vietoje ir pasi
dalino į 5 būrelius.

Stovyklos vadovu buvo 
ps- Jurgis Prapuolenis, bai
gęs skautų vadovų aukš
čiausiąją mokyklą — Gil- 
velio kursus. Didelis idea
listas — pasišventęs skau- 
tybės idealams. Ramus, su
manus, nuotaikingas, links
mo būdo, geras laužų pro
gramų vedėjas.

Jo pavaduotoju buvo ps. 
Juozas Toliušis, kurį visi 
vadino, „linksmoji dvasia’’. 
Kur jis, ten juokas, krykš
tavimai, žaidimai, dainos. .. 
Bet dar tarnyba, ten jis pa
reigos žmogus.

Mergaičių stovyklos vadovybė su Bubele Bobinaitė, kuri dabar 
būdama 4 metų amžiaus jau dalyvavo keturiose stovyklose ir moka 
dainuoti apie 50 dainelių. R. Račiūno nuotrauka

Stovyklos komendan tas 
— pi. Vytautas Kasniūnas, 
jr.

Dvasios vadovas — v. s. 
kun. Juozas Vaišnys, J. S. 
Be jo stovykla būtų kaip 
patiekalas be druskos. 
Skautybei jis pasiaukavęs 
visa širdies meile-

Ps. Romas Račiūnas tvar
kė ūkio reikalus ir padėjo 
visur, kur tik buvo reika
linga jo pagalba. Ne be rei
kalo šiais metais po sto
vyklą jis visą laiką vaikš
čiojo su radijo priimtumu. 
Skautininke Romai, — šau
kė mergaičių stovykla, — 
broli pagalbos, — šaukė 
berniukų stovykla. Veikė 
radijo siųstuvas veik be 
perstojo ir Romas spėjo vi
sur □

Ps. Vytautas Namikas 
buvo jaunesniųjų skautų 
pašto vyklės viršininkas.
Kai stovyklos šventės metu 
atvyko daug tėvų, tai po 
kelių dienų apie skautinin
ko Vytauto darbą pasklido 
legendariniai pasakojimai. 
Jie grįžę į Chicagą negalė-
jo atsistebėti jo darbu, rū- 
pestingimu. Kada jis ir 
miega, — klausė ne vie
nas ?. . Tai 24 valandų tar
nyba, — pasakojo kitas!

Kai trečią savaitę mer
gaitės išvyko, o berniukai 
pasiliko vieni stovyklauti, 
tai štabui į talką atvyko 
ps. J. Paužuolis — didelio 
rūpestingumo skautininkas 
ir du akademikai, skautai 
vyčiai, vyr. skiltininkai 
Kęstutis Troškūnas ir And
rius Endrijonas — abu la
bai gražiai užsirekomenda
vę O, kad jų pavyzdžiu pa
sektų daugiau skautų, vy
čių, kurių pagalba mums 
labai reikalinga!.. Andrius 
buvo stovyklos viršininko 
pavaduotojas, o Kęstutis 
dirbo su jaun. skautais.

Nežinau, kaip būtų pasi
baigusi ši gražioji 21 nak
ties pasaka, jei skautinin- 
kės J. Bobinienė ir R. Ku- 
čiauskienė, skautės Virgini
ja Bobinaitė, Nijolė Berna- 
tavičiūtė ir Gražina Gry
baitė nebūtų pasilikusios su 
mumis. Tada gražūs žodžiai 
— valgyti norime, būtų vir
tę audra, siaubinga audra.

Sesių skaučių pasišventi
mas buvo didelis ir jų tvar
koma virtuvė pareikalavo 
ilgų ir sunkių darbo valan
dų. Kiek žodžių neprirašysi, 
vistiek neišreikši tos padė
kos, kurios užsitarnavo se
sės. Bet mielos sesės, juk 
mes esame Jūsų broliai...

Stovykla buvo baigta iš
rinkimu pavyzdingi a u s i ą 
skautą. Ta garbė teko Vy
tautui Cicėnui.

O dabar pats laikas pra
dėti ruoštis kitos vasaros 
stovykloms- Lituanicos tun
to tuntininkas ps. K. Cijū- 
nėlis, kuris daug darbo ir 
energijos įdėjo beruošda- 
mas šią stovyklą, padėjęs 
ją įrengti, prieš akis turi 
daug sumanymų, didelių 
užsimojimų. Pirmyn! — 
broli tuntininke . ..

Stovyklą aplankė vyriau
sias skautininkas Eugeni
jus Vilkas, rajono vadas s. 
Vladas Vijeikis ir rajono 
vadeiva s. Vaclovas Tallat- 
Kelpša. Be to, daug tėvų ir 
skautų.

Vyr. skautininkas E. Vilkas ir Petreikienė stebi skautų žaidimus.
J. Vaišnio nuotrauka

Stovyklos viršininkas adj. J. Toliušis, viršininkas J. Prapuolenis ir 
stovyklos komendantas V. Kasniūnas, jr. raporto metu.

R. Račiūno nuotrauka ■

Tėv. J. Vaišnys, S.J., riša mazgelį J. Ivanauskui. Dešinėje stovi
V. Namikas. R. Račiūno nuotrauka

Kai skautės aplanko berniukų stovyklos štabą. Kairėje R. Ročiūnas, 
J. Prapuolenis, V. Namikas ir V. Kasniūnas, jr.

J. Vaišnio nuotrauka

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

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edita Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

BOSTON

STEPONAS IR VALENTINA 
MINKAI DĖKOJA

FILATELIJOS KAMPELIS
/

r- ANTANAS BERNOTAS

* DĖMESIO ČIURLIONIEČIAI! 
Šį penktadienį, rugsėjo 7 d. 7:30 
vai. vak., sezono atidarymo proga 
ansambliečiams ruošiama ka
vutė. Visi prašomi dalyvauti. #

Pirmoji repeticija įvyks tre
čiadienį, rugsėjo 12 d., 8 vai. 
vak.

* ROMAS MISIŪNAS, tarnau
jąs JAV Armijoje Ft. Leonard 
Wood, Mo. buvo parvykęs į Cle- 
velandą 3 savaitėm atostogų. Iš
vykdamas į savo tarnybos vietą 
užsisakė metams Dirvą ir nusi
pirko lietuviškų knygų.

* LITHUANIAN VILLAGE, lie
tuvių bendrovė Clevelande, jau 
pirmaisiais metais savo akcinin
kams išmokėjo dividendus. Tau- 
pykit, pirkdami Lithuanian Vilią - 
ge akcijas.

* FABIJONO NE VERA VIČIAUS 
2 dalių romanas "BLAŠKOMOS 
LIEPSNOS" atėjo iš Anglijos ir 
gaunamas Dirvoje. Kaina tik3.00 
dol. Galima užsisakyti paštu.

Dirvoje gaunamos ir kitos mū
sų rašytojų ir publicistų knygos.

Nors oras nebuvo palankus, bet 
į Minkų Lietuvių radijo pikniką 
susirinko daug svečių. Buvo at
važiavęs Mass. Gen. Prokuroras, 
demokratų kandidatas į Senatą, 
Edward J. McCormack, Jr. su 
žmona, kurie įteikė savo dovanas 
šokių konkurso-ir išrinktajai gra
žuolei "Miss Lithuania ofN.E." 
D. Kaučytei iš Dorchesterio. Jos 
palydovė buvo L. Bernoškevičiū- 
tė iš Brocktono.

Šokių varžybas laimėjo:’ "Ma- 
mės ir papės" polka - L. Šakis su 
A. Žideikyte iš Broktono; "Jau
nimo polką" laimėjo Gunta Aus- 
trums iš Jamaica Plain su Mar- 
cis Voldins iš Rosbury; Valsą 
laimėjo Alice Chase iš Dedham 
su Ged. Skabeikiu iš So. Bostono; 
tango laimėjo M. Marcelioniūtė 
iš Dorchesterio su Michael Di 
Stasio iš East Boston.

Dar dovanų laimėjo: Bridget 
Mc Carthy iš Quincy; J.A. Kiū
rąs iš Dorchesterio; Bernard W. . 
Norwald; Edward Podėli iš 
Braintree; St. Martišauskas iš 
Brighton; Mildred Hutchins iš 
Jamaica Plain; Valentine iš Lo
veli.

įžangos dovanas laimėjo: Nr. 
024268; 024905; 024249; 02533-3; 
025056; 025115.

Dėkojame atsilankiusiems į pik 
niką, taip pat visiems, platinu
siems ir pirkusiems laimėjimo 
bilietus.

Dėkojame dalyvavusioms gra
žuolės ir šokių konkursuose; 
taip pat dėkojam teisėjam Jul. 
Arlauskienei, O. Ivaškienei, K. 
Namakšienei, J. Lėkiui, Vyt. Stel
mokui ir Milan Stettin.

Nuoširdžiai dėkojam pikniko 
šeimininkui Aleks. Dubauskui ir 
šeimininkei Ant. Kropienei ir vi
siem pikniko pagelbininkams. 
Dėkojam už pikniko dovanas 
Mass. Gen. Prokurorui Edward J. 
Mc Cormack, Jr. ir poniai, taip 
pat Blue Water Manor, puikios 
vasarvietės Lake George, N.Y. 
savininkams Slyvinam ir jų duk
rai - vedėjai Eilėn Shukis; "Vi
los Audronės" vasarvietės Os
terville, Mass. Cape Cod, sav.

JUNGTINĖS AMERIKOS VAL
STYBĖS rugpiūčio 31 d. išleido 
4 c. pašto ženklą darbininkų ap
mokymo propagandos reikalui 
(National Apprenticeship Prog- 
ram). Piešinys - sena ranka per
duoda jaunai mikrometrą; tolu
moje - dirbtuvės.

V. BERLYNAS pradėjo leisti 
pašto ženklų seriją su senoviniais 
miesto vaizdais. Čia duodame 7 
pfenigių pašto ženklą, kuriame 
parodyta miesto dalis "Die Lin- 
den" (Liepos), kaip ji išrodė 1950 
metais. Paskutiniais laikais čia 
buvo gražioji Unter den Linden 
alėja.

Buvo sukūręs savo atskirą mo
kyklą, kur dirbo jo mokiniai, vė
liau kaikurie taip pat išgarsėję 
dailininkai. Paliko savo ranka ta
pytų apie 600 paveikslų, kelis 
kartus daugiau paveikslų, darytų 
jo mokinių pagal jo eskizus.

Kauno Čiurlionio muziejuje yra 
jo 3 paveikslai. Taip pat yra nu
tapęs buv. Lietuvos ir Lenkijos 
karalių Vazų portretų. Vilniaus 
katedroje yra vienas gobelenas, 
darytas pagal Rubenso projektą.

sjcsjcsje
KANADA rugpiūčio 22 d. iš

leido 5 centų p. ženklą, kuriuo 
paminima Viktorijos miesto 100 
metų sukaktis. Piešinys: pirmo- 
pašto ženklo, išleisto 1861 m., 
Britų Kolumbijos Vancouverio 50,000 gyventojų, 
salai kopija, Viktorijos miesto 
valdybos rūmai ir žydinčios 
šunžolės (dogwood), kurios laiko
mos tautine provincijos gėle.

tas kolonizacijai. Netoliese at
radus Fraser River, Cariboo ir 
Klondike aukso kasyklas, mies
tas išaugo kaip ant mielių. 1862 
m. buvo suteiktos miesto teisės. 
Šiuo metu mieste gyvena apie

Fort Victoria, pavadintas jau- 
nametės Anglijos karalienės Vik
torijos garbei, buvo įsteigtas XIX 
šimtm. pirmoje pusėje Hudson’s 
Bay

R.VOKIETIJA išleido 10 ir 20 
pf. pašto ženklus, kuriais pami
nima filosofo Fichtės 200 metų 
gimimo sukaktis. 10 pf. ženkle - 
gimtasis jo miestelis Ramme- 
nau, 20 pf. - Fichtės atvaizdas.

kompanijos atstovo James

Douglas Vancouverio salos piet
ryčių kampe, ir tarnavo kaip pre
kybos punktas. 1849 m. atidary-

Johann Gottlieb Fichte (1762- 
1814) yra vienas žymiausių vokie
čių idealistinės filosofijos atsto
vų. Buvo veikiamas Kanto filo
sofijos. Profesoriavo Jenos ir 
Berlyno universitetuose. Dėl sa
vo skirtingų pažiūrų, daug kur 
nepritapo. Yra išleista 8 tomai 
jo rinktinių raštų.

6 KAMBARIŲ NAMAS parduo
damas savininko. Prie 186os gat
vės ir Nauj. Parapijos. Čia pat 
mokyklos ir prekyb. centras.

Tel. IV-1-7142.

Dirvoje dar galima įsi
gyti knygą ”Lietuva Tironu 
pančiuose” (kaina $2.00), 
kurioje vaizdžiai ir kruopš
čiai paruošta dokumentuota 
medžiaga atvaizduoja m a s 
Lietuvos pavergimo laiko7 
tarpis. Jei kas nespėjo tos 
knygos įsigyti prieš 10 me
tų, nenusiminkit — ji ak
tuali ir dabar.

• Laisvės Kovų Dainas, 
išleistas Lietuvos Nepri-’ 
klausomybės Fondo, Cleve
lande galima užsisakyti 
pas: Vyt. Stuogj —• 1198 
E. 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay.- Marijai ir Dr. Edvardu Janso- 
liss Avė., tel. 361-8165; Dr.
VI. Ramanauską — 
Marcella Rd-, tel. IV 
ir Dirvoje.
: Dirvoje Laisvės 
Dainas galima užsisakyti ir 
paštu ne Clevelando gyven
tojams.

18310
1-6700

Kovų

nams; Pranui Gerulskiui, sav. 
Myopia Tonikinės; Onai ir St. 
Januškevičiam, Caroline Cas- 
per’s Grožio Saliono sąv., Char 
lie ir Chris garažui, ir Dugey’s 
Pokelių krautuvės sąv. S. Grie
že, taipgi Fortūna Fuel Ko. už 
piknikui suteiktas dovanas.

EARN MORE MONEY!
Lange Metai Products Com- 

pany needs 3 men with cars in- 
terested in steady work. No lay- 
offs. Approximately $100.00 a 
week while learningthebusiness, 
plūs rapid advancement. To qua- 
lify you mušt be honest and 
WILLING TO WORK. For per
sonai interview write Gene Ten- 
ke c/o Dirva, 6907 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio,giving age, 
marital status, address andphone 
number.

Steponas ir Valentina Minkai

Berlynas - Prūsijos, o nuo 1871 
m. visos Vokietijos sostinė, yra 
pats didžiausias Vokietijos mies
tas ir kultūrinis bei politinis vo
kiečių centras, išaugęs prie 
Spree upės iš XII amž. buvusių 
dviejų žvejų kaimų. Per II Pas. 
karą 70% sunaikintas ir dar te- 
bevaldomas keturių sąjungininkų.

Berlyne veikia universitetas, 
įsteigtas 1809 m., ir daugybė kitų 
mokslo ir meno įstaigų, kurių 
dauguma per karą buvo sunaikin
tos. Buvo stipriai išvystyta pra
monė. Prieš karą mieste gyveno 
apie puspenkto milijono gyvento
jų, dabar - tik apie pusketvirto.

ISPANIJA išleido 4 pašto ženk
lų seriją, kuria pagerbiamas vie
nas žymiausių flamų pasaulinio 
garso tapytojas Rubensas. Ženk
luose parodyti jo kūriniai, tapyti 
Ispanijoje. Žemiau dedame 1 pe- 
zetos p. ženklą su Rubenso au
toportretu.

Peter Paul Rubens (1577-1640) 
gimė Vestfalijoje, Vokietijoje. Vė
liau didesnę savo amžiaus dalį 
praleido Antverpene, Belgijoje, 
kur ir mirė. Be savo pašauki
mo, kaipo tapytojas, jis dar atli
kinėjo įvairias diplomato parei
gas užsieniuose. Lankėsi Italijo
je, Anglijoje, Prancūzijoje ir ki
tur. 1603 ir 1628 m. lankėsi Ispa
nijoje, kur nutapė keletą paveiks
lų. Išdekoravo puošniuosius Luk- 
semburgo rūmus Paryžiuje.

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

MAY 4 BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTH GATE

VISOSE 4 MAY 00. KRAUTUVĖSE

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

4V SUPERIOR
/0 SAVINGS

DIRVA METAMS
KAINUOJA TIK 

1O DOLERIU

ACCOUNTS
INSUREO TO

’IO OOO ► HOME ANO J
REMODEUNG LOAN3

E IX TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,
I
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SPAUSTUVĖ
6907 Superior, Cleveland 3, Ohio, HE 1-6344

Priima užsakymus iš visų miestų Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius. Jei norite turėti gerai ilius
truotą leidinį, kreipkitės į mus.

• Patarnauja organizacijoms, firmoms ir 
profesionalams: vizitinės kortelės, blan
kai, receptų, sąskaitų, sąmatų, atskaito
mybės ir kitokios formos; Jūsų adresai 
įvairių dydžių vokuose — reguliariuose ir 
languotuose.

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžiningai.

KOSTIUMU

parduodami po

1

Fantastiniai

IŠPARDAVIMAS

ISTORINIS NAUJU RUDENS

34
PALYGINKIT SU 44.95 IKI 55.00

J
I

SPALVOS * Vidutinės ar tamsios * Mėlynos * 
Rudos * Pilkos * Alyvinės * Juodos * Tamsiai 
pilkos.

STILIAI * 3 sagų modeliai * 2 sagų modeliai * 
įprastiniai stiliai * Konservatyvūs stiliai * Na
tūralūs * Jaunimui pritaikyti stiliai * Kontinen
tiniai stiliai.

MEDŽIAGOS * Kampuotos * Lygios * Dryžuo
tos * Paįvairintos šešėliais * Žuvies kaulo sti
liaus * Skersuotos * Tonas ant tono * Ryklio 
odos * Lygių tonų.

(Dėl žemų kainų, mes privalome imti mažą mokestį už pataisymus)
Gaila, paštu ir telefonu užsakymai nepildomi

Rūsio vyrų rūbų skyrius... The May Company, visos 4 krautuvės, Southgate įskaitoma

DYDŽIAI * Normalūs 36-46 * Trumpi 36-44*Ilgi 
37-46 * Stambūs ir trumpi 39-46. Tik miesto cent
re.

brangesnių kostiumų 

pirkiniai

Jūs turite galimybių įsigyti puikiausią kostiumą 
rudens sezonui. Taip, jūs galite įsigyti puikiai 
pasiūtą kostiumą, kurį tik dabar turėjome gerą 
progą ir laimę atpirkti šiam išpardavimui. Tik 
užsitikrinkite, kad nepraleisti šio išpardavimo... 
Tikrai, istorija retai kada kartojasi!!! .



KAS IR KUR?
* JONAS NAŠLIUNAS, Tautinio 

Akademinio Sambūrio pirminin
kas, iš Chicagos vykdamas į 
Korp! Neo-Lithuania stovyklą 
Cape Cod, Mass., buvo sostojęs 
aplankyti draugų Washingtone, 
Philadelphijoje ir New Yorke. 
Stovykloje jis buvo pagrindiniu 
kalbėtoju.

* JONAS IR ONA VALAIČIAI, 
iš Brooklyno, N.Y. įsirašė į An
tano Smetonos monografijos gar
bės prenumeratorių eiles.

* BRONIUS BIELIUKAS, Lie
tuvių Rezistencinės Santarvės 
pirmininkas, Aleksandras Dau
nys, LNF sekretorius ir Z. Zub 
rys iš New Yorko dalyvavo Lie
tuvių Rezistencinės- Santarvės 
suvažiavime Wasaga Beach, Ont. 
Darbo dienos savaitgalyje.

* PER JURGĮ SIRUSĄ, ALTS- 
gos 11-jo skyriaus pirmininką 
New Yorke, A. Smetonos mono
grafiją jau užsiprenumeravo: 
kun. S. Valiušaitis, J. Andriušis, 
V. Bražėnas, Čerekas, S. ir A. 
Mackevičiai, F. Prekeris, K. ir 
G. Siliūnai, P. Ulėnas ir J. Siru- 
sas.

* JOKŪBO STUK O kalbą ant
rašte "Lietuviai laukia laisvės 
dienos" pirmame puslapyje įsi
dėjo Evening Herald laikraštis, 
rugpiūčio 13 d. Shenandoah, Pa., 
aprašydamas lietuvių dieną, ku
rioje dalyvavo labai didelis skai
čius lietuvių.

ATOSTOGAUTOJŲ DĖMESIUI: 
Pranešame, kad Meškoje yra 
laisvų kambarių. Kviečiame at
vykti ir pasinaudoti 15% nuolaida 
nuo rugsėjo mėn 1 dienos iki 
rugsėjo mėn. 9 dienos (sezono 
uždarymo) Adresas: Vila Meš
ka Monument Beach, Cape Cod, 
Mass., Tel. Buzzards Bay, Pla- 
za 9-3251

Didžiai gerbiamam prof. S. Žymantui, šei
mai ir giminėms, mirus

Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI,

Signatarui, Didžiajam Kūrėjui, siela ir širdi
mi gyvenusiu tik brangiajai Lietuvai, liūdesio 
valandoje, reiškiame giliausią užuojautą.

A. E. Vaidelis

Tėvynės Mylėtojų vardu

Musų tautos garbingam vyrui

Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI 

mirus, jo dukterims, broliui, žentui ir anū
kams gilaus skausmo ir liūdesio ištiktiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Los Angeles Lietuvių
Bendruomenės skyriaus valdyba

Visagalis Viešpats, savo neribotoj galybėj, rado reikalą pa
kviesti pas Save į dangaus karalystę, amžinam poilsiui,

JULIJĄ ŠMULKŠTIENĘ

palikdamas savo dieviškoj globoj liūdinčius jos mylimą vyrą, 
mielą kolegą, teisininką

LIUDĄ ŠMULKŠTĮ
IR JO ŠEIM£. Šioje didelio liūdesio valandoje, reikškiame 
giliausią užuojautą ir sykiu liūdime.

ADV. JONAS BAGDŽIŪNAS BORDEN 
IR JO ŽMONA ELENA

* JURGIS KIAUNE, LNF vi
cepirmininkas, dalyvavo Korp! 
Neo-Lithuania stovyklos užda
rymo iškilmėse ir Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo vardu pa
sveikino jaunuosius akademikus.

* KUN. SIMONAS MORKŪNAS, 
Sioux City, Iowa, lietuvių šv. Ka
zimiero parapijos kelbonas, savo 
60 metų amžiaus sukakties proga 
paskyrė tūkstantį dolerių Lietu
vių Fondui. Gerbiamas sukaktu
vininkas yra uolus kunigas ir vi
suomenininkas, ypatingai sėk
mingai dirbęs socialinės globos 
srityje Lietuvoj, būdamas Kauno 
Prisikėlimo bažnyčios vikaru, gi 
šiame krašte sėkmingai vadovau
damas lietuvių šv. Kazimiero pa
rapijai.

DETROIT

MOKSLO METŲ PRADŽIA

Detroito lituanistinė mokykla
■ mokslo metus pradeda rugsėjo 8 
d. Visi mokiniai turi susirinkti 
9:45 vai. mokykloje, iš kur ri
kiuotėje eis į pamaldas, kurios 
buv punktualiai 10 vai. Po pamal
dų grįžta į mokyklą pamokoms. 
Pamokų metu vienoje klasėje 
vyks visų mokinių registracija, 
kurią gali atlikti tik mokinių tė
vai ir globėjai, arba tėvų įgalio
ti asmenys.

Įregistruojant mokinius reikia 
užsimokėti mokestį už mokslą: už 
vieną mokinį metams $20, už 
kiekvieną antrą tos pačios šei
mos mokinį $10, o už trečią tos 
pačios šeimos mokinį nereikia 
mokėti. Tėvų palengvinimui ga
lima mokėti pusmečiais.

Pirmojo skyriaus mokiniai, 
kurie įsiregistravo iš anksto, ga
lės nusipirkti vadovėlius, kurių 
kaina $2.50.

Šįmet mokslo metų pradžia su
tampa su mūsų tautos švente. To
dėl visi kviečiami gausiai dalyvau
ti pamaldose.

St. Sližys

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos mokiniai šoka suktinį 
mokyklos šventėje.

Į KETVIRTUOSIUS

Su prasidedančiais naujais 
mokslo metais, Chicagos Mar- 
ąuette Parko rajone įsisteigu
si Kristijono Donelaičio Litu
anistikos Mokykla žengia dar vie
ną stiprų žingsnį tautinio auklėji
mo kelyje.

Žvilgterėjus į Mokyklos jauną 
veiklos amžių, tenka tik pasigė
rėti mokyklos aūgimu ir nuola
tine pažanga. Vos prieš trejetą 
metų pradėjusi darbą su 47 mo
kiniais ir 3 mokytojais, pertrum 
pą,laiką mokykla išaugo į stip
rų lituanistikos židinį su200mo
kinių ir 8 mokytojais. Tai tėvų 
ryžtingumo ir mokytojų pasišven
timo išdava, o kartu ir atsaky
mas tiems, kurie lietuviško jau
nimo tautines problemas stebi 
iš dekadentiškos rezignacijos po. 
žiūrio su negyvai nuleistomis 
rankomis. Šiandien jau galima

ALICE STEPHENS MOKINIŲ 
KONCERTAS

Muzikos pedagogės, dirigentės 
Alice Stephens vasaros kursų 
mokinių rečitalis įvyko 1962 m. 
rugp. 24 d. Chicago Conservato- 
ry College salėje. Kadangi tuo 
pačiu metu Chicagoje buvo šven
čiama šio miesto 125 metų gyva
vimo sukaktis, rečitalis tesu- 
traukė daugumoje vien solisčių 
artimuosius. Bet buvo taipgi ir 
svečių, pa v.: Tėvas Bruno Mar- 
kaitis, S.J., prof. J. Žilevičius, 
Nora Gugienė, Josefina Mileriu- 
tė ir kt.

Šių kursų tikslas buvo - studi
juojančias paruošti į specialią 
(akademinę) dainavimo klasę. Bet 
daugumoje iš jų - turėjo tikslą 
pramokti taisyklingai dainuoti 
vien savo, arba savo tėvų malo
numui, arba, kad su artimaisiais 
muzikaliai pabendravus. Todėl ir 
paruošta programa buvo labai 
įvairi: klasikinė muzika (pav. - 
Gluck, Haydn, Scarlati, Bach, 
Greig, Bizet, Verdi, Puccini ir 
kt), romantinė (Chopin, Čaikovs- 
ki, Rubinstein ir kt), ir naujoji 
(Berlin, Gershwin, Rodgers, 
Stein, Bernstein ir kt.).

Solistės daugumoje buvo 15-17 
metų amžiaus. Pirmą sykį pasi
rodžiusios scenoje. Nenuostabu 
kad balseliai jų ne galingi, bet 
švelnūs. Gražu buvo stebėti, kai 
tos, kurios turėjo galingesnės 
medžiagos dovaną irgi stengėsi 
kaip ir kitos savo balsą tinkamai 
valdyti, tiek žemame,tiek ir aukš
tame registre.

Savo veikalus debiutantės atli - 
ko be patoso: vienos labai rimto
je pozoje (nors ir matėsi, kad tu
ri gražios šypsenos dovaną), ki
tos lengvai šypsodamos, o kitos 
net vykusiai interpretuodamos ir 
su mimika, ir gestais (matomai 
jos turėjo šiuos gabumus iš pri
gimties).

Kas iš auditorijos sekė jų dai
navimą, galėjo pastebėti, kad per 
visą rečitalį, kokiame balsingu - 
me bebūtų, visose atsispindėjo 
geros mokyklos antspaudas. Dar 
geriau paryškėjo mokytojos Al. 
Stephens sugebėjimas savo moki
nes paruošti, kai programos pa
baigoje bendru choru visos padai
navo Bernsteino: "West Side Sto
ry". Skambėjo tarsi rytmetinės 
saulės spindulių harmonija: ly
giu niuansavimu, lygia šviesa. 
Visoms gerai palydėjo fortepijo
nu Geraldine Niwranski. Nuo jos 
akompanavimo irgi daug priklau
sė debiutančių pasisekimas.

Programa susidėjo iš dviejų 
dalių. Prieš pradedant kiekvie
ną dalį, kursų vedėja Al. Stephens 
tarė žodį. Be ko kito, ji nurodė, 
kad dalis iš šių kursančių jau yra 
paruoštos į akademinį skyrių, net 
dalyvauja operos chore. Audito
rija pati pastebėjo, kad kitos jau

MOKSLO METUS

nesvyruojant pasakyti, kad Kris 
tijono Donelaičio Lituanistikos 
Mokykla tampa nauju jaunimo 
tautinio prasiveržimo veiksniu 
Chicagos lietuviškame horizon
te.

Registracija naujiems moks
lo metams šioje vien lietuvių kak 
boję vedamoje šeštadieninėje 
mokykloje į visus 8 skyrius įvyks 
rugsėjo 8 dieną, nuo 10 iki 1 vai. 
Marąuette Parko Fieldhouse - 
kampas Kedzie ir 67 gatvės. Dėl 
informacijų galima kreiptis į Mo
kyklos Vedėją J. Širką telefonu 
PR 8-3875 (vakarais) arba bet 
kuriuo laiku į Tėvų Komiteto 
Pirmininką A. Regį telefonu GA 
5-2495. Tėvai yra kviečiami at
kreipti dėmesį į šį stipriai au
gantį jaunimo lietuviško auklė
jimo židinį.

Ir. R.

yra stipriai pažengusios (pav.: 
Terry Schmidt, Diane Gricius ir 
dar keletą). Gaila būtų, jeigu 
jos sugalvotų studiją nutraukti.

Kaip buvo minėta, šis reči
talis buvo vasaros kursų studi
juojančiųjų pirmasis viešas pa
sirodymas, todėl nenuostabu, kad 
scenoje jas palietė "drugelis". 
Užtat, kas stebėjo tą suprasda
mas, ir klausėsi netendencingai, 
galėjo turėti atsigaivinimo po
ilsį.

J. Bertulis

"LIETUVOS ATSIMINIMŲ" 
RADIJO PIKNIKAS

Didžiulis bei tradicinis "Lie
tuvos Atsiminimų" radijo pik
nikas šiemet žada būti rekordi
nis ne tik programos gražumu, 
bet taip pat svečių gausumu. 
Piknikas įvyks rugsėjo 9 d., Ro- 
yal Gardens Parke, 990 East 
Hazelwood Avė., Rahway, N.J. 
Svečiai turės retą progą išgirs
ti 65 berniukų ir mergaičių or
kestrą - Lithuanian War Vete- 
rans Drum and Bugle Corps. - 
kuris atvyksta specialiais au
tobusais iš Worcester, Mass. 
Šis garsus orkestras yra lai
mėjęs daugelį premijų įvairio
se varžybose, ir jau eilę metų 
yra valstybės bei rytinių vals
tybių rajono čempijonas.

Šiame radijo piknike bus ren
kama gražiausioji lietuvaitė, bus 
šokimo varžybų,laimėjimų ir t.t. 
Piknikan pažadėjo atvykti JAV 
kongreso atstovas Peter W. Ro- 
dino, Jr., iš New Jersey, kuris 
neseniai įnešė į Kongresą rezo
liuciją nr. 507 Pabaltijo tautų 
išlaisvinimo reikalu.

Pradžia 1 vai. p.p. Šokiai 4 
vai. Programa 5 vai. Yra ruo
šiamos ekskursijos autobusais 
į pikniką iš Brooklyno, Maspetho 
Woodhaveno, N.Y., Bayonne, Pa- 
tersono, N.J., bei kitų kolonijų. 
Laukiama svečių taip pat iš Pen- 
nsilvanijos, Connecticut ir Mas- 
sachusetts valstijų.

ATVYKSTA VARPO CHORAS

Spalio 7 d., Franklin K. Lane 
gimnazijos didžiulėje salėje, 999 
Jamaica Avė., Brooklyn, N.Y., 
New Yorko ir jo apylinkės lietu
viai pirmą kartą išgirs VARPO 
chorą, iš Toronto, Kanados, kuris 
atvyksta koncertuoti su solistu, 
Vaclovu Verikaičiu. Pradžia 4vai.
P.P.

Chorui diriguoja St. Gailevi- 
čius. "Varpą" kviečia "Lietuvos 
Atsiminimų" Radijo direkt. Jo
kūbas Stukas...

Marytė Saulaitytė ir Aušra Gataveckaitė su motina Augusta, prieš 
duodant įžadus Putnamo vienuolyne.

B. Kerbelienės nuotrauka

ATSIŲSTA PAMINĖTI

LAIŠKAI LIETUVIAMS - pasi
rodė savo 9 (rugsėjo) numeriu.

Turinyje: A. Grauslio straips
nis apie draugystę, kurį redakci
ja siūlo padiskutuoti. Tai tikrai 
sąvoka, kurią sunku būtų įrėmin
ti viename straipsnyje. Kiekviena 
draugystė gi yra atskiras daly
kas - "per draugystę du žmo
nės išsiskiria iš minios ir pa
sidaro joje tartum sala". Sala 
plačiame vandenyne...

J. PRUNSKIS net dviem straips
niais prisistato L.L. skaitytojams, 
viename jų (siekiant Lietuvos 
laisvės) siūlydamas "demons
truoti ne grupinį atkaklumą ar 
srovinę ambiciją, o nustebinti Lie
tuvos priešus savo vieningumu."

Kitame straipsnyje jis nagri
nėja biologijos kūrėjus ir jų san
tykį su religija.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį.....................................................Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ................ Ll 2-1767
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue ................ TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue .............. EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ................ Dl 5-8808
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ...........  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W.........  GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau .............. TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Frankiin Avenue .............. CH 6-4724
• IRVINGTON 11, N. J. —- 762 Springfield Avė...........ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Avė. • ............ RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street .......................... FO 3-8569
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue .................... AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ..............  CH 3-2583
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ............. Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ......................... MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ......................... GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė..........  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ........ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......... Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street .....................  PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .............. SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais

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

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

Norintieji tą didelį leidinį užsiprenu
meruoti, čekius siųskite Dirvai.

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

Pats laikas jau dabar užsiprenumeruoti 
ir tuo paremti monografijos leidimą.

Žurnale dar tęsiama B. Kriš- 
tanavičiaus, S. J. atsiminimai 
(Kunigas karo sukūry). Kun. Pr. 
Gaidamavičius kalba apie gyvąjį 
žmogų, kuriame jis mato ne vieų 
eretiką, juodašimtį, bedievį, bet 
ir tikrąjį žmoniškumą.

A. KURAUSKAS patiekia ilius
truotą Kęstučio Zabkaus meno 
darbų apžvalgą; SESUO M, PAU
LE giliu įsijautimu kviečia pra
skleisti širdžių uždangą jauni
mui, E. ŠULAITIS vertina se
niausią JAV jaunimo organizaci
ją Vyčius.

Naujųjų knygų apžvalgoje 
trumpas žvilgsnis į J. Prunskio 
ir J. Gutausko knygas. Alės Rū
tos trumpas kelrodis į paskuti
niąsias filmas.

Ta proga paminėtina, kad "Laiš
kai Lietuviams" skelbia konkursą 
straipsniui apie kurią nors asme
nybę ugdančią savybę.
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