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BAIME, kad de Gaulle su 

Adenaueriu sukurs "dviejų" 
Europą, yra nepateisinama.

Europa sukurta tik dviejų 
reikštų nacionalizmą, sako 
buvęs prancūzų premjeras 
Eduard Daladier. Europa bus 
stipri tik plačios apimties są
jungoje, į kurią įeis Prancū
zija, Vokietija, Italija, Bel
gija, Olandija, Liuksemburgas 
ir, aišku, Anglija.

Šita baimė gal būt kilo dėl 
to, kad laike de Gaulle vizi
to Vokietijoje, oficialiose kal
bose nebuvo paminėtas Ang
lijos vardas, bet tai nereiš
kia, kad ji nebuvo de Gaulle 
ir Adenauerio mintyse.

Triumfalinė de Gaulle ke
lionė po Vokietiją gal kiek su
kėlė anglų pavydo ir dabar 
Daily Herald klausia, ar Ang
lijos karalienė Elžbieta netu
rėtų vizituoti Vokietijos?

♦
DE GAULLE išdrįso pada

ryti tai. ko kitas prieš jį ne
bandė, ir jam pasisekė. Po 
šio vizito tarptautiniame pla
ne atsirado naujas jėgų išdės
tymas. Abu kraštai nugalėjo 
neapykantos kompleksą, kuris 
buvo priežastimi kelių karų. 
De Gaulle, kaip valstybės gal
va, prisistatė vokiečiams be 
rezervo, kaip lygus prieš ly
gius, prakalbėdamas jų kalba.

- Kodėl mums reikalinga 
sąjunga? - klausė de Gaulle 
vokiečių. - Dėl to, kad mes 
esam vienodai grasinami so
vietinio dominavimo pavojaus. 
Prancūzija žino, koks jai gre
sia pavojus, jei Vokietija pa- 
lūš, o Vokietija žino, kad jos 
likimas bus užantspauduotas, 
jei Prancūzija nustos ją užnu
gary palaikiusi.

♦
VOKIEČIAI džiaugsis ir jų 

ambicija bus patenkinta, jei 
už kelių mėnesių karalienė Elž 
bieta ar Macmillanas bandys 
padaryti tą patį, ką de Gaulle 
padarė, bet tai nebus tas pats, 
nes de Gaulle vizitas Vokieti
joje istorijoje pasiliks vienin
teliu.

De Gaulle žino, kad pasi
priešinimas sąjungai pačioj 
Prancūzijoj ir Vokietijoj nė
ra visiškai pašalintas. Bet jis 
padarė viską.kas buvo jo galio
je.

Reino upė, šimtmečiais 
skyrusi abu kraštus, gal nebe
bus siena ir prancūzams su 
vokiečiais pavyks Europoje 
sukurti vieną didelę šeimą, 
aplink kurią grupuosis kitos 
laisvos tautos.

❖
DU ZUIKIAI susitiko prie 

geležinės uždangos. Kapita
listinis zuikis kviečia sovie
tinį zuikį perbėgti į vakarus, 
nes čia gyvenimas malones
nis.

Bet sovietinis zuikis atsi
sako, paaiškindamas kodėl 
jam prie komunistinio režimo 
geriau:

- Pas mus dar sausio mėne
sį laukuose būna nenurinktos 
morkos!...
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Flirtuojant su sovietais...
Greitai sueis metai, kai Washingtono administracija sumanė flirtu 

su sovietais rasti sprendimą Berlyno ir Vokietijos problemai,, - Kol 
kas tai tik padidino sovietų apetitus ir labai apvylė vokiečius,..

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS j

"Washingtono žmonės gyvena 
kaip ant mėnulio" - pasiteisino 
JAV ambasadorius NATO orga
nizacijai Thomas K. Finletter 
Vokietijos ambasadoriui tai pa
čiai organizacijai Gebhard von 
Walther. O taip pasiteisinti jis 
turėjo todėl, kad gavo Washing- 
tono įsakymą pazonduoti dirvą,- 
kaip vokiečiai ir kiti europiečiai 
reaguotų į idėją "Vakarų Vokieti
joje sudaryti kontroliuojamas, 
demilitarizuotas arba kitokias 
zonas". Savaime aišku, kad tokią 
idėją išgirdęs vokietis į savo są
jungininką turėjo pasižiūrėti la
bai keistomis akimis, o gal net 
ir išsižiojo. Už tat Finletter pa
siskubino pridurti savo asmeni
nę nuomonę apie savo bosus Wa- 
shingtone, girdi, jie gyveną kaip 
ant mėnulio.

Tai atsitiko Paryžiuje pereitų 
metų spalio 3 dienąir tą datą rei
kia laikyti amerikiečių-vokiecių 
santykių pairimo pradžia. Savai
me aišku, kad vokiečiai, o ypač 
senasis kancleris Adenaueris ne
galėjo atsistebėti Washingtono 
noru atsikratyti savo ištikimiau
sių sąjungininkų - Vokietiją pa
verčiant demilitarizuota zona.

Dar daugiau nemalonumų vo
kiečiai patyrė tų pačių metų spa
lio 7 d., iš Valstybės Departa
mento pareigūno FoyKohler, kiek 
vėliau paskirtu JAV ambasado
rium į Maskvą. Kohleris painfor - 
mavo D. Britanijos, Prancūzijos 
ir Vokietijos ambasadorius apie 
prezidento J.F. Kennedy pašne
kesį su Gromyko. Tame informa
ciniame posėdyje iš amerikiečių 
pusės dar dalyvavo valstybės de
partamento sovietinių reikalų 
ekspertas (dabar ambasadorius 
Paryžiuje) Bohlen ir pasekreto- 
rius gynimo departamente Nitze. 
Apie to posėdžio eigą š.m. rug
sėjo 12 d. Der Spiegei savaitraš
tyje plačiai rašo kilęs iš Vokie
tijos amerikiečių istorikas Julius 
Epštein, kuris samprotauja, kad 
pereitų metų spalio m. prasidėjęs 
idėjų rutuliavimas gali turėti is
torinės įtakos tolimesniam pa
saulio likimui.

Reikalas tame, kad pagal Koh
lerio referatą, Gromykui išdės
čius sovietų norą likviduoti Vaka
rų Berlyno problemą, jį pavedant 
"laikinai" keturių didžiųjų - so
vietų, amerikiečių, britų ir pran
cūzų kontrolei, (kiek tas "laiki
nai tęstųsi, Gromyko nesiteikė 
paaiškinti) Kennedy atsakė, kad 
Berlyno problemą reiktų rišti kar
tu su Vokietijos problema, o šią 
su nusiginklavimo bei Europos 
saugumo problemomis.

Savaime aišku, kad Gromyko 
tokią prezidento pažiūrą galėjo

tik pasveikinti ir vėl pakartojo 
vadinamo Rapackio (pagaldabar
tinį Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisterį) plano metmenis, kurie 
numato sudaryti nuginkluotas zo
nas, kurios apimtų Vakarų Vo
kietiją, legalizuotą ir Vakarųpri- 
pažintą Rytų Vokietiją, bei Len
kiją su Čekoslovakija. Tačiau 
Gromyko nesiūlė primigtinai tas 
visas problemas surišti į vieną 
paketą. Galima esą kalbėti at
skirai, tačiau viena aišku, kad 
reikia tuojau nubrėžti brūkšnį po 
antru pasauliniu karu. Kennedy 
padėkojo Gromykui už jo pažiū
rų išdėstymą ir pasiūlė toliau 
dalintis mintimis per ambasa
dorių Thomsoną Maskvoje. Pre
zidentas toliau pareiškė apgai
lestavimą, kad sovietai nenorį 
daryti jokių kompromisų, nes 
Gromyko pasiūlymai kalbą tik 
apie vakariečių nuolaidas. Iš vi
so sovietai, pasak Kennedy, siū
lą tik "obuolį už visą sodą". 
(Tas prezidento posakis apibėgo 
visą pasaulio spaudą). Gromyko 
teigė, kad sovietai norį padary
ti nuolaidų ir jos esančios jų 
garantija, kad Vakarų Berlynas 
turės ‘laisvę’ tvarkytis kaip no
ri ir turės susisiekimą su Vaka
rais. Prezidentas į tai atsakė, 
kad dar tur būt reikėsią aiškin
tis dėl žodžio ‘laisvė’ sąvokos, 
tačiau iš esmės žiūrint, jau Ei- 
senhoweris su Chruščiovu suti
ko, kad Berlyno padėtis yra ne
normali, tačiau nei jis Kennedy, 
nei Chruščiovas nėra atsakingi 
už tą padėtį ir dabar svarbiau
sia išspręsti, kaip išlaikyti Ber
lyno laisvę, o po to bus galima 
kalbėtis ir apie sienas.

Po to Kohlerio pranešimo po
sėdžio dalyviai pasidalino savo 
nuomonėmis apie Kennedy-Gro- 
myko pašnekesius. Amerikiečių 
pusėje buvo pabrėžta, kad tas 
pasitarimas bent tuo pasitarna
vo, kad po to pasikalbėjimo san
tykiai kiek atlyžo ir sovietai 
nebestato ultimatumo. Britani
jos ambasadorius lordas Hood 
siūlė toliau su sovietais tartis, 
tuo tarpu Prancūzijos ambasado
rius Alphand aiškinp, kad bet 
kokiems pasitarimams Thomp- 
sonas turėtų gauti visų keturių 
valstybių įgaliojimus ir instruk
cijas. Kohleris į tai atsikirto, 
kad tie pasikalbėjimai nieko ne- 
įpareigoją, tačiau iš jų gali iš
eiti koks nors modus vivendi. 
Jei sovietai per daug užsipra
šo, reikia derėtis. Kur yra ne
aiškumų,- reikia juos išsiaiškin
ti.

Aišku,
Kennedy iniciatyva, nepasitarus 
su savo

pokalbius su sovietais, labai su
neramino Vokietijos ambasado
rių Washingtone Grewe ir jo vy
riausybę Bonnoje.

Kas toliau buvo, žinome iš ki
tų šaltinių. Už išdavimą kai ku
rių to pokalbio detalių viešumai, 
Valstybės Departamentas pa
reiškė nepasitenkinimo Grewes 
elgesiu ir Adenaueris turėjo jį 
atšaukti. Vokiečių viešai pa
reikštus būkštavimus, kad ame
rikiečiai, paprastai kalbant, juos 
nori parduoti sovietams, Washing- 
tonas paneigė, bet žinoma visa 
tai negalėjo atstatyti Kennedy pre
stižo vokiečių akyse. Jų nuomo
ne ne tik britai, bet ir ameri
kiečiai yra užsikrėtę nuolaidu
mo sovietams liga.

Jei tuo nuolaidumu buvo tikė
tasi sumažinti sovietų apetitus, 
tai skaudžiai apsirikta - jie tik 
nuo istorinio pereitų metų spa
lio mėnesio padidėjo. Tam tikru 
laipsniu vokiečių nuotaikos iš
ryškėjo per Prancūzijos prezi
dento de Gaulle viešnagę Vokie
tijoje pereitą savaitę. Jis visur 
buvo labai širdingai sveikinamas. 
Iš dalies dėl to, kad jis atstova
vo nepriklausomą nuo į prekybą 
linkusių anglosaksų Europos idė
ją-

Dabartinė Vilties Draugijos valdyba. Sėdi iš kairės: Inž. B. Veitas- 
vicepirmininkas, Dr. V. Ramanauskas - pirmininkas, V. Rastenis - 
vicepirmininkas. Stovi: J. Čiuberkis - sekretorius ir A. Mackevičius - 
iždininkas.

VILTIES DRAUGIJA PRADEDA
ANTRAI) DEŠIMTMETĮ m

Iš Dirvos leidimo Vilties drau
gijai perleidimo išvados susidarė 
štai kokios:

,Nei ALT Sąjunga, nei apskri
tai išeivijoje esamoji lietuvių tau 
tininkų srovė netapo tiesioginė 
Dirvos leidėja, bet ji tokia tapo 
per tam tikslui sukurtą savo įran
kį: Vilties draugija tai lyg tau
tininkų srovės "ranka", kurios 
atitinkamais veiksmais tautinin
kų srovė atlieka Dirvos leidimo 
■finansinius įsipareigojimus ir 
naudojasi nuosavybės bei kontro
lės teisėmis Dirvos finansams ir 
redagavimui.

Formaliai Viltis yra lygi ir ne
priklausoma organizacija. Jos 
nariai, turį sprendžiamąjį balsą 
draugijos veikimo (taigi ir Dirvos

REIKALAUJA SUDARYTI KOMITETĄ 

PAVERGTŲ TAUTŲ REIKALAMS

kad tokia prezidento

sąjungininkais, pradėti

NATAŠA: - Tai specialus rašomosios mašinėlės modelis, turįs tik tiek raidžių, kiek jų reikalinga...

Virš 12 Kongreso atstovų įneš
tų rezoliucijų dėl įsteigimo JAV 
Kongrese specialios pavergtų 
tautų reikalams komisijos jau 
virš metai laiko guli "užsikim
šę" t.v. "House Rules" komisijo
je. Respublikonų partijos pirmi
ninkas W. E. Miller pareiškė, kad 
republikonų atstovai privalo su
aktyvinti savo reikalavimus tai 
komisijai įsteigti ir pralaužti 
demokratų rodomą tuo reikalu 
pasyvumą.

W.E. Miller užakcentavo, kad 
"ši administracija praktiškai 
niekuo nepasireiškė pavergtų 
tautų naudai ir tuo pačiu mūsų 
tautinio saugumo interesams" ir 
kad "Kennedy paskelbtoji Pa
vergtų Tautų Savaitė atsirado 
ypatingu nenoru, baiminantis im
perialistinės Maskvos reakci
jos."

Pavergtų tautų reikalams ko
misijos reikalingumą ypatingai 
iškelia Sekretoriaus Rusk laiš
ko ir ambasadoriaus Stevenson 
memorandumokontradikcija, pa
sireiškusi 1961 m. pareiškimais. 
Rusk savo laiške specialios ko
misijos reikalu buvo išsireiškęs, 
kad kai kurios pavergtos tautos 
esančios "tradicinės Sovietų Są
jungos dalys", kai tuo tarpu Adlai 
Stevenson savo memorandume 
visame nuogume iškelia momen
tus, kaip tas pačias tautas ir jų 
valstybinę nepriklausomybę žiau
riai panaikino Maskva.

"Neatsižvelgiant į tai, kaip jau
čiasi Maskva" - pareiškė repub
likonų pirmininkas "mes nega
lime pašluoti tiesą apie paverg
tas tautas po kilimu. Ta tiesa 
teikia mums geriausią ginklą šal
tajam karui laimėti. Ta tiesa su 
padėka turi būti priimta mūsų 
tautos, tai privalo būti įkalku- 
liuojama į milijonus pasąmonių 
laisvame pasaulyje; tai privalo 
būti be paliovos vystoma taip, 
kad arti bilijono musų sąjunginin
kų už geležinės ir bambukinės 
uždangos žinotų, kad esame pa
siryžę su jų pagelba laimėti šal
tąjį karą." O Kongresas žengtų 
spartų žingsnį pirmyn, įkūręs tą 
komisiją, taip kaip 1959 m. pri
ėmė rezoliuciją dėl Pavergtų Tau* 
tų Savaitės.

Kongresmanas Edward J. Der- 
winski, vadovaująs republiko- 
nams šiuo klausimu, pareiškė, 
kad pakomisės Europos reika
lams pripuolami apklausinėji
mai vieno ar kito žmogaus iš 
pavergtų tautų nieko negali ap
gauti. Tie apklausinėjimai repre
zentuoją dar vieną manevrą, kad 
nuplovus (whitewash) pasiūlymą 
specialiai komisijai steigti.

Tarp kita ko, rep. atstovas 
Derwinski vadovauja etninei divi
zijai republikonų centro komite
te.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* REPUBLIKONŲ PARTIJOS 

PIRMININKAS W. E. MILLER, 
kalbėdamas Columbus, Ohio pa
reiškė, kad Berlynas, buvęs pa
rodiniu demokratijos langu, vir
to demokratijos gheto. Berlyno 
siena turėjo būti griaunama tuo 
pat metu, kai ją pradėjo statyti.

* PREZIDENTAS KENNEDY, 
lankydamas JAV redvės raketų 
bazes, pareiškė, kad jokia valsty
bė, pretenduojanti vadovauti pa
sauliui, negali atsilikti erdvės 
užkariavime. Prezidento žygis 
reiškia didesnę spartą erdvės ty
rimo ir užkariavimo srityse ir pa
greitintą žygį į mėnulį.

* JAV ATMOSFERINIAI ATO
MINIŲ BOMBŲ BANDYMAI pa
kenkė aukštai skraidantiems sa
telitams, kurie radiacijos ban
gose nustojo rodę elektroninių 
aparatų veikimą.

* MASKVOS GYVENTOJAI 
NUSTEBO laikraščiuose pamatę, 
kad jų kariai siunčiami Kubon. 
Nors karinė sovietų parama Ku
bai vyksta jau ištisi metai, Sov. 
Sąjungos gyventojai apie tai su
žinojo tik iš notos teksto, kurią 
Chruščiovas pasiuntė Vak. vy
riausybėms.

* 200 SOVIETŲ MIG JETI- 
NIAI LĖKTUVAI sudaro Kubos 
aviacijos bazę, pranešė pabė
gęs su tokiu lėktuvu lakūnas. Ku
bos lakūnai apmokomi čekų spe-

leidimo bei redagavimo) reikaluo 
se yra tik tie, kurie nario teises 
įsigijo įnašų įmokėjimu. Tauti
ninkai, kurie pinigu neprisidėjo 
čia lyg ir neturi balso.

Tačiau --ar yra "neprisidė- 
jusių" tautininkų? Tiesiogiai ne- 
prisidėjusių yra, ir jie neturi to
kios tiesioginės įtakos, kokią turi 
Vilties nariai, turį balsą ar balsų 
vyriausiajame Vilties organe -- 
narių susirinkime, kuris nustato 
pagrindinius Vilties veikimo pla
no bruožus bei to veikimo link
mę, kuris renka Vilties valdybą 
-- nuolatinį sprendžiamąjį orga
ną tų planų vykdymui tvarkyti ir 
parinkti pagrindiniams darbo vyk 
dytojams, tai yra, redaktoriams 
ir administracijos pareigūnams, 
o taip pat prižiūrėti ir kontroliuo
ti tų pareigųnų darbą.

Bet šalia tokių, kurie yra as
meniškai Vilties nariai, kiti tau
tininkai čia dalyvauja netiesio- ■ 
giai, būtent, per visą eilę ALT 
Sąjungos skyrių, kadangi beveik 
visi tie skyriai yra padarę į Vil
ties draugiją įnašų ir naudojasi 
narių tiesėmis, dalyvaudami įna
šą atitinkančiu balsų kiekiu per 
savo atstovus narių susirinki
muose. (Tokiu pačiu būdu gali 
Viltyje dalyvauti ir už JAV ribų 
esantieji tautininkų sambūriai). 
Be to, Vilties draugiją steigiant, 
ALT Sąjunga įnešė stambesnį 
įnašą ir ryšium su tuo jai įsta
tuose yra numatytos ypatingos 
teisės.

Tokiu būdu, organizuota lietu
vių tautininkų srovė turi Viltyje 
( taigi ir Dirvoje) neabejotiną ir

(Nukelta į 2 psl.)

cialistų. Yra ir Raud. Kinijos 
instruktorių, kad paspartinus ku
biečių lakūnų apmokinimą.

* SOVIETŲ ŠNIPUI SOBLENUI 
MIRUS Londone, Izraelis susi
laukė dar vieno "svečio" iš JAV. 
Tai Peter Liberman iš Detroito, 
FBI paieškomas už pasų klasto
jimą. P. Libermanas siekia pa
sinaudoti Izraelio valstybės iš
leistu t.v. "Sugrįžimo įstatymu", 
taikomu viso pasaulio žydams. 
Tačiau Izraelio Valstybė turi tei
sę išduoti atbėgėlius, nusikaltu
sius kriminalinei teisei.

* INDONEZIJOS AVIACIJA ap
rūpinama sovietinėmis priešlėk
tuvinėmis raketomis.

* JAV ATSISAKO 
PASKOLAS toms P. 
vyriausybėms, kurios 
ditus naudoja išsipirkti iš Vak. 
Europos kreditorių.

SUTEIKTI 
Amerikos 
tuos kre-

* SOV. SĄJUNGA REABILITA
VO caro armijos generolą Alek
sei A. Brusilovą. Brusilovas mi
rė 1926 m., bet iš istorijos kny
gų buvo išbrauktas Stalino pat
varkymu. Gen. Brusilovas vado
vavo Vak. frontui prieš Austriją 
1916 m. Rastuose jo memu
aruose pasisakoma prieš sovie
tinį režimą, tačiau tas kaltini
mas dabar suverčiamas rusų 
emigrantams. Brusilovąs pada
rytas ištikimu sov. režimo ša
lininku.
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Vilties Draugija pradeda... AUSTRALIJOJ MIRĖ DOMAS PALIULIS
(Atkelta iš 1 psl.)

neginčytiną nuosavybės, vairavi
mo ir kontrolės teisę, ir turi 
pakankamai aiškių priemonių tai 
teisei vykdyti. Žinoma, tos tei
sės gali būti vykdomos tik da
rant atitinkamus sprendimus Vil
ties narių susirinkimuose, o tai 
savo keliu pareina nuo susirin
kimuose dalyvaujančių valios.

Pažymėtina, kadneiALT S-gos 
vadovybė, nei daugumas asme
niškai įstojusių į Vilties draugi
ją (įmokėjusių įnašus) iš karto 
neparodė veržlumo tomis vaira
vimo ir kontrolės teisėmis uo
liai naudotis. Vyravo ankstyves
nysis nusiteikimas, kad tokių rei 
kalų negali gi tvarkyti visi iš 
karto: vistiek reikia kam nors pa
tikėti konkretų vadovavimą kon
kretiems darbams.

Lietuviško laikraščio leidykla 
paprastai yra nedidelio masto 
įmonė, negalinti sau leisti pra
bangos turėti personalą, panašų 
į didelių įmonių. Buvęs 95 ar 
97% Dirvos leidyklos nuosavybės 
valdytojas (V. Rastenis) jau ke
letą mėnesių prieš galutinį Vil
ties susiformavimą buvo už at
lyginimą iš leidyklos biudžeto pa
vedęs konkretųjį leidyklos vado
vavimą ir reikalų vedimą B. Gai- 
džiūnui, Vilties steigiamojo susi
rinkimo išrinktoji pirmoji Vilties 
valdyba jį pasirinko ir toliau va
dovauti leidyklos darbui, tik da
bar jau ne nebe vieno asmens pa
vedimu, o Vilties - tautininkų 
srovės vardu. Tai padaryta vado
vaujantis tokiu supratimu, kad 
leidykla ir toliau bus vadovauja
ma ir tvarkoma, nors ir ne sau, 
bet k a i p s a u, tai yra, rūpinan 
tis leidyklos išlaikymu ir stip
rinimu lygiai taip pat, kaip ir 
kiekvienas privatus savininkas 
rūpinasi nuosavos įmonės išlai
kymu bei stiprinimu.

Taip ir buvo. Leidykla laikė
si ir pamažu net stiprėjo. Vietoj 
labai nepakankamų nuomojamų pa
talpų tapo įsigytas nuosavas na
mas, paskui kitas - -žymiaidides
nis, ir jame įsigyta sava spaus
tuvė, pajėgi spausdinti gražiai 
iliustruotą laikraštį. Laikraštis 
pradėtas leisti du kartus ir paga
liau net tris kartus per savaitę. 
Metinis leidyklos biudžetas per 
dešimtį metų padidėjo daugiau 
kaip trigubai (1941-51 metais vi
dutinis biudžeto augimas buvo 
apie 25% kas metai, 1952-61 me
tais -- apie 30% kas metai) ir 
leidyklos savininkams tatai darė 
gerą, optimistiškai nuteikiantį 
įspūdį. (Savininkai -- tai visa 
tuo reikalu suinteresuotoji lietu
vių tautininkų srovė).

Būtų tačiau didelė klaida, jei 
būtų manoma, kad savinin
kai čia buvo niekuo nedėti ir 
kad leidykla taip laikėsi bei stip
rėjo jiems tik pasyviai stebint, 
kaip jųvardutvarkomas reikalas. 
Priešingai, didokas skaičius tų 
savininkų tuo laikotarpiu perkė
lė iš savo nuosavų piniginių į lei
dyklos kasą apie 50,000 dolerių 
šalia prenumeratos mokesčio 
ir šalia leidyklos pajamų už skel
bimus bei kitus darbus. Daugelis 
jų tai darė priedai^ prie prenu
meratos arba remdami Dirvos pa
rengimus (tai sudaro apie pus
trečio tūkstančio kasmet) ir dau
gelis prisidėjo naujais įnašais, 
sudarant kapitalą didesnėms pa
talpoms ir spaustuvei įsigyti, -- 
tam tikslui buvo sumesta 25,000 
dolerių.

Tas, žinoma, stipriai pagrind
žia savininkų interesą uolįau do
mėtis jų laikraščio leidyklos rei
kalais. Domėjimasis ėmė darytis 
uolesnis ypač tuo metu, kai jie 
išgirdo, kad reikia dar daugiau 
lėšų dėti, nes leidyklai stinga 
apyvartos kapitalo ir yra ne
maža skolų. 1952 metais Viltis 
perėmė veikiančią leidyklą tik 
su kilnojamu turtu, kuris susi
dėjo tik iš gerai padėvėto rin- 
kyklos ir administracijos inven
toriaus, sunkiai beįvertinamo -- 
vertinto tada kažkur tarp trijų 
ir septynių tūkstančių, žiūrint, 
parduodamąja ar perkamąja kai
na vertinta, o ilgalaikių (bepro- 
centinių) mokėtinų skolų buvo 
1,300 dolerių. 1961 metais leidyk
los turtas (žemė, pastatas, jo 
įrengimai, spaustuvės ir admi
nistracijos inventorius), atsakai- 
čius amortizaciją, įvertintas per 
74,600 dolerių, bet vien skirtumo 
tarp mokėtinų ir gautinų sąskai
tų (labai trumpalaikis įsiskolini
mas) buvo metų gale 1,800 dole
rių, o ilgalaikių (ipotekinių ir 
neipotekinių) skolų per 21,000

dolerių. •
Sudedant lėšas namui ir spaus

tuvei įsigyti, buvo samprotavi
mas, jog tie dalykai turi būti iš
naudojami taip, kad jie sudarytų 
pajamų plečiamo ir grąžinamo 
laikraščio neišvengiamiems nuos 
toliams atsverti ir jau nebebūtų 
reikalo leidyklos savininkams-- 
tautininkų visuomenei -- vis dar 
pilti ir pilti į tą katilą naujų ir 
naujų lėšų. Girdėdami, kad dar 
reikia pilti, ėmė domėtis --ko
dėl: ar leidykla tikrai taip eko
nomiškai auga, kaip jos metinis 
biudžetas auga, ar ji palaipsniui 
sudedamą kapitalą "valgo", ir jei 
"valgo", tai kokiu greičiu "val
go"? Čia privataus ūkininkavimo 
būdų taikymas visuomeniniame 
ūkyje pasirodė turįs ne tik tei
giamų pusių, bet ir trūkumų. 
Šiuo atveju vienas iš trūkumų 
buvo ir atskaitomybės vedimas: 
nesudėtingas, taupus, pakanka
mas grynai privačiame ūkyje, bet 
nepakankamas tam, kad vaizdžiai 
ir tikrai parodytų padėtį nuoša
liau nuo konkretaus darbo stovin
čiam savininkui, ypač -- daugia- 
asmeniniam savininkui.

Gana nuošaliai nuo paties kon- 
krečiausio Vilties darbo buvo ir 
Vilties valdybos. Apie penkerius 
metus pirmininkas buvo Michi- 
gane (J. Bačiūnas), apie ketve
rius -- Chicagoje (J. Bartkus), 
kiti valdybos nariai irgi tarp 
New Yorko ir Chicagos.

Dėl tokio valdybų nuošalumo 
(atstumo nuo konkrečiųjų darbų 
vietos), o taip pat ir dėl anks
čiau minėtos pažiūros, kad rei
kalas geriausiai tvarkomas, kai 
patikėtas tvarkytojas dirba kaip 
sau, teoriškų sprendėjų koma- 
žiausiai kliudomas, Vilties lei
dyklos tvarkymas ištiesų vėl pa
siliko maždaug ant vienos gal
vos, su visais rūpesčiais ir atsa
komybe.

Savininkai — suinteresuota tau
tininkų visuomenė—leidyklai pa
dėjo nemaža pinigų suma. Ypač 
uoliai pasidarbavo ALT S-ga, 
energingai ta linkme skatinama ir 
organizuojama buvusio S-gos 
pirmininko Eugenijaus Bartkaus. 
Didelės paskatinamosios reikš
mės turėjo ir anksčiau buvusio 
Vilties pirmininko J. Bačiūno 
mostas. Būdamas kiek skepti
kas, tai yra, nevisai tvirtai pasi
tikėdamas, ar iš mūsų visuome
ninės grupės bus galima trumpu 
laiku surinkti užsibrėžtą 17-20, 
000 dolerių sumą, jis padarė 
"provokuojantį" pasiūlymą: jei 
surinksit 20,000, dedu nuo savęs 
5,000! Tas "lažybas" J. Bačiū
nas "pralaimėjo", o Viltis laimė
jo visus 25,000. Taip buvo padė
tas pagrindas Vilties gana stai
giam išsiplėtimui, kurį praktiš
kai jau organizavo vėl vienas rei-* 
kalų vedėjas ir redaktorius, su
interesuotai visuomenei, ne tik 
tiesiog, bet nei per savo atstovus, 
palyginti nedaug bedalyvaujant.

Ryšium su Dirvos padažninimu 
ligi trijų kartų per savaitę (iš 
visuomenės visą laiką buvo spau
dimas dažninti net ir ligi dien
raščio!), reikalų vedėjas gavo iš 
Vilties ir Sąjungos valdybų paža
dą sutelkti dar bent 5,000 dole
rių - susikaupusioms skoloms su. 
mažinti ir apyvartos kapitalui su
daryti. Bet, sąjungos vadovybė, 
taigi ir visa Sąjunga, šiuo atve
ju nebebuvo tokia uoli, kaip pir
ma, ir beveik nieko konkrečiai 
tuo reikalunebepadarė. Mat, dau
gelį ėmė vis stipriau graužti abe
jojimas: argi tikrai dar reikia 
daugiau lėšų? Kodėl to apyvartos 
kapitalėlio nesudaro spaustuvė, 
kurią juk nupirkom kaip tik tuo 
sumetimu? Išsamaus ir įtiki
nančio paaiškinimo į tą klausimą 
nebuvo ir sunku buvo jam atsi
rasti remiantis tik mažos priva
čios įmonės pobūdžio apyskaiti- 
niais duomenimis. Negaudami at
sakymo, klausiantieji liko pasy
vūs. Ir susidarė padėtis, gerokai 
panaši į padėtį, buvusią prieš Vil
ties įsteigimą: leidykla turi tar
nauti visiems, bet jos rūpesčių 
našta -- ant vienų pečių. Tokia 
maždaug izoliuota padėtis rūpes
čių rūpintoją natūraliai skatina ir 
tarnavimą visiems normuoti savo 
nuožiūra. Bet tai paprastai tiems 
visiems ir nebepatinka. Iš to savo 
keliu subrendo nusiteikimas, kad 
iš tokios izoliacijos,besusidaran- 
čios, tarp laikraščio ir jo tikrųjų 
savininkų reikia grįžti į tokį 
santykiavimą, koks ir turėtas 
galvoj bei kokio siekta pačiame 
Vilties steigimo sumanyme. Tai
gi: laikraščio savininkai turi dau
giau domėtis leidyklos padėtim 
turi ją pažinti ir konkrečiai daly-

Rugpiūčio mėn. 27 dieną Gee- 
longe, Australijoje, po vieno mė
nesio trukusios ligos užgeso mū
sų brangaus tautiečio, visuome
nininko ir kultūrininko, Domo 
Pauliulio gyvybė. Jis išgyveno 
63 metus. Rugsėjo mėn. 1 d. su
važiavo velionies apie 300 bi
čiulių, tautiečių į laidotuves iš 
Melbourno ir Geelongo. Gedulin
gas pamaldas atlaikė Geelongo 
lietuvių katalikų kapelionas kun. 
dr. P. Bačinskas. Prie karsto 
garbės sargybą ėjo pasikeisda
mi Geelongo Choro ir Melbour- 
no Dainos Sambūrio nariai. 
Karstas skendėjo gėlių vainikuo
se. Pamaldų metu bažnyčioje gie
dojo Melbourno Dainos Sambūrio 
Choras.

Pajudėjus į kapines išsirikia
vo per 60 automobilių. Diena pa
sitaikė labai graži ir saulėta. 
Visiems laidotuvininkams atvy
kus į kapines, esančias gražioje 
vietoje ant jūros kranto, po jaut
rų ir gražų atsisveikinimo žodį 
pasakė: kun. dr. P. Bačinskas, 
ALB Geelongo Apylinkės Valdy
bos pirmininkas V. Bindokas, Gee 
longo choro dirigentas M. Kyman 
tas ir Melbourno Dainos Sambū
rio administratorius L. Baltrū
nas. Visi kalbėjusieji iškėlė ve
lionies meilę dainai ir giesmei, 
suminėjo jo atliktus darbus, pa
reigingumą, jautrumą ir nueito 
gyvenimo tragiškumą. Nuleidus 
karstą į duobę, galingai ir jaut
riai suskambėjo giesmė "Ange
las Dievo" iš skaitlingų krūtinių 
ir taip išlydėtas brangus a.a. Do
mas Paliulis į Anapilį. Tebūnie 
jam lengva tolimoji Australijos 
žemė!

Velionis Domas Paliulis buvo 
joniškietis. Jis paliko Lietuvoj 
žmoną ir dvi dukteris. Nuo ma
žens buvo linkęs į muziką ir dai
ną. Šeimoje būdami keturi bro
liai ir keturios seserys puose
lėjo dainą. Keturi broliai buvo 
sudarę orkestrą, kuris apylin
kės žmonių buvo Paliuliukų or
kestru vadinamas. Kilus Antra
jam Pasauliniam Karui, jo gyve
nimo kelias buvo begalo sunkus ir 
tragiškas. Po prievarta vokiečių 
nuo šeimos atskirtas patenka į 
šiauriausią Norvegijos dalį tune
lių kasti ir ten savo ilgesį ir 
skausmą išliedavo dainoje. Pa
kopęs ant iškilesnės uolos, už
traukdavo lietuvišką dainą, ku
rios garsai ryškiai atsiaidėdavo 
fjordų daubose ir atšlaitėse. Tuo 
būdu susirišo su nevienu tautie
čiu, atvežtu priverstiniems dar
bams į šiaurę. Karui pasibaigus 
lietuviška daina jis garsino Lie- 

vauti jos veikimo linkmės bei bū
dų nustatyme. Tam tikslui reikia 
išrinkti tokią Vilties valdybą, ku
ri ryžtųsi ir būtų pajėgi praktiš
kai įsijungti į leidyklos tvarky
mą, glaudžiai bendradarbiauda
ma su ALT Sąjungos vadovybe, 
kuri savo keliu tą reikalą turėtų 
laikyti svarbia savo veiklos dali
mi. Konkretiems darbų vykdyto
jams leidykoje --ar tai būtų vie
nas jos vadovas, ar daugiau--su 
daryti sąlygas, kad jie nebūtų 
palikti vieni s a u, bet kad jie 
galėtų dalintis su savininkų rink
tais įgaliotiniais visais leidyklos 
darbo rūpesčiais ir atsakomybe. 
Viena iš pirmutinių priemonių 
-- sukūrimas leidykloje atskai
tomybės, duodančios aiškų ir 
tikslų padėties vaizdą, kuris bū
tų atrama nustatyti leidyklos dar
bo linkmei ir padaryti jame pa
taisoms, jeigu pasirodytų, kad jų 
reikia ir jos įmanomos.

(Bus daugiau)

parama

DOMAS PALIULIS

tuvą buvusio Norvegijos garbės 
konsulo Lietuvai suruoštame 
koncerte Oslo mieste. Velionis tu
rėjo gražų ir stiprų tenorą.

Atvykęs į Vokietiją velionis 
tuoj įsijungė į Čiurlionio ansam
blį ir uoliai jame dalyvavo iki iš
vykimo Australijon. Čia jis iš
varė gilią visuomeninio - kultū
rinio darbo vagą. Buvo Geelon
go Apylinkės Valdybos pirminin
ku, organizavo Geelongo Apylin
kės Valdybos biuletenio leidimą. 
Ypač reikšminga jo veikla dainos 
mene. Jis su savo didele meile 
dainai sužadino visą eilę tautiečių
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Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą, medžiagų 
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kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
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• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut 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 ................. OI 5-8808
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............. BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............. WA 5-2737
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• 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 Franklin 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
• NEVVARK 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
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ....................... PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ............... SW 8-2868
• VINELANO, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.
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MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

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

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

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

daugiau ją pamilti ir puoselėti. 
Jis išaugino Geelonge visą būrį 
dainos mylėtojų, kurie ugdys ir 
toliau dainos meną. Pirmiausia 
suorganizavo su M. Kymantu bei
R. Norvydu duetą, vėliau trio, 
kvartetą bei oktetą. Nei vienas mi
nėjimas bei šventė neapsiėjo be 
velionies solo dainų. Buvo stro
pus ir drausmingas narys, tuo 
pačiu metu dviejų chorų: Geelon
go ir Melbourno. Jam nebuvo sun
ku atvykti po darbo iš Geelongo į 
Melbourną repeticijoms, sukarti 
per 100 mylių ir vėlai naktį grįž
ti namo.

Šiais metais velionis Domas 
Paliulis ruošėsi išvykti pas sa
vo dėdę T. Kazlauską (918Broad- 
way, Melrose Park, III.) į Ame
riką. Melbourno Dainos Sambū
ris suorganizavo jam šaunias iš
leistuves Lietuvių Namuose, į 
kurias susirinko 60 asmenų. Jo
se skambėjo retai girdėtos dai
nos ir velionis jautriai ir gražiai 
jų keletą padainavo ir pasakė 
graudų atsisveikinimo žodį, už
baigdamas: "Brangūs Bičiuliai, 
sakau Jums visiems sudiev ir 
jau niekuomet nebepasimaty
sime. Sudiev..."

Ir iš tikrųjų tos išleistuvės 
buvo lyg paskutinis jo,atsisvei
kinimas su dainos mylėtojais. 
Beje ir Geelongo choras suruo
šė jam gražias išleistuves, bet 
jos jau įvyko gedulo ženkle. Vis

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartored and Saparvisad by th« Unitcd Statas Govarnmant 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Fhona: Vlrginia 7-7747 John J. Katanauskas, Pros.

Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth
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jam neatvykstant į jo pagerbimą, 
buvo pasiųstas vienas iš choris
tų, kuris rado velionį rimtai su
sirgusį, staiga paralyžiaus su
kaustytą. Jam čia, ligos per
blokštam, buvo pareikšta pagar
ba ir atsisveikinimo žodžiai, tik 
likimas lėmė, kad jis nenuvedė 
pas saviškius į Ameriką, bet per 
ligoninę į Anapilį....

Ir taip velionis nebepamatė nei 
savo žmonos, nei dukrelių ir ne- 
beatvyko pas savo dėdę T. Kaz
lauską į Ameriką.

Ir taip ilgai lauktas laivas ne- 
beatplaukė...

A. Krausas

DAINŲ ŠVENTE

Rugpiūčio 25 d. Sydney įvyko 
dainų šventė, praėjusi dideliu pa
sisekimu. Šventėje dalyvavo Syd
ney lietuvių Dainos choras, va
dovaujamas K. Kavaliausko ir 
Newcastle lietuvių choras, vado
vaujamas S. Žuko.

Chorai atliko paskirai ir bend
rai programą, sudarytą iš lietu
vių kompozitorių dainų ir kele
tą populiarių svetimšalių kompo
zicijų.

Dainų šventė susilaukė didelio 
Sydney lietuvių pritarimo ir sve
čių skaičius verčia ateičiai su
sirūpinti didesnėmis patalpomis.

Chorų muzikiniais sugebėji
mais buvo sužavėti ne tik lietu
viai, bet ir atsilankiusieji aust
ralai.

Qu. $0.98 
5th $0.98 
5th $1.29 
5th $0.98
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KULTŪROS KONGRESO 
KRITIKOS REIKALO

Rugsėjo 29 d., šeštadienį, Clevelande, Dirvos ruošiamame vakare Vaidilos Teatras suvaidins Maironio 
"Kęstučio mirtis". Nuotraukoje Kęstutis - Z. Peckus ir Marė - V. Zilionytė, veikalą repetuojant. 

J. Dunduro nuotrauka

KOKIE YRA AMERIKOS LIETUVIU TARYBOS
SUVAŽIAVIMO REALŪS REZULTATAI?

Užteko tik keliems pavieniams asmenims kritiškiau pasisakyti 
dėl ruošiamo Kultūros Kongreso, kai kilo didžiausias susierzini- 
jnas ir nerimas. Pasipylė laiškų serijos, pasirodė straipsniai obal- 
siu, kad, štai, statomas kultūros rūmas jau griūva. Reikia pripažin
ti, kad nekokie to statomojo rūmo pamatai, jei taip greit jau reikia 
griebtis už kepurės ir iš jo bėgti. Ir bėgti šaukiant, kad, štai, tie 
rūmai bombarduojami ultimatumais, cinizmu, ignorancija, neprausta- 
burni^ku plūdimuosi, asmeninių sąskaitų suvedinėjimo bombomis! 
Taip bent galvoja St. Barzdukas savo straipsnyje Drauge, rugsėjo 
10 d. "Burbulai ir kritika".

Kaip ten bebūtų, tokiais atvejais nesveika ir histerika. O to ma
žiausia tikėtasi iš santūraus ir veiklaus bendruomenininko St.Barz- 
duko. Turėtų gi ir jis sutikti, kad tokį kongresą organizuojant, įvai
rių pažiūrų žmones komplektuojant, gali gi pasitaikyti netobulumų, 
klaidų ir netikslumų. Jiems iškilus, reikėjo leisti pasisakyti tiesio
giniams organizatoriams, būtų tikslu tais reikalais išgirsti ir abiejų 
kraštų (Kanados ir JAV) bendruomenių vadovybių pasisakymus. 
Bendruomenė yra plati organizacija visais atžvilgiais. Jos veikloje, 
jos paskiruose užsimojimuose negi galima visuomet išvengti nuomo
nių skirtumų. Aštresnius Kultūros Kongreso reikalu pasisakymus se
kė ir švelnesni. - O spaudai uždrausti tuo reikalu pasisakyti reikštų 
ne ką kitą,kaip akceptavimą bet kokių kongreso ruošimo darbų. Tie 
darbai reikalingi ne tik apdairumo, bet ir gyvesnės informacijos. To 
kaip tik šiuo atveju ir stigo.

Joks visuomeninis darbas neapsieina ir neapsieis be kritikos. Tą 
darbą dirbantieji gerai tai žino ir ne kartą jau yra patyrę pelnytų ar 
nepelnytų užmetimų. Tačiau blogai pasielgs tie visuomenininkai, ku
rie, ką bedarydami ir' kaip bedarydami, lauks tik "pastangų suprati
mo ir pagerbimo". Jei toks būtų užsimoto darbo pagrindinis tikslas, 
jis ir tenka iš anksto jau papeikti. O tokius užsimojimus, kaip Kul
tūros Kongresas ruošti, pakelti ir iki sėkmingo laimėjimo išvesti 
gali dirbantieji šaltais ir ramiais nervais. Tuo tarpu tenka konsta
tuoti, kad iš Kongreso rengėjų tokio susijaudinimo ir nejaučiama. 
Tat - kam tie graudūs verksmai?

(jč)

PONUI PUSIAU ZARASIŠKIUI

Į Jūsų laišką "Pasisaugokit" 
rugp. 22 d. Dirvos numeryje dėl 
Zarasų nuotraukos, Štai ką turiu 
pasakyti: nuotrauka prisiųsta
man gerų pažįstamų švenčių svei 
kinimo proga kaip buvusiam Za
rasų krašto gyventojui. Dėl baž
nyčios bokštų, tai manau, kad 
tikrai negriauna, kol jie patys 
nugriūva. Kad bažnyčias paver
čia kitam tikslui naudojamu pas
tatu, tai taip. Arba uždaro lan
kytojams. Tačiau iš bendro vaiz
do nuotraukos neišimsi, jeigu ji 
dar tebestovi. Nuotraukoje ma
tomas pastatas, tikriausia dar 
priešokupacinės statybos. O juk 
tokių Zarasuose buvo. Karo me
tu nesunaikintus pastatus okupan
tas naudoja savo reikalams, ką 
buvau pastebėjęs straipsnelyje 
šalia Zarasų nuotraukos. O be- 
to, per beveik 20 metų okupa
cijos, vienas-kitas pastatas ir 
nenoromis galėjo būti pastaty
tas. Nėra ko stebėtis. Ežeras ne

KVIEČKME PRADĖTI TAURUI PAS ARUSI

K1/7 MOKAME UŽ BONU 
iSMo TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAMPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS 
i LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court. Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,

sekretorius
CHICAGO PHONE ...............242-4395
SUBURBAN PHONE .............656-6330

išsemtas, o medžiai irgi tebe
dengia miestą, dabar gal net 
didesni po tiekos metų. Mote
ris - tai kas žino, gal kokia 
"katiuša" skaito Pravdą, bet ką 
tas turi bendro su gamtovaiz
džiu? Gamtovaizdžio nuotrau
koje okupantą atrasti neįmano
ma, nors jis būtų ir ant bažny
čios bokšto. Jo reikia ieškoti 
jų bazėse, kur pašaliniam pi
liečiui griežtai draudžiama lan
kytis, ypač su foto aparatu. Tuo 
labiau: kas laukia siuntėjo, jei 
tokia nuotrauka pakliūtų bolše
vikiškam cenzoriui. Manau, kad 
ir p. Pusiau zarasiškis tai ži
no. Jei kas tokių nuotraukų tu
rėtų- įdomu būtų visiems pama
tyti.

V. P.
Kanada

DAR GALIMA

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

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas, nors įvykęs prieš 
du mėnesius, dar yra plačiai lietuvių visuomenėje komentuoja
mas, stengiantis išsiaiškinti kokie yra suvažiavimo padarytų 
sprendimų realūs rezultatai. Pirmojo naujosios Amerikos Lie
tuvių Tarybos valdybos posėdžio oficialus komunikatas spaudai 
sukėlė vėl kai kokių spėliojimų.

Todėl kreipėmės į eilę Amerikos Lietuvių Tarybos narių su 
keliais klausimais ir su tų, kurie maloniai sutiko pasisakyti 
šia svarbia tema, atsakymais norime supažindinti Dirvos skai
tytojus.

Raimundas Mieželis

1. Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas, įvykęs liepos mėn. 
28-29 d.d. Chicagoje buvo su
šauktas tam tikro visuomenėje 
pasireiškusio įtempimo šešėly
je. Kokios, Jūsų nuomone, buvo 
šio visuomenės susirūpinimo 
priežastys ir kokią įtaką jos tu
rėjo pačio suvažiavimo eigai?

J. BACHUNAS: - Amerikos 
lietuvių visuomenės susirūpini
mo priežastys dėl ALT veiklos 
buvo įvairios ir jos kilo ne tik 
nuo tos nelaimingos paskutinės 
delegacijos siuntimo į Washing- 
toną. Aš pats jau prieš keletą 
metų Dirvoje tuo klausimu esu 
gana plačiai pasisakęs, taip pat 
ir daugelis kitų yra nemažai ra
šalo prigadinę. Žinoma, tas de
legacijos siuntimo ir sudarymo 
būdas ir tikslai viską dar labiau 
sustiprino ir parodė, kad. šioje 
srityje mes esame visiškai nusi
gyvenę. Šį kartą protestai ir pa
sipiktinimai iš Bendruomenės ir 
kitų grupių buvo griežti, smar
kūs, net pikti. Manau, kad man jų 
nebereikia kartoti, visi tai dar 
gerai prisimena.

Ar tas visuomenės susirūpini
mas ir net pasipiktinimas turėjo 
didesnę įtaką paskutiniam "re- 
forminiam" ALT suvažiavimui, 
aš gerokai abejočiau. Tiesa, kad 
visuomenės didžiumos nepalanki 
opinija ligšiolinei ALT veiklai ir 
net jos sudėčiai privertė šaukti 
tą specialų suvažiavimą. Bet ja
me su tikraisiais visuomenės pa
geidavimais, viltimis ir pasisa
kymais mažai tebuvo skaitytasi. 
Tokia dar vis tebėra mūsų "al
tinė demokratija", o visuotinių 
rinkimų nėra, tai kaip galima 
nustatyti, ka^ atstovauja ir iš
reiškia tikrąjį lietuvių visuo
menės didžiumos nusistatymą? 

Ir kam tada su juo skaitytis ir 
kaip skaitytis? Tai yra vienas-iš 
nemaloniausių altinės veiklos 
"šešėlių".

Kas ir kaip iš tikrųjų daryti, 
•ne taip lengva trumpai pasakyti. 
Kaip ūkininkas per daugybę metų 
aš turiu savo prityrimą. Statutai 
ir gražūs tobuli planai gerai, jie 
nekenkia, bet jie labai ko ir ne
duoda. Svarbiau yra tikrasis 
žmonių nusistatymas, gera valia, 
draugiška dvasia, mandagumas, 
džentelmeniškumas, svarūs ide
alistiniai ir humaniški palinki
mai. Jeigu visa tai yra, tai su 
blogais statutais galima daug ir 
gražių darbų padaryti. O jeigu to 
nėra, tai ir geriausi statutai ir 
mandriausi jo pakeitimai nieko 
neduoda.

Man rodos, ir šimtai lietuvių 
amerikiečių gali būti liudininkai, 
kad per eilę metų ALT vadovy
bėje tų gerų savybių nedaug tebu
vo, ypač kai kurių srovių atsto
vybėse. Jeigu tokių pasikeitimų 
ar pakeitimų nebus atlikta ir atei
tyje, tai aš nedrįsčiau įžiūrėti 
didesnės pažangos ir gerėjimo. 
Suprantu, kad tokios reformos 
negali įvykti skubiai ir vienu 
pjovimu. Bet vis dėl to reikėjo 
operacijų bent pačioms svar
biausioms ligoms ir, kaip jūs 
naujieji ateiviai kartais sako
te - pūliuojančioms žaizdoms.

DR. V. ŠIMAITIS, ALRK Fede
racijos atstovas ALT valdyboj: 
- Susirūpinimo priežastys buvo 
dvejopos: tam tikra visuomenės 
dalis norėjo tos ALT padėties, 
kuri buvo jį suformavus, gi kita 
visuomenės dalis bandė ieškoti 
ALT tam tikro progreso. Padė
tis buvo įjautrinta L. Bendruo
menės pareigūnų įsikišimu ir Los 
Angeles lietuvių grupės veikla. 
Reikia sutikti, kad šis suvažia
vimas vyko tam tikro persitvar

kymo diskusijų ženkle, siekiant 
suderinti konservatyvinę mintį 
su pažangumo ir naujumo sieki
mu.

J. PABEDINSKAS, ALRK Fe
deracijos Chicagos skyriaus pir
mininkas: - Pagrindinė susirūpi
nimo priežastis buvo ta, kad ne
maža lietuvių visuomenės dalis 
kuris laikas jau norėjo pasikei
timų ALT struktūroje ir veiklo
je. Nesusipratimai su Lietuvių 
Bendruomene tik išryškino ALT 
struktūros silpnas vietas. Suva
žiavimo susirūpinimas ALT atei
ties struktūra ir veiklos forma 
visiškai nustelbė kitus klausi
mus.

2. Ar šio suvažiavimo metu 
padaryti Amerikos Lietuvių Ta
rybos statutiniai pakeitimai, Jū
sų nuomone, yra užtektinai efek
tyvūs sustiprinti ir išplėsti ALT 
organizacinei bei veikimo bazei? 
J ei ne, tai dar kokie pakeitimai 
būtų ateityje reikalingi?

J. BACHUNAS: - Paskutinie
ji priimtieji statutiniai ALT san
tvarkos pakeitimai, mano nuomo
ne, nėra užtektinai efektyvūs. 
Nors beveik visos srovės, tauti
nė imtinai, po suvažiavimo ir tų 
"statutinių pakeitimų" pareiškė 
pasitenkinimo ir vilties, bet pri
vačiai daugelis supranta, kad tai 
buvo tik menkniekis. Šis tas gal ir 
pagerinta, pataisyta, patobulinta. 
Bet svarbiausi dalykai taip ir lie
ka po senovei. Otai man ir neduo
da daug vilties ko nors geresnio 
laukti po tokių "reformų".

DR. V. ŠIMAITIS: - Šio suva
žiavimo Amerikos Lietuvių Ta* 
rybos statutiniai pakeitimai yra 
dideli ir reikšmingi. Jais buvo 
laimėta siekimų suderinimo. Ne
pažeidžiant statuto dvasios ir 
vienybės principo buvo pasiekti 
platesnio Amerikos organizuotų 
lietuvių apjungimo galimumai. Gi 
vykdomojo organo narių skai
čiaus padidinimas turėtų garan
tuoti didesnį ALT darbų našumą 
ir platesnį vykdytinų darbų apta
rimą. Pagaliau ryšio sustiprini
mas tarp ALT narių ir ALT Val
dybos turėtų laiduoti visos Tary
bos didesnį glaudumą ALT baruo
se.

Ateitis parodys ką reikės keis
ti, o dabar pakaktų tik sutarimo 
gerų norų ir darbo.

J. PABEDINSKAS: - Šiuo me
tu ALT sudaro laisvai susibūru- 
sios keturios ideologinės grupės 
ir du susivienijimai, kurie ideo
loginiu atžvilgiu taip pat priklau
so šioms grupėms. ALT perei
tame suvažiavime priimti statu
to pagerinimai siekia ne tik pa
kelti valdybos darbingumą, bet 
svarbiausia ALT duoti kiek ga
lint tvirtesnį materialinį bei mo
ralinį užnugarį įtraukiant naujas 
jėgas. Jau vien iš piniginio taš
ko žiūrint ALT reikėtų prisimin
ti Amerikoje senai gyvuojantį pa

sakymą: "No taxation without re- 
presentation". Su laiku tikimės, 
kad ALT taps tiek savo taryboje 
tiek valdyboje tikru lietuviškos 
visuomenės veidrodžiu ir efek
tingu veiksniu Amerikos politi
niame gyvenime.

ALT svarbiausias uždavinys bu 
vo ir tebėra, įtaigojant Ameri
kos politiką, siekti Lietuvos iš
laisvinimo, pavartojant lietuviš
kos visuomenės užnugario svorį. 
Mūsų politikų pažintys Washing- 
tone atidaro tik duris, bet mūsų 
visuomenės, turinčios teisę daly
vauti rinkimuose, balsai kreipia 
viena ar kita kryptimi politikų 
nusistatymą pavergtųjų tautų at
žvilgiu. Šito Amerikos piliečių 
balsų bloko negali atstoti nei de
šimtys nei pagaliau šimtai gud
riausių mūsų tautiečių, nes de
mokratinėje aritmetikoje beraš
čio kryželis yra lygus genijaus 
balsui. ALT šiuo metu galėtų tu
rėti Amerikos politiniame gyve
nime įtakingą balsą, jei jis būtų 
išnaudojamas visais galimas bū
dais. Mes negalime tikėtis, kad 
įvairių srovių žmonės visais at
žvilgiais galėtų rasti bendrą ke
lią, tačiau Lietuvos laisvinimo 
reikaluose tai turėtų būti sie
kiama ir pasiekta. Dabartinėje 
ALT struktūroje mažumų gru
pės turi lygų svorį su daugumos. 
Tai rodo, kaip ALT pasitiki jį 
sudarančių srovių gera valia. Ži
noma, gali atsitikti, kad viena ar 
kita grupė šią santvarką galėtų 
panaudoti savo pozicijos sustip
rinimui, bet tai greitai pastebės 
visuomenė, kuri to netoleruos. 
Manau, kad lietuvių visuomenė tu
ri gerbti mažumų grupes, bet ne
sileisti jų valdoma. Galima tikė
ti, kad stipri vienuolikos asmenų 
valdyba su stipresniu ALT tary
bos užnugariu galės tinkamai 
siekti savo tikslu.

3. Kaip Jūs vertinate praėju
sio suvažiavimo eigą: darbotvar
kę, pranešimus, pačių Tarybos 
narių dalyvavimo diskusijose ak
tyvumą, priimtas rezoliucijas, 
pareikštų minčių reikšmingumą 
ir t.t.?

J. BACHUNAS: - Kas suva
žiavime dalyvavo, jei nėra ak
las ir kurčias, tai pats galėjo 
matyti ir girdėti. Deja, suva
žiavimo aprašymai spaudoje bu
vo labai menki, silpnučiai, neį
domūs, tokie sušukuoti bendrais 
posakiais, kad jeigu kas pats ne
dalyvavo, tai jokio supratimo ne
gauna, arba tik iškreiptą vaizdą. 
Mūsų spauda čia nebuvo savo už
davinių aukštumoje. Suprantama, 
kada net trys ALT viršininkai 
yra laikraščių redaktoriai. Jie 
aprašę taip, kaip jiems patinka 
ir atrodo geriau, o tikro ir visa
pusiško vaizdo nėra. Ir visuome
nė lieka tamsoje, ir jos susido
mėjimas ALT nedidėja.

Kaip minėjau, kad ir labai steng. 
damasis žiūrėti iš teigiamos pu
sės, aš suvažiavime nepastebėjau 
nei diskusijų įdomumo ir kons
truktyvumo, nei pareikštų minčių 
labai didelio ir praktiško reikš
mingumo. Pastebėjau tik kiek fi- 
libusterių, kurie stengėsi gaišin
ti laiką, kad jo nebeliktų reikš- 
mingiausiems klausimams iš
spręsti ir būtų galima "atidėti 
tolimesniam laikui" arba pačiam 
Vykdomajam Komitetui išspręs
ti, o tai dabar reiškia - kaip ir 
nieko neišspręsti. Gi tai reikia, 
kad viskas iš esmės vėl liktų po 
senovei. O rezoliucijos man ūkiš 
kai galvojant niekad daug nereiš
kia, jeigu nematau, kad jas pri
ėmusieji būtų tikrai nusistatę 
kruopščiai įvykdyti ir kad būtų 
pajėgūs savo gražius žodžius įgy
vendinti.

DR. V. ŠIMAITIS: - Šio suva
žiavimo pilno eigos vaizdo aš 
negalėjau susidaryti, nes turė
jau specialų uždavinį - dalyvau
ti statuto pataisų komisijoje, ku
ri visą laiką posėdžiavo atskirai. 
Bet kiek aš suvokia, pranešimai 
ir diskusijos reprezentavo ALT 
narių didelį dėmesį gyvenamojo 
momento reikalavimams, rimtą 
padėties vertinimą ir uerą stl 
lių.

J. PABEDINSKAS: r ALT pe
reitų metų veikla buvo priimta, 
kaip keturių.asmenųatliktas dar
bas. Suvažiavimas stengėsi naują 
valdybą įgalinti didesniam dar
bingumui, pilnais balsais veiklos 
priešakyje pastatant vienuoliką 
asmenų.

4. Jau pačiame suvažiavime 
ponia A. Devenienė išreiškė su-

(Nukelta į 4 psl.)
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sirūpinimą, kad patiekti ALT pa
reigūnų pranešimai lietė tik pra
ėjusią ALT veiklą neduodami jo
kių gairių ar sugestijų ateities 
darbams, o ir suvažiavimo die
notvarkėje įrašytas ateities veik
los klausimas, pritrukus laiko, 
buVo visai nepaliestas. Ar Jūsų 
nuomone ateities veiklos projek
tų nagrinėjimas, onepraeitųme- 
tų apyskaitos (nebent kiek jos 
padėtų analizuoti ateities darbus) 
turėtų būti Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimo pagrindi
nis punktas? Jei taip, tai ar tu
rite šiuo metu konkrečių pasiū
lymų, įvykdytinų ALT ateities idė
jinėje bei praktinėje veikloje?

J. BACHUNAS: - Ponios A. De- 
venienės iškeltas susirūpinimas, 
kad ALT pareigūnų pranešimai 
daugiau gvildentų dabartį ir atei
ties sumanymus, o ne kas buvo 
padaryta praėjusiais metais, be 
abejo, buvo vietoje ir rimtas. Bet 
kas tik iš to susirūpinimo, jei
gu ir pati A. Devenienė tų kons
truktyvių reformų ir ateities dar
bų planų neišgvildeno. Iš kitų 
lengva norėti ar tik "rūpintis", 
bet čia toks dalykas, kad reikia 
pačiam padaryti. Praėjusių metų 
apyskaitos ir kita - tai reikalingi 
punktai kiekvienam suvažiavi
mui, bet tai yra nedidelis daly
kas. Taip kaip SLA kuopose, kai 
per susirinkimą reikalauja per - 
skaityti praėjusio susirinkimo 
protokolą, jei reikia jį pataisyti ir 
užtvirtinti. ALT metiniai ar dvie
jų metų suvažiavimai ta liga be
veik nuolat sirgdavo. Ilgiausios 
sekretoriaus ar pirmininko kal
bos ir raportai apie praėjusių 
metų veiklą ir didelius "laimė
jimus", smarkią "kovą už Lie
tuvos išlaisvinimą", kur ALT vir 
šininkai mokėdavo nusipiešti sa
ve tikrais liūtais... Kaip supran-4 
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tama ir visiems žinoma, daugu
moje tai būdavo tuščias dalykas. 
Buvo metų, kai turėdavom pra
laimėjimų, buvo metų, kai būda
vo šiokių tokių smulkių, Lietuvos 
laisvės bylai toli gražu ne esrrti- 
nių laimėjimų, kurie ir pasibaig
davo su tais metais arba kokio 
valdininko pasitraukusio iš Valst. 
Departamento arba federalinės 
administracijos pasikeitimu. Šie 
metai gi su tokiu delegacijos į 
Washingtoną sudarymo būdu, jos 
prezentacija ir jos tikslais mums 
ilgam laikui padarė žalos ir bent 
šios administracijos metu var
giai galima tikėti, kad Wasbing- 
tone kas rimtai su dabartiniu mū
sų ALT skaitytųsi. Perdaug jis 
ten juokingas ir mizernas pasi
rodė. Ot tą dalyką reikėjo suva
žiavime rimtai apkalbėti, vi
siems padaryti išpažintį ir pasi
ryžti pasitaisyti, kad nors kiek 
ALT prestižą būtų galima patai
syti.

Kaip pasisakyme dėl antro
jo klausimo minėjau, su pasiū
lymais dėl ALT ateities idėji
nės ir praktinės veiklos patobu
linimo man nėra noro daug kal
bėti, nes iš tiesų per tiek metų 
neviltiškai kalbėti net nusibodo. 
ALT susitvarkius tokiu monopo
liniu ir sindikaliniu būdu, kad nei 
iš oro, nei iš vidaus beveik nega
lima joje padaryti gilesnių pakei
timų, jeigu bent dvi srovės tam 
nepritaria. Gal tik valdžios įsi
kišimas ką padėtų, kaip pasku
tinė priemonė, kaip Amerikoje 
daroma dėl monopolių. Bet, ži
noma, tai būtų labai nemalonus

atlikti. Ir reikėtų nors kartą už
baigti tą nesąmonę ir tuščią tūks 
tančių dolerių švaistymą su tuo 
ALT "Informacijos centru" New 
Yorke. ALT sekretoriatas turėtų 
tiesiai vykdyti propagandą, in
formaciją ir sutartą politinę, vi
suomeninę ar jai reikalingą kul
tūrinę akciją. Ir vieno žmogaus 
kelionė į Washingtoną būtų sup
rantamas ir pateisinamas daly
kas, - ne taip, kaip dabar, kai 
reikia ar nereikią, traukia žą
sele ten visas būrelis. Sunku to
kį malonų įprotį pašalinti, kai 
ALT komitete yra žmonių, kurie 
galbūt niekad į Washingtoną ar 
šiaip kur toliau negalėtų pava
žiuoti, jei nebūtų kas apmoka 
kelionę iš visuomenės surinktais 
pinigais. Atsiprašau už tokius 
žodžius, prašau nepykti, bet juk 
visi seniai žinom, kad taip yra.

Tokia "Lietuvos laisvinimo ko
vą" mes turėtumėm kuo skubiau
siai nurašyti į gurbą. O žmonių 
ALT reikalui vesti dabar turė
tume: yra prityrusių, pasiruošu
sių politikų ir šiaip pilnai kvali
fikuotų žmonių, yra iš jaunųjų 
akademikų, baigusių politinius 
mokslus ir susipažinusių su lie
tuviškomis problemomis. Tos 
pareigos turėtų būti nepartinės, 
nesrovinės, o tik kvalifikuoto as
mens ar asmenų su gera valia 
parinkimas. Jeigu ir tiek mes ne
galėtume susitarti, tai geriau 
mest tokių ligšiolinių komedi- 
jėlių žaidimus ir daryti, kas ką 
gero gali atskirai. Bet tai būtų 
jau susilpnintas ir nepilnas Ame- 

dalykas ir tokia operacija reikš fikos lietuvių politinio pajėgumo 
tų ALT mirtį. '* J

Man rodos, kad reikėtų steng
tis ALT turėti rimtą nuolatinį sek
retoriatą ar biurą su jo vedėju, 
dirbančiu pilną laiką. Juk ALT 
uždaviniai yra ar bent galėtų būti 
tokie rimti ir platūs, kad laisva
laikiais jų niekas rimčiau negali

išnaudojimas padėti likti gyvai 
Lietuvos laisvės bylai ir ruoš
ti Amerikos visuomenėje palan
kesnę dirvą jos nepriklausomy

Dailininkai Vytautas Jonynas ir Viktoras Vizgirda atostogų metu 
prie Atlanto, B. Kerbelienės nuotrauka

bės atstatymui, kai tam pribręs 
tarptautinės sąlygos.

Tai platesnė ir pati svarbiau
sia sritis, kur aš, kaip ūkininkas 
ir tik šiaip ramus lietuvybės vei
kėjas, nepretenduoju su savo per
daug ribota kompetencija. Aš jau 
geriau iš šono kitiems dirban
tiems, kiek išgalėsiu, vis mėgin
siu padėti.

DR. V. ŠIMAITIS: - Man atrodo, 
kad ALT suvažiavimuose turėtų 
turėti dėmesio abu punktai: ALT 
vykdomojo organo atliktų darbų 
analizė ir ateities veiklos projek
tų svarstymas.

Iš kitos pusės nėra taip lengva 
numatyti pilną ir gerą ateities 
darbų planą, kai ALT darbą dik
tuoja politiniai dienos įvykiai. Bet 
man rodos, kad lietuviškosios vi
suomenės organizavimas, ištek
lių telkimas, informacinių prie
monių ruošimas turėtų būti pla
ningas. Man atrodo, kad dabarti
nė ALT Valdyba turės specialią 
planavimo komisiją, kuriai tie 
reikalai bus pagrindiniu rūpes
čiu.

J. PABEDINSKAS: - Ponios 
Devenienės iškeltas darbotvar
kės punktas turėtų būti vienas iš 
svarbiausių ALT suvažiavimuo
se. Apie ateities planus ir veik
los gaires mažai tekalbėjo net ir 
reformų šalininkai, kurie buvo 
prileidę, kad po suvažiavimo iš
plėsta valdyba turės tokius pla
nus sudaryti. Reikėtų tikėti, kad 
nauja valdyba to pirmoj eilėj ir 
sieks.

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre
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Bet kai vėliau Janscis, paskendęs atsiminimuose, kal
bėjo apie tai, kaip vakaro vėjas atnešdavo per upę skirps
tų ir jazminų, kviečių ir šviežio šieno kvapą, Julija staiga 
atsistojo, kažką sumurmėjo apie kavos virimą ir skubiai 
išėjo iš kambario. Reinoldas kaip tik dar spėjo pamatyti, 
kad jos akyse sublizgėjo ašaros.

Tėkmė buvo nutraukta, bet burto žavumas liko. Rei
noldui buvo visiškai aišku, kad Janscis, iš paviršiaus kal
bėjęs be tikslo ir kitomis temomis, vis dėlto tiesiogiai 
kreipėsi j jį: kad sukrėstų pareigos sukurtus įsitikinimus, 
kad parodytų griežtą ir tragišką kontrastą tarp linksmų, 
čia atpasakotų žmonių ir niūriųjų pasaulinės revoliuci
jos apaštalų, kad jį priverstų save paklausti, ar visiškas 
persimainymas įtikėtinas ir ar iš viso galimas; ir nebuvo 
atsitiktinumo, turėjo Reinoldas pagalvoti, kad Janscis 
pradėjo kalbėti nuo žmonių intolerancijos ir sąmoningu
mo atkaklumo. Janscis tuo siekė prieš Reinoldą pasta
tyti veidrodį, kuriame jis pats save pažintų, ir Reinoldas 
kiek nejaukiai konstatavo, kad tai Jansciui nėra visiškai 
nepasisekę. Lengvos abejonės, pradėjusios kelti jam ne
rimą, apniko jį, bet jis energingai nustūmė jas šalin.

Janscis tuo metu užkalbino Sandorą, juodu kalbėjosi 
tyliai ir draugiškai, ir Reinoldas, jų klausydamasis, turėjo 
pažinti, kad šių vyrų santykius buvo klaidingai apspren- 
dęs. Nes čia nebuvo santykio tarp pono ir jo tarno, tarp 

darbdavio ir darbininko, tam pokalbio atmosfera buvo 
perdaug laisva, permažai formali, ir Janscis lygiai ati
džiai klausėsi, ką jam norėjo pasakyti Sandoras, kaip ir 
Sandoras jo klausėsi. Tarp abiejų buvo stiprus vidinis 
ryšys, suprato Reinoldas, juos rišo bendras idealas, nors 
Sandorui gal ir nebuvo skirtumo tarp idealo ir žmogaus, 
kuris tą idealą pavyzdingai įkūnijo.

Buvo lygiai vienuolikta valanda, kai durys atsidarė 
ir vidun įėjo Kazokas; jis įnešė vidun šalto oro kamuolį 
ir didelį, nopieriun įvyniotą ryšuli, kurį padėjo kambario 
kertėje. Jo veidas ir rankos mėlynavo nuo šalčio, tačiau 
jis dėjosi to nepastebįs; jis nenuėio link šildančios ugnies, 
bet užėmė vietą prie stalo, užsidegė cigaretę, nuriedeno 
ją lūpomis į burnos kraštą ir paliko ten.

Jo pranešimas buvo trumpas ir konkretus. Jis susi
tiko Grafą sutartoje vietoje. Jeningo jau nebebuvo vieš
butyje, ir rūpestingai paleisti gandai, kad jis sirguliuo
jąs. Kur profesorius dingo, Grafas nežinojo — tikrai jis 
nugabentas ne į AV0 centrinę arba kurią kitą žinomą 
AV0 įstaigą Budapešte; Grafas prileido, kad jį arba 
tiesiog išgabeno į Rusiją arba nuvežė į kurią kitą saugią 
vietą už miesto, ir jis bandysiąs sužinoti kur, bet turįs 
maža vilčių. Grafas, taip pasakojo Kazokas, nelabai tikįs, 
kad profesorių būtų tuoj pat gabenę į Rusiją — jis esąs 
perdaug svarbi figūra konferencijai; greičiausiai ji nu
vežę į kurią nors absoliučiai saugią vietą ir laukią žinios 
iš Stettino ir, jeigu Brianas dar ten tebesąs, tai rusai 
leisią profesoriui dalyvauti konferencijoje, pirma leidę 
jam išgirsti sūnaus balsą telefono ragelyje. Tačiau, jei 
sūnus -jau būtų pasprukęs, tai profesorių tikrai nedels
dami išgabensią Rusijon. Budapeštas esąs perdaug arti 
Austrijos sienos, o rusai negalį rizikuoti prestižo nuosto
liais, jei profesorius paspruktų. Pabaigoje Kazokas pasa
kė dar kitą labai neraminančią žinią: Imre dingęs, ir 
Grafas negalįs jo niekur rasti.

Kitos dienos — tai. buvo nuostabus, be debesų, be 
vėjo sekmadienis, kuris atrodė nesibaigsiąs, toks vaiskiai 
mėlynas ir saulėtas, kad tylusis gamtovaizdis su storai 
apsnigtomis pušimis buvo tiesiog pavirtęs kokčiai nudai
linta kalėdine atvirute — Reinoldas vėliau niekada nega

lėjo visiškai aiškiai atsiminti. Atrodė, lyg jis tą dieną 
būtų matęs pro miglą arba pergyvenęs sapno nerealume; 
taip, jam beveik atrodė, kad jis tą dieną net ne pats per
gyvenęs, bet kas nors kitas — tokia nereali ji jam pasi
rodydavo kiekvieną kartą, kai jis vėliau bandydavo ją 
atsiminti.

Ir tai slypėjo ne sveikatos būklėje, ne gautuose su
žeidimuose: gydytojas, kiek tai lietė tepalo veiksmingu
mą, visai nebuvo perdėjęs. Tiesa, pečiai tebebuvo sustin
gę, bet Reinoldas nebejautė jokio skausmo. Ir veido su
žeidimai greitai gijo, ir tik atsitiktinis liežuvio užkliuvi- 
mas jam primindavo, kur būta dantų, prieš patenkant į 
Koko rankeles. Jis žinojo, kad visa tai kilo iš įtampos, 
kuri plėšė nervus, iš įtampos, kuri buvo tokia nepakelia
ma, kad jis nė akimirkos neišbuvo vietoje, o visą laiką 
neramiai vaikštinėjo troboje arba kietai sušalusiu sniegu 
priešais trobą, ligi flegmatiškajam Sandorui įgriso ir jis 
Reinoldą paprašė kur nors atsisėsti ir pailsėti.

Ir šį rytą jie septintą valandą išklausė BBC radijo 
žinių laidos, ir šį kartą pranešimas nebuvo perduotas. 
Taigi, Brianas Jeningas nebuvo pasiekęs Švedijos, ir Rei
noldui buvo visiškai aišku, kad jau labai maža vilčių be
likę; tačiau jis jau daug kartų pergyveno nesėkme besi
baigiančius žygius ir ligšiol dėl to niekada nesuko sau 
galvos. Jam kėlė nerimą mintys apie Janscį, nes jis ži
nojo, kad šis vyras, kartą pažadėjęs pagelbėti, tą pažadą 
įvykdys bet kokiomis aplinkybėmis — ir tuo tarpu Jans
cis tiksliai žinojo, tiksliau už Reinoldą žinojo, ką reiškė 
komunistinėje Vengrijoje pagrobti žmogų, kuris taip stip
riai saugomas, kaip profesorius. Ir tai ne visa; Reinoldas 
turėjo prisipažinti, kad jo susirūpinimas lietė ne vien 
tik Janscį, nepaisant susižavėjimo ir pagarbos tam žmo
gui: jo rūpesčiai sukosi apie to žmogaus dukterį. Julija 
mylėjo ir gerbė tėvą, ir paskutinio gyvo šeimos nario pra
radimas palaužtų jos širdį. Ir blogiausia, kad ji dėl tėvo 
mirties kaltintų vieną jį — Reinoldą. Ir taip tarp jų dvie
jų visai ateičiai iškiltų skirianti siena, ir Reinoldas pa
stebėjo nustebęs ir sukrėstas, kad jis to daugiau bijojo 
už ką kitą. Tikrai laimė, turėjo pagalvoti Reinoldas, kad 
dabar čia nebuvo pulkininko Maclntosho.

(Bus daugiau)
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JAUNIMAS STOVYKLAUJA

NEULITUANŲ POSTOVYKLINĖS NUOTAIKOS
Bėgte prabėgo gražios stovyk

los dienos. Džiaugėsi jaunieji 
neo-lithuanai, džiaugės vyresnie 
ji, linksmi buvo ir svečiai už
krėsti korporantų džiaugsmu... 
Kad taip paklausus kiekvieną, 
dėl ko gi tas džiaugsmas? Jei 
jauną neo-lithuaną paklausus, jis 
daug atsakymų surastų:

Pirmiausia jam buvo džiugu, 
kad tiek daug čia kolegų susirin
ko. Jam brangūs čia visi be abe
jonės, vienas ar viena, per tą 
savaitę, ir gal pačiu virto bran
giausiu pasaulyje. Jaunas neo- 
lithuanas džiaugėsi išklausęs taip 
sistematingai stovyklos rengėjų 
sugrupuotų paskaitų, kurios plau
kė viena kitą papildydamos, pa- 
remdamos, tuo sudarant lietuvių 
kultūrinio gyvenimo apraiškų pil 
nutinį vaizdą.

Štai muzikas Gaidelis davė 
daug žinių apie lietuvių moderni
nę muziką ir apie žymius mūsų 
tautos kompozitorius ir jų kūry
bą, bandydamas sugretinti kai ku
riuos su pasaulinio masto kūrė
jais, tuo pačiu sukeldamas jau
nųjų pasididžiavimą sava tauta, 
paskatindamas visus domėtis 
aukštu menu, jį studijuoti ir tap
ti Lietuvai garbę ir naudą nešan
čia asmenybe.

Prof. Puzinas kalbėjo į jauni
mą, nušviesdamas mūsų tautos 
kilmę, gražiai pristatydamas 
mūsų senuolius. Iš savo pusės 
jaunieji, pilnai pagavę prabočių 
garbingai nueitus kelius, širdy
je jautė pasitenkinimą esą ai
niai didžios tautos. Jie jautė pa 
siryžimą tęsti garbingą lietuvių 
tautos tęstinumą.

Džiugu buvo jaunimui su rašy
toju Santvarų, kuris asmeniškai 
pažino visų mylimą poetą Mairo-, 
nį ir stovyklautojams pristatė 
kaip Lietuvos Pranašą. Su giliu 
įsijautimu buvo sekamas kiek
vienas rašytojo Santvaro žodis. 
Jam pabaigus kalbėti, buvo daug 
klausinėta ir jaunųjų domėtasi 
idealia poeto Maironio asmeny

be ir jo kūryba. "Tik mokėkit 
Maironį skaityti ir jį suprasti", 
tęsė fil. A. Augustinavičienė, 
pravesdama Maironio minėjimą. 
Savo oratoriniu menu fil. Augus
tinavičienė žavėjo jaunuosius; 
mokėjimu gražiai kalbėti ji ver
žėsi pačion širdies gilumon. Ji 
vedė jaunuosius mūsų modernio
sios literatūros keliais, įtrauk
dama ir patį jaunimą į literatū
ros vakarą, kuris patraukė, su
įdomino ir vertė spręsti prob
lemas. Viena iš tų problemų: 
jaunimo atitrūkimas nuo lietuvių 
literatūros, kurią R. Jurkūnaitė 
savo referatu, stengėsi aiškinti. 
Buvo rastos priežastys, pakaltini-

ningais ir kas vienam brangu, vi
siems darosi brangu. Jeigu mū
sų jaunimui pasisektų su meile 
dirbti lietuvybės darbą, būkim 
tikri, kad mūsų tautai bus lemta 
išlikti dar ilgai gyvai.

Jaunieji, ruošdamiesi pava
duoti vyresniuosius, buvo labai 
patenkinti pagilinę žinias fil. Ali
šausko paskaita apie Korporaci
jos Garbės narių idėjas, kurias 
sekant ir buvo sukurta pačios 
Neo-Lithuanijos ideologija. Vi
sus ima džiaugsmas, kada ideo
logija yra išgyventa didžių ir 
garbingų tautos vyrų. Mūsų da
bartiniam jaunuoliui studentui 
duoda geriausią pavyzdį buvę anų

Korp. Neo Lithuania vyr. valdybos pirmininkas inž. V. Mažeika 
(antras iš kairės) tarp filisterių per vėliavos pakėlimo iškilmes. 

V. Gruzdžio nuotrauka

mai ir bendra išvada bei pasi
ryžimas šią klaidą tiesinti. Pats 
reikalas verčia, jeigu jaunimas 
pasiryžo tęsti lietuvių tautos tęs
tinumą, būti jos kultūros nešė
jais, tai tam darbui turi būti ir 
pasiruošę, su meile perteikiant 
busimoms kartoms. Meilė mūsų 
mažai tautai be galo reikalinga, 
nes ji mus cementuoja, laiko vi e-

laikų lietuviai studentai, kurie 
dirbo savo tautai ligi savęs iš
sižadėjimo. Fil. Našliūnas skai
tydamas paskaitą, pristatė anų 
laikų studentą, kada dar Lietuva 
buvo rusų pavergta. Jis palygino 
anuos studentus su dabartiniais 
ir rado tą patį lietuvišką nusi
teikimą, tik anie kovojo ir dau
gelis žuvo už lietuvišką žodį ir

Maironio stovyklos vaizdai...

Bostonietė skautė nupynė voratinklį, vildamasi kad į jį paklius ko
kia "muselė"... R. Bričkaus nuotrauka

idėją, o dabartinis studentas turi 
ypatingai geras sąlygas, nors ir 
svetimose padangėse, dirbti Lie
tuvos gerovei. Tik reikia noro ir 
meilės savai tautai. Stovyklos jau* 
nimas gyvai pritarė fil. Našliūno 
žodžiams. Jaunimas savais re
feratais (Buinytė, Stankevičius, 
Mackevičiūte, Krumplys), pasi
sakė už lietuvybę, lietuvio vardo 
kėlimą svetimuos universitetuo
se, prisilaikant savų tradicijų ir 
tam įvykdyti ugdyti stiprią va
lią.

Fil. Kavolis stengėsi susumuo
ti buvusias paskaitas, kuo arčiau
siai įeidamas jaunon sielon. Sten
gėsi suabejojimus paremti žinio
mis, kad jaunas žmogus, pasine
šęs eiti lietuviškos kultūros 
keliu, būtų tikras ir pasiruošęs.

Taip žvelgiant atgal, į stovyk
loj praleistas dienas, rasime, kad 
jaunimas džiaugėsi ir stovyklos 
vadovu fil. dr. E. Noaku. Jis sa
vo korporantiškai tėviška budria 
akim sekė kiekvieną. Kiekvieną 
jis suprato, kiekvienam žodį ra
do ir kiekvienas artinosi į jį su 
didele ar maža, gera ar nekokia 
problema. Visiems ramus, fil. 
Noakas rado išeitį, turėdamas 
galvoj "kad nėra padėties, be iš
eities". Tai kaip gi tu tokį nepa
milsi ar juo nesidžiaugsi?

Džiaugtasi Korporacijos qr- 
kestrui grojant. Nors ir gerokai 
išbarti orkestro vadovas Algis 
Modestavičius ir orkestro daini-

Atlanto rajono skautų stovykloje vyčiai stato tiltą.
R. Bričkaus nuotrauka

ninkas Arūnas Gasparaitis, vėlo
kai į stovyklą atvykę, bet savo kai 
tę atpirkę, suprakaitavę iš pat 
širdies groję ir dainavę tą su- 
batvakarį prieš stovyklą užda
rant. Orkestras pademonstravo 
šokius, kurie netrukus bus iš
leisti plokštelėj. Tą vakarą buvo 
daug svečių, visi linksmi, paten
kinti, net ir rūstokas J. Kapočius 
retkarčiais nusišypsodavo.

Stovyklos laikraštėlis "Nakti
balda" buvo kartu ir mylima ir 
keikiama. Vos tik laikraštėlis 
išeidavo, tuojau visi šokdavo prie 
skaitymo. Užsiviešpataudavo ne
paprasta tyla, kol kiekvienas žo
delis būdavo perskaitytas. O po 
to, jau kas džiaugės geru žodžiu 
paminėtas, o kas keikė, jeigu vi
sur matanti "Naktibaldos" akis ir 
visa girdinti redakcijos ausis iš
juokė ir "ant juoko" kurį nors pa 
laikė. Čia menkas juokas, kai 
visos, tokios didelės stovyklos 
akys, į paminėtąjį nukrypsta. Na, 

(Nukelta į 6 psl.)

Akademikų Skautų Sąjūdžio stovyklos dalyviai po vėliavų pakėlimo, vadovaujant stovyklos komen
dantui V. Stropui, grįžta prie užsiėmimų. J. Tamulaičio nuotrauka

Akademiką Skautų Sąjūdis padidėjo 20 naujais nariais
Akademikų Skautų Sąjūdžio va

saros stovykla įvyko rugsėjo 1-9 
dienomis Morputh, Ontario, Ka
nadoje, gražaus Erie ežero pa
krantėje. Stovykloje dalyvavo 
virš 90 akądemikų. Šį stovykla 
įdomi tuo, kad dauguma jos da
lyvių sudarė jauni studentai. Tad 
ir parinktas stovyklai vardas 
"ATŽALYNAS", atitiko jo pras
mę. Stovyklos vadovybė irgi jau
na, atstovaujama senj. Algio Za-

pėracko, stovyklos viršininko, 
senj; Rimo Griškelio, stovyklos 
adjutanto, t.n. Gintarės Šileikai- 
tės, sesių komendantės, ir senj. 
Vlado Stropaus broliųkomendan- 
to. Stovyklos tvarka pavyzdinga. 
Organizuotumas stovykos pa
rengime ir jos eigoje pagirtinas.

Visa stovykla dalyvauja prog
ramoje, ar tai būtų vėliavos pa
kėlimas, ar sporto rungtynės, ar 
paskaita. Lituanistikos Semina-

Jubiliejinėje jūrų skautų stovykoje jaunimas turėjo progos išbandyti 
įvairias plaukiojimo priemones. L.Knopfmilerio nuotrauka

GRĮŽUS iš jubiliejinės juru
SKAUTU STOVYKLOSc.

Dvylika vyrų ir viena moteris 
atstovavome Bostoną jūrų skautų 
jubiliejinėje stovykloje prie 
Custer, Michigano valstijoje.

Su drebančiomis širdimis va
žiavome stovyklon, nepasitikė
dami savo trumpu jūriniu paty
rimu. - Ar pritapsime prie senų 
"jūros vilkų", ar nepasirodysi- 
me per daug "sausais", kai rei
kės išeiti į ežerą su burėmis?- 
kankino mus klausimai.

Tačiau visa tai buvo be reika
lo. Buvome labai maloniai sutik
ti, traktuojami lygiai su kitų vie
tovių "jūreiviais", buvome kvie
čiami į stovyklos kadrus ir paga
liau, buvome griaudžiai apverkti, 
kai sėdome į automoblius kelionei 
į Bostoną.

Tiesa, didelių laurų nelaimėjo
me, tačiau įsigijome mums taip 
reikalingo patyrimo buriavime, 
susiradome naujų draugų ir at

naujinome senas mielas pažin
tis.

Iš apčiuopiamesnių laimėjimų 
paminėtini sekantys: dr. V. Če
pas ir M. Manomaitis buvo pa
kelti į jūrų skautininkus, E. Ei
tas pakeltas į vyr. valtininko laips 
nį. Vyr. valt. P. Jančauskas ap
dovanotas Tėvynės Sūnaus Žyme
niu. I Vileniškis davė jūrųbudžio 
ir su mumis važiavęs Gintaras 
Deikis iš Stamfordo jūrų skauto 
įžodį.

Bendrai paėmus, visi grįžome 
daugiau patyrę jūriniam skauta- 
vime ir nesigailime padarę tą il
gą ir gerokai varginantį dviejų 
tūkstančių mylių žygį. Su nauja 
energija imsimės studijuoti jūri
nio skautavimo teoriją ir prak
tiką, kad sekančiais metais Tau
tinėje Stovykloje galėtume dar 
gražiau pasirodyti.

P. Jančauskas

re intensyviai dalyvavo visi sto
vyklautojai. Pastebėtinas gyvas 
susidomėjimas lituanistikos da
lykais, ypač literatūra. Aukštas 
paskaitų lygis ir jų geras pris
tatymas suindomino studento 
smalsumą. Seminare dalyvavo 
Dr. Rimvydas Šilbarojis su pas
kaita "Naujos apraiškos lietuvių 
literatūroje". Paskaita buvo iš
sami. Nagrinėjanti naujų apraiš
kų kilmę, prasmę, literatūrinę 
formą ir jų pasirodymus atski
ruose rašytojuose.

Dr. Jonas Grinius skaitė seri
ją įdomių paskaitų. Pirmojepas- 
kaitoje "Lietuvis studentas so
vietinėje literatūroje", jis mėgi
na atrasti sovietinio lietuvio stu
dento charakterį iš jį aprašan
čios literatūros. Ypač randa daug 
medžiagos Rimkevičiaus rašyta
me romane "Studentai".

Antroje paskaitoje apie Putiną, 
Dr. Grinius žvelgia į Putino kū
rybą iš žmogiško autoriaus per
gyvenimų taško. Čia jis lyg ir at
skleidžia Putino sielą, iš kurios 
kaip tik ir trykšta jo kūrybišku
mas. Tolimesnės paskaitos, ku
rias Dr. Grinius pravedė, buvo, 
"Maironio kaip rašytojo asmuo", 
ir "Lietuvių rezistencinis darbas 
vokiečių akimis".

Seminare dalyvavo ir fil. Dalia 
Bulgarauskaitė su įdomia paskai
ta apie Binkį ir jo kūrybą. Taip 
pat fil. Bronius Vaškelis su pas
kaita apie" Simbolizmo apraiškas 
lietuvių literatūroje". Bronius 
Vaškelis atkreipė dėmesį įdudi
džiuosius lietuvių simbolistus - 
Putiną ir Sruogą. Taip pat pami
nėjo J. Baltrušaičio stiprią įtaką 
tų dviejų simbolistų išsivystyme.

Stovykloje buvo leidžiamas lai
kraštėlis "Atžalyno Aidai", kurį 
redagavo t.n. Laima Petrauskai
tė ir Senj. Jonas Žukauskas. Ja
me skambėjo stovyklos nuotaika, 
linksma, draugiška ir jauna.

Akademikų Skautų Sąjūdis įsi
gijo naujos jėgos priimdamas 20 
naujų narių iškilmingoje pasiža
dėjimo nuotaikoje. Tai tikriausia 
bus vienas iš didžiausių būrių, 
gavusių Akademikų spalvas va
saros stovyklose.

Stovykla prabėgo per greit, 
ilgai reikės laukti kitos ateinan
čią vasarą.

(k)

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOIA!

Chicagos udrytės bei Toronto ir Clevelando atstovės jūrų skautų jubiliejinėje stovykloje 1962 m. vasa
rą. L. Knopfmilerio nuotrauka
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Neolituanų postovyklinės nuotaikos
(Atkelta iš 5 psl.)

vis kuo nors žmogus išgarsėji... 
tuo pačiu ir ta "Naktibalda" ne 
taip jau "baisi" buvo. Ir vežėsi 
visą komplektu kiekvienas namo 
ir padėjo, tarp mokslo ir meno 
knygų, kaipbrangiausią turtą jau
nų dienų atminimą.

Atrodo, kad visos vyrseniųjų 
paskaitos, jaunųjų referatai, mi
nėjimai išplaukė iš gryno lietu
viško nusistatymo, gražių norų, 
bei pasižadėjimų dirbti savai tau
tai. Džiugu, kada vyresnieji tam
pa jaunų žmonių suprasti, arba 
vyresnieji gerai supranta ir moka 
prieiti prie jaunimo. Ar berasi 
tada darnesnį sugyvenimą, pil
nesnį lietuvybės siekimą?

Kuo džiaugėsi jaunesnieji, vir
to vyresniųjų dvigubu džiaugs
mu. Ar nesmagu, kad mūsų jau
nimas eina ir džiaugiasi eidamas 
artimu ir brangiu Lietuvos keliu.

Per stovyklos uždaromąją aka
demiją buvo eilė sveikinimų ir lin

/ 
kėjimų. Juos reiškė Tautinės Są
jungos pirmininkas fil. V. Abrai
tis, Tautinio Akademinio Sambū
rio pirmininkas fil. J. Našliūnas 
Nepriklausomybės Talkos, fil. 
Kiaunė, Dirvos redaktorius J. 
Čiuberkis, Korp! Neo-Lithuania 
Centro Valdybos pirmininkas fil. 
V. Mažeika, Stovyklos vadovas 
fil. E. Noakas ir New Yorko 
filisterių vardu, fil. J. Mauru
kas. Visuose sveikinimuose ir 
linkėjimuose jautėsi džiaugsmas, 
kad, dar taip nesenai atsikūrusi 
Neo-Lithuania, susilaukė gra
žaus jaunimo pritarimo, kuris 
įgalins Korporaciją tikrai pilnai 
savo uždavinius įvykdyti. Jaunųjų 
vardu kalbėjo šen. A. Sperauskas, 
skatindamas imtis tų garsių de
šimt irklų už Lietuvą. Tą girdint, 
riedėjo ašaros ne vien bostoniš- 
kiui vienam iš brolių Vileniškių, 
bet ir daugeliui kitų, kurie giliai 
suprato, ką reiškia laimėti jau
ną širdį, kelyje "Pro Patria",

kovoje už Lietuvos laisvę.
Ir nebuvo jokia naujiena, kad 

taip gražiai susigyvenusi stovyk
la, liūdnai skirstėsi. Baisiai 
liūdnai skirstėsi... Verkė, dai
navo ir vėl verkė, išlydėdami 
kiekvieną mašiną. Išlydėdami 
Korporacijos galvą fil. V. Ma
žeiką, apsupo mašiną didžiuliu 
ratu, dainuodami tradicinę at
sisveikinimo dainą: "Oi, sudiev 
sudiev, kolegos, sudiev jau laiks 
išsiskirstyt vėl, liūdna mums 
visiems"...

Susigraudino, jau pradedąs žil
ti Korporacijos pirmininkas, 
braukė ašarą nuo skruosto, visai 
nepaslapčiom. Nežinia, kaip at
rodė, kada pagal visas stovyklos 
tradicijas, vienas stovyklos va
dovas traukė atsisveikinimo dai
ną, kai paskutinė mašina slinko 
per vartus. Stovykla užsidarė.

Ir meluotume, jeigu dainuo
tume pagal filisterių dainą, jog 
"išsiskirstė kur kas sau,"... Ne, 
ne, kolegos, ne išsiskirstė kur 
kas sau. Visi grįžo kupini neo- 
lithuaųiškos dvasios, lietuvybė
je sutvirtėjusi vieninga neo-li- 
thuaniška šeima. Visi grįžta su 
tikslu, negalėjusius stovyklau
ti, apkrėsti ta šeimos dvasia, pa
traukti ir perduoti buvusį stovyk
linį džiaugsmą. Gerai visi žinom, 
kad lietuvybei išlaikyti reikia vi
sų mūsų rankų, todėl, kolega, 
duok tą ranką ir eikime "Pro 
Patria" keliu.

Kreipiantis į kolegas new 
yorkiečius, linkėtina ir toliau 
taip dirbti kaip rengiant šią sto
vyklą. Saugoti ir branginti kiek
vieną kolegą, gelbėti bandančius 
paskęsti svetimųjų jūroje, o taip 
pat rankas atitraukiančius puo 
Korporacijos darbo ir ieškančius 
lengvų pasiteisinimų.

Patartina visiems sekti jau
niausią Philadęlphijos skyrių, 
kuris parodė tiek daug jėgos, 
žengdamas pirmyn. Linkėtina 
jiems ištvermės pradėtoj veik
loj.

Kviečiame kolegas detroitie- 
čius netik retkarčiais parodyti 
neo-lithuanišką dvasią ir jos pa
jėgumą, bet taip pat prisiminti 
visada, kad duotoji priesaika sais
to visus, o ne tą vieną, dirbantį, 
į kurį visas viltis sudėjusi, Kor
poracija laukia geresnio ryto
jaus.

Gero pasisekimo kolegei iš To
ronto, dalyvavusiai stovykloj, su
minkštinant ir apvalant torontiš
kių neo-lithuanų širdis. Kai šir
dys nuo varžtų atsipalaiduos, gal 
atsiras jėgų ir į ateitį pažvelgti.

Kolegoms bostoniškiams pri
klauso padėka už pajudintą sky
riaus veiklą, bet taip pat patar
tina visiems giliau pažvelgti i 
Neo-Lithuanijos ideologiją ir pro
gramą, randant, kad Korpora
cijos priesaika parodo aiškų kelią 
bandantiem sukti iš jo.

Kolegas chicagiškius sveikin
tina ir linkėtina savo skaičiumi 
ir toliau taip augti, ugdant tar
pusavio meilę ir sugyvenimą, ne
šant priklausomą orumą, būti pa
vyzdžiu visiems.

O mažajam Neo-Lithuanijos 
skyriui didžiajam Los Angeles 
mieste, linkėtina stiprėti ir jung
tis į Korporacijos veiklą.

Nelinkėtina nieko clevelandiš- 
kiams neolithuanams. Jie visur 
gyvi, pirmi ir jų daug. Džiaugia
masi pasiektu lygiu.

Laiminga Vyriausia Neo-Lith
uanijos Centro Valdyba, apglėbu
si plačiai veikiančią Korporaciją. 
Linkėtina kaip ir iki šiol, taip 
ir toliau laikyt stiprų veiklos 
pulsą.

Vivat, Crescat, Floreat Korp! 
Neo-Lithuania.

Kokia populiariausia vieta jūsų telefonui? Jei spėjai, kad virtuvėje, 
galite sau paploti per petį. Daugiau nei 34%visų telefonų randasi vir
tuvėje, pagal Ohio Bell statistiką. Tai skirtumas nuo 18% prieš pen- 
keris metus. Laiko ir žingsnių sutaupymas turint telefoną virtuvėje 
ypatingai svarbus šeimininkei, kai rudens dienoms užėjus, šeiminin
kavimas vėl persikelia virtuvėn. Parankus telefonas virtuvėj yra 
šeimininkės geriausias draugas.

N«me_

Address

TAUTOS ŠVENTĖ BOSTONE

Kolegė

Gaivink gyvenimą pastoviu gaziniu oro vėsin

Be žodžių...

Gaivinanti perspektyva
su pastoviu gaziniu

oro vėsintuvu

tuvu. Jausiesi patogioje vėsumoje karščiausiam
orui esant, malonioje šilumoje žiemos metu.

O sveikatingumai! Gi gazas vėsina ir
šildo jūsų namą, pigiau, nei bet kuri
kita pavienė vėsinimo-šildymo sistema.
Dėl informacijų apie gazinį oro vė
sinimą esamame name ar naujai
statomame, kviesk vietinę East
Ohio Gas Company įstaigą ne
delsiant. Arba siųskit paštu už
pildę žemiau duodamą kuponą.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

The East Ohio Gas Company, Dept AC-1 
1717 East Ninth Street 
Cleveland 14, Ohio
1 am interested in gas air conditioning. Please have 
your representative call on me.
My home is___years old. □ I am building.

Phone

Esam vėl. kito rudens prieangy. 
Tai laikas, kada prasideda naujo 
sezono įvairūs kultūriniai ir vi
suomeniniai parengimai.

Jau kelinti metai Bostone tie 
"naujieji metai" pradedami Tau
tos šventės minėjimu. Tos šven
tės proga savo laikus bandom su
rišti su istorinės Lietuvos lai
kais, bandom prisiminti Vytau
to Didžiojo žygius ir jo pastan
gas išlaikyti visišką Lietuvos 
nepriklausomybę, pelnytai išsi
kovojus karaliaus vainiką.

Rugsėjo 8 d. šventė yra didžiai 
prasminga ypač šiuo metu, kada 
istorijos mokslų vardu gaminami 
falsifikatai ir lietuvių tautos is
torija dar labiau sujaukiama. De
ja, tais darbais bandė pasižymė
ti hitleriniai vokiečiai, tai daro’ 
sovietiniai rusai, o nuo jų neat
silieka net ir Gomulkiniai lenkai. 
Šie pastarieji savo "objekty
vumą" parodė rengdami Žalgi
rio kovos 550 metų sukaktį, kur 
Vytauto Didžiojo vaidmuo, net ir 
po mikroskopo stiklu padėtas, 
vargu atrodytų reikšmingas ir di
delis. Atseit, mūsų dienų lenkai 
Žalgirio kovą pasistengė laimėti 
be vyriausio kariuomenių vado ir 
tokio sąjungininko, kuris nemaža 
prisidėjo ir prie pačios Lenkijos 
sustiprinimo bei jos garbės iškė
limo...

Bostone Tautos šventė šiemet 
buvo švenčiama šeštadienį, rug
sėjo 8 d. Ryto metu šv. Petro 
liet, parapijos bažnyčioj buvo iš
kilmingos pamaldos. Mišias at
laikė pats prel. Pr. Vi r m a u s - 
kis, pasakydamas progai pritai
kytą pamokslą. Pamaldose susą- 

vėliavom dalyvavo skautės,

skautai, jūrų skautai, neolithua- 
nai ir lituanistinės mokyklos mo
kiniai, vad. Ant. Gustaičio. 
Bažnyčioj organizuotu pavidalu 
nepasirodė ateitininkai ir skau
tai akademikai nors visi buvo 
kviesti. Bostono lietuvių pamal
dose dalyvavo gana gausus bū
rys.

Pagrindinė šventės minėjimo 
programa prasidėjo apie 7 vai. 
30 min. vak. Amerikos Piliečių 
Lietuvių naujojoj auditorijoj. Su 
savo vėliavom ir šiose iškilmė
se dalyvavo skautės-skautai, jū
rų skautai ir neolithuanai. JAV 
ir Lietuvos himnus, akompanuo
jamas komp. Jul. Gaidelio, 
pagiedojo op. solistas St. Lie
pas. Iškilmėms vadovavo ir dai
lų šventei atidarymo žodį tarė 
ALTS-gos Bostono sk. pirm. Ant. 
M a t j o š k a. Šventės rengėjus 
ir dalyvius šilta kalba pasveikino 
tuo metu Bostone lankęsis ALTS- 
gos Centro Valdybos pirm. Vyt. 
Abraitis. Žodį tarė ir adv. 
L. Shallnienė, pavaduodama į Wa- 
shingtoną išvykusį savo vyrą kon
sulą Ant. Shallną. Ji prisiminė 
neseniai mirusius arkivyskupą 
T. Matulionį, prof. Myk. Biržiš
ką, o taip pat ir žinomą Lietuvos 
diplomatinės tarnybos vyrą Rabi- 
navičių.

Pagrindinę kalbą pasakė iš New 
Yorko atvykęs Lietuvos Respu
blikos konsulas Vyt. Stašins
kas. Jis pabrėžė Tautos šventės 
reikšmę, ragino nepamiršti mū
sų tautos ir valstybės istorijos 
tęstinumo, nes 1918 m. vasario 
16 d. aktu Lietuvos Respublika 
buvo ne naujai įsteigta, o tik jos 
nepriklausomybė atstatyta.

Konsulas Vyt. Stašinskas pasi
remdamas stebėtojų nuomonėmis 
reiškė viltį, kad nūdieninė Lie
tuvos vergija negalės perilgai 
tverti. Aplamai jo kalba buvo dai
li ir stilinga. Bostono lietuviai 
savo valstybės konsulą pasitiko 
karštais plojimais, tokiais pat 
plojimais ir jo žodžius palydėjo.

Šventės meninėj daly pasirodė 
buv. Vilniaus Operos teatro so
listas Stasys Liepas ir Onos 
Ivaškienės vadovaujami tau
tinių šokių šokėjai. St. Liepas su 
įsijautimu ir išryškinta muzikine 
fraze padainavo komp. Jul. Gai
delio harmonizuotą liaudies dai
ną Aušta aušrelė, J. Naujalio ba
ladę Oi neverk, motušėle ir Č. 
Sasnausko Jau slavai sukilo. Vi
sos trys dainos puikiai tiko Tau
tos šventės nuotaikoms. Solistui 
akompanavo komį*. Jul. Gaidelis.

O. Ivaškienės vadovaujami ma
žamečiai šokėjai darniai pašoko 
trejetą tautinių šokių, o protar
piais Bern. Brazdžionio ir Ste- 
lingio patriotinius eilėraščius 
jautriai deklamavo Baltušytė 
ir Adomavičiūtė. Ypač ma
lonų įspūdį darė Subafkevi- 
čių mažyliai Eglė ir jos brolis, 
patys padainuodami ir pašokda
mi Suktinėlį. Dailiai nuaugusių 
mergaičių septyniukė pašoko Sa
dutę. Iš tikro, koks elegantiškas

ir gražus Šokis ta Sadutė! Ona 
I v a š k i e n ė, jau 25 metus su ne- 
palūžtančia energija, patyrimu ir 
geru skoniu populiarinanti Ame
rikoj liet, tautinius šokius, nusi
pelno mūsų gilios pagarbos ir 
dėkingumo. Tautos šventę rug
sėjo 8 d. Bostone surengė ALT 
S-gos Bostono sk. valdyba, vad. 
Ant. Matjoškos ir talkinama kitų 
skyriaus narių. Šventėj dalyvavo 
apie du šimtai tautiečių. Tokiame 
parengime salė, žinoma, turėjo 
būti perpildyta, nes jeigu sveti
mieji stengiasi Vytauto Didžiojo 
žvaigždę užtemdyti, tai nors mes 
turėtumėm jo darbų prisimini
muose būti vieningi. Tačiau jau 
ir Bostone auga įspūdis, kad ne
menkas kiekis mūsų tautiečių 
pradeda tikėti, jog Vytautas Di
dysis buvo fašistas, todėl ir jo 
pagerbime nedera dalyvauti. 
Tautininkams, kurie čia Tautos 
šventes kasmet rengia, dėl to gal 
nederėtų nusiminti, nesgi jų gre
tose dar vienas didis lietuvis įsi
tvirtina....

St. S.

DIRVA METAMS 
KAINUOJA TIK 

1O DOLERIU K

MOTEI NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

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

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

Savininkai P. C. Mačiuliai.
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

* DIRVOS VAKARUI bilietus 
jau galite iš anksto užsisakyti 
telefonu HE 1-6344 arba įsigy
ti darbo valandomis Dirvoje. Bi
lietų kainos: 3.00, 2.50, 2.00 ir 
1.00 dol.

* CLEVELANDO LITUANIS
TINĖS MOKYKLOS, veikiančios 
prie abiejų lietuviškųjų parapi
jų (Vysk. M. Valančiaus prie šv. 
Jurgio parap. ir šv. Kazimiero 
- Naujoje parap.), savo mokslo 
metus pradeda rugsėjo 15 d. šį 
šeštadienį. Tėvai prašomi tą die
ną vaikus užregistruoti, kad ne- 
sukliudžius jų mokslo eigos. At
sižvelgiant į mūsų lit. mokyklų 
materialinius sunkumus, tėvai 
prašomi taip pat nedelsti su at
silyginimu už mokslą. Vertėtų 
ir gausioms mūsų organizaci
joms pagalvoti apie realesnę pa
ramą mūsų jaunimo lietuvybės 
išlaikymo institucijoms.

* ALT S-GOS CLEVELANDO 
SKYRIAUS VALDYBA rugsėjo 9 
d. buvo susirinkusi posėdžio Dir
vos patalpose ir svarstė su ALTS 
Tarybos suvažiavimu susijusius 
reikalus.

Kadangi suvažiavimas sutam
pa su Dirvos ruošiamu metiniu 
koncertu - baliumi, o tokiais at
vejais ALTS skyrius visad Dir
vai uoliai talkininkauja, posėdy
je dalyvavo ir Dirvos redakto
rius J. Čiuberkis.

Posėdis praėjo darbingoje ir 
pozityvioje nuotaikoje ir skyriaus 
valdyba yra pasiruošusi daryti 
viską, kad tautininkų viešnagė 
Clevelande turėtų geriausią pa
sisekimą.

Posėdžiui pirmininkavo sky
riaus p-kas K. S. Karpius.

* PETRAS JARAŠIŪNAS, ge
rai pažįstamas Clevelando lie
tuviams, š.m. rugsėjo mėn. 2 d., 
artimųjų bei draugų būrelyje, ku
rių susirinko arti trisdešimt, 
atšventė savo 60 metų gimtadie
nį.

* WILLIAM B. SAXBE, re- 
publikonų kandidatas į Ohio vy
riausio prokuroro vietą, pareiš
kė, kad projektas paruošimui

RUGSĖJO 29 D., ŠEŠTADIENĮ, CLEVELANDE
SLOVENIAN AUDITORIUM - 6417 St. Clair Avė., Clevelande

METINIS DIRVOS VAKARAS
Vaidilos Teatras vaidins

Maironio "KĖSTUČIO MIRTIS”
Režisuoja PETRAS MAŽELIS Vaidina Vaidilos Teatro artistai

Iškilmingas romano premijos įteikimas
Po vaidinimo, Dirvos rėmėjams dovanų paskirstymas ir šokiai. Gros Neo Lithuania orkestras.

Didžiojoj salėj šokių metu bus pastatyti papildomi stalai. Bilietai po $3.00, 2.50, 2.00 ir $1.00. 
Nusipirkit ar užsisakykit iš anksto Dirvos redakcijoje. Pradžia 6:30 vai. vak.

200.000 naujų darbų Ohio Vals
tijoje turįs teisinį pagrindą,

Tuo projektu numatoma įsteig
ti valstijos agentūra, kuri par
duodama bonus, padėtų steigtis 
naujoms pramonės įmonėms, 
tuo kuriant naujas darbovietes 
ir keliant valstijos gerbūvį.

W. Saxbe tame plane įžiūri 
gaivinantį kontrastą dabartinės 
administracijos pastangoms kel
ti mokesčius ir bedarbių kompen
sacijas, kaip atsakymą Ohio sle
giančioms problemoms spręsti.

* ŠV. KAZIMIERO LITUANIS
TINES MOKYKLOS naujai išrink
tam tėvų komitetui pakvietus, tos 
mokyklos vedėju sutiko būti mok. 
J. Žilionis. Į mokyklą ateina taip 
pat mok. V. Kavaliūnas. Abu jie 
yra atidavę savo duoklę mokyk
loms Lietuvoje ir Vokietijoje. 
Malonu, kad sunkaus švietimo 
darbo nevengia jie ir čia - Ame
rikoje.

* JONAS KEPALAS su šeima 
persikėlė iš Venezuelos ir apsi
gyveno Clevelande. Lydimas Pet
rausko aplankė Dirvą.

REIKALINGA šeimininkės pa- 
gelbininkė, vyresnio amžiaus, di
delėje šeimoje. Reikės gyventi 
vietoje. Teirautis telefonu: PO1- 
1109.

Vaidilos Teatro aktoriai Romas Zorska ir Arūnas Gasparaitis 
scenoje iš "Kęstučio mirtis", kuri bus suvaidinta rugsėjo 29 d. Dir
vos ruošiamame vakare. J. Dunduro nuotrauka

svečiai pakviesta ir Clevelando 
Ukrainiečių sporto klubas.

Varžybos vyks JOHN MAR- 
SHALL HIGH SCHOOL stadione 
3952 W. 140 St. Tai yra vakarinė-

DINA VAN MINNEN, ispanų 
flamengo šokėja, šį šeštadienį, 
rugsėjo 15 d. 8 v.v., šv. Jurgio 
parapijos salėje dalyvaus meni
nėje programoje Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Initium semestri 
pobūvyje.

* LENGVOSIOS ATLETIKOS 
VARŽYBOS CLEVELANDE įvyks 
šį šeštadienį, rugsėjo 15 d., ku
riose be clevelandiečių, dalyvaus 
ir Chicagos, Toronto ir Roches- 
terio lengvatletai. Taipogi kaip

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

40, SUPERIOR 
/0 SAVINGS

l 1

i

HOME ANO 
REMOOEUNO LOAN3

T

k

IX TOWX OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, i

je miesto dalyje, truputį į pietus 
nuo LORAIN AVĖ.

Varžybų pradžia 12:00 vai. (ne 
10 vai. kaip anksčiau skelbta).

Bus varžomasi vyrų, moterų 
ir jaunių bei mergaičių A, B, C 
ir D klasėse.

* SPORTO SEZONO užbaigimo 
pobūvis su vaišėmis ir šokiais 
įvyks rugsėjo 15 d. šeštadienį, 
7 vai. vak. Čiurlionio Ansamblio 
namuose. Ten pat bus įteikti at- 
žymėjimai tos dienos sporto rung
tynių laimėtojams.

Lietuvių visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

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

KAZYS JANKAUSKAS, Detroi
to Kovas, Chicagoj sporto varžy
bose 400 m. bėgimo laimėtojas.

NAUJAS ŠV. KAZIMIERO LI
TUANISTINĖS MOKYKLOS TĖ
VŲ KOMITETAS:

S. Laniauskas, L. Balienė, O. 
Skardienė, J. Gudėnas, J. Kli- 
maitienė ir Dr. Butkus - kand.

Komitetas prisistatė Parapi
jos Klebonui, kuris maloniai pri
ėmė ir nurodė savo pageidavimus 
dėl mokyklos tolimesnio tvarky
mosi.

PARDUODA NAMĄ

SAVININKAS parduoda už 
$11,500.00 7 kamb. namą. Vienos 
šeimos, didelė virtuvė su įjung
tomis .spintomis, kilimai, gazo 
pečius, garažas, dvigubi langai 
(storm windows). White Motors 
apylinkėje - 980 Maud St. HE 1- 
3939.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770 Clevelandietės D. ČIURLIONYTĖ ir V. MOCKUTĖ, pasižymėjusios 

atsiektais rezultatais Chicagoj vykusiose sporto varžybose.

PITTSBURGH
POSĖDŽIAVO TAUTINIO KAM
BARIO KOMITETAS

Rugsėjo mėn. 5 d. Pittsburgho 
Universiteto patalpose įvyko Lie
tuvių Tautinio Kambario komite
to susirinkimas. Dalyvavo 10 na
rių. Kadangi šiais metais suei
na 175 metai, kai įsisteigė pats 
Universitetas, rugsėjo mėn. 16, 
17 ir 18 dienomis įvyks tos pro
gos atitinkamas paminėjimas. 
Susirinkimo nutarta ir aptarta 
įvairūs su šia proga susiję klau
simai ir diskutuota kitais Kam
bario reikalais.

GERI NAMAI
6 kambariu, labai geram 

stovyje namas prie Hayden 
gatvės.

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

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

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

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

UNITED MULTIPLE 
LISTING SERVICE

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome paskambinti

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

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

Main Office:

Neighborhood
Offices...

813 EAST 185th STREET
St. Clair Office:

6235 ST. CLAIR AVENUE
Euclid Office:

25000 EUCLID AVENUE
Lake Shore Office:

26000 LAKE SHORE BLVD

T. CLAIR 
AVINGS

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

atstovę

PAULINA
MOZURAHIS-BENNEn 

Hl 2-4450
642 Meadow Lane Dr. 

Cleveland 24

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 

KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI
Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 

laiką.
Klube -veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 

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

J. P. MULL-MULIOL1S
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue , Tel. EN 1*6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.



DIRVA
1962 m. rugsėjo 14 d.

DETROITO LIETUVIŲ NAMUOSE 
JAU PRADĖTAS REMONTAS

Nr. 106

* SILVIJA KAZLAUSKAITĖ vis 
plačiau garsėjanti jaunutė pija- 
nistė iš Omahos, Nebr., rugsė
jo 4 vakare pasirodžiusi Jim 
Bachus vedamoje "TALENT 
SCOUTS" televizijos programo
je atlikdama aštuonmetei tech
niškai nepaprastai sunkų Jack 
Fina, "Bumble Boogie".

Šiai televizijos programai ji 
buvo pristatyta žinomo komiko 
Jack Carter. Neginčintinais ga
bumais apdovanota Silvija dar 
kartą įrodė, kad ilga ir sunkiai 
ištariama lietuviška pavardė nė
ra jokia kliūtis darbščių ir ta
lentingų lietuvių siekimuose.

Kaip labai retą ir tikrai dė
mesio vertą įvykį, tai paminė
jo Omahos spauda ir televizija, 
o lietuviškoji Omahos dalis lin
kėdama savo mažąjai pijanistei 
sėkmės, vakarą praleido prie 
televizijos.

Vilkaviškiečių suvažiavimo Chicagoje metu susitikę Vilkaviškio 
gimnazijos trečios laidos abiturientai: Jonas Grigaitis, Ona Vingi- 
lytė-Kavaliūnienė, Elena Kušinskaitė, Ona Kulvinskaitė-Mickevi- 
čienė ir Viktoras Bačinskas. V. Kizlaičio nuotrauka

PADĖKA
Mano brangiajai žmonai, mūsų motinai, seseriai ir senelei

MARIJAI SAUKEVIČIENEI

mirus, gauta daugybė šv. Mišių intencijų, užuojautų žodžiu ir 
raštu: iš Clevelando Majoro Locker, Clevelando miesto tary
bos, Cuyahoga apskrities demokratų partijos vadovybės, lie
tuvių draugijų ir paskirų asmenų. Visiems nuoširdus ačiū. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame Šv. Panelės Nepaliaujamosios 
Pagalbos parapijos kleb. kun. J. Angelaičiui, kun. A. Goldi- 
kovskiui, laidotuvių Della Jacubs ir sūnus įstaigai, visiems 
aukojusiems vainikų ir gėlių, visiems atėjusiems atiduoti pas
kutinę pagarbą laidotuvių namuose ir palydėjusiems į amžiną 
poilsio vietą.

FLORIJONAS SAUKEVIČIUS, sūnūs, 
dukros, anūkai, anūkės ir velionies 

broliai ir seserys.

DIRVAI AUKOJO
DIRVOS METINĖS ŠVENTES
PROGA AUKOJO:
Br. Prapuolenis.................... L00
J. BortkeviČius......................5.00
S. Čepas ....^..........................5.00
Z. Jankus...............................5.00
St. Butkūnas...........................5.00
Eug. Bartkus..........................5.00
B. Narbutas...........................5.00
K. Pocius...............................5.00
J. Eidukevičius...................  5.00
J. Salučka............................  1.00
J. Bulota.................................1.00
D. Kutkaitė............................ 2.00
J. Mikuckis............................ 1.00
J. Dauparas...........................5.00

WATERBURY
, PIKNIKAS BALFO NAUDAI
Rugsėjo 15 d. - šeštadienį nuo 

3 vai. p.p. įvyks parengimas-pik 
nikas BALFo naudai Venclauskių 
sodyboje: Spindle Hill Road, Wa- 
terbury, Conn.

Svečiams vaišinti maistą paau
koja Danutė Venclauskaitė, pa
ruošti visada atsiranda labdarin
giems darbams patalkinančių 
rankų, o visos pajamos atiduo
damos Balfui.

Šį tradicinį parengimą, kaip 
ir .kasmet Vasario 16 d. proga, 
D. Venclauskaitė ruošia savo tė
vų advokato Kazimiero ir didėle 
labdarybe pasižymėjusios moti
nos Stanislavos Venclauskių at
minimui pagerbti.

Tuose ’ parengimuose svečių 
netrūksta ir BALFas tuo būdu per 
metus gauna po kelius šimtus do
lerių.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
visi maloniai priimami.

DALIA ŠULAITYTE - Miss Lithuania, yra pakviesta dalyvauti Be- 
verly Shores Lietuvių Klubo rudens baliuj, kuris^vyks rugsėjo 22 die
ną Lenards Casino prie Michigano ežero. Klubas išrinko naują val
dybą kurią sudaro: pirmininkas Z. Jonynas, vicepirmininkai Irena Ne- 
kuvienė ir inž. J. Noreika, sekretorius inž. L. Nekus, finansų sekre
torė Erika Masiulienė, iždininkas dr. A. Juozaitis.

V. Noreikos nuotrauka

NEW YORK

* DALĖ GOTCE*ITIENĖ - 
BENOKRAITYTfe šį mėnesį bai
gė Kent Ohio Statė Universitetą, 
įsigydama diplomą pedagogijoje. 
Gotceitienė yra labai veikli Lie
tuvių Studentų Sąjungoje bei 
Korp! Neo-Lithuanijoje. Nese
niai persikėlusi į Chicagą gyve
na 6707 S. Artesian Avė. Chica
go 29, III., Dalė pradėjo dirbti 
savo profesijoje - dėstyti Roose-. 
velto progimnazijoje Cicero, III.

* VIDOS RAUKTYTĖS pavardė 
po Korp. Neo. Lithuania nuotrauka 
Dirvoje Nr. 103 buvo klaidingai 
atspausdinta. Atsiprašome.

Smuikininkas HERKULIS STORLIA su koncertais, apkeliavęs pusę 
Europos (garsiojo 7-tosios Armijos simfoninio orkestro sąstate, su
grįžęs Amerikon, kuriam laikui apsistojo New Yorke, ir jau įsijungė 
į vietinę muzikinę veiklą. Rugsėjo 15d., šeštadienį, 8 v.v. jis dalyvau
ja The New York Orchestrai Society (West Side Symphony) orkestro 
koncerte Centrai Parko Hali estradoje. Programoje Mozarto "Figaro 
vestuvių" overtiūra, Berliozo Vengriškas maršas ir Sostakovičiaus 
5-oji simfonija. įėjimas laisvas. Tame pačiam orkestre jau kuris lai
kas fagotu groja Vytautas Strolia.

VASARIO 16 GIMANZUAI REM
TI BŪRELIAI

Paskutinių metų laikotarpyje 
New Yorke buvo suorganizuoti 
du nauji Vasario 16 Gimanzijai 
remti būreliai. Abu būreliu su
organizavo ir iki šiol jų veiklą 
sėkmingai veda muz. Vytautas 
Strolia.

Pirmąjį būrelį sudaro Filis
terių Skautų S-gos New Yorko 
skyrius. Iki šiol būreliui akty
viai priklauso šie nariai: V. 
Abromaitis, V. Augulis, V. Aukš
tikalnis, P. Bernotas, J. Biru
tis, A. Eidukevičius, V. Gobu- 
žas, R. Kazlauskienė, R. Kezys,
G. Kligienė, S. Liaukus, D. Ne- 
nortaitė, G. Penikas, S. Siru- 
sas, V. Strolia, A. Šilbajoris, 
J. Ulėnas ir M. Vygantienė. Bū
relis remia IV klasės mokinį 
skautą Viktorą Gailių. Būrelio 
numeris yra 45.

Antrąjį būrelį sudaro Opere
tės choro nariai. Jame iki šiol 
aktyviai priklausox šie rėmėjai: 
S. Ciapas, O. Dailydytė, E. Dė- 
dienienė, V. Gintautaitė, L. Du- 
delienė, Z. Laurinavičiūtė, B. 
Macežinskaitė, A. Motekaitis, R. 
Rajeckienė, J. Remeza, A. Rože- 
vičiūtė, V. Vasikauskas, S. Vaš-

Rugpiūčio 31 d. Detroito Lie
tuvių Namų Draugijos Valdyba 
baigė įmokėti paskutinę, pagal 
sutartį pažadėtą pinigų sumą, 
18.500 dol. Ši, ir sutartį pasi
rašant duotoji suma, kartu su
daro 25,000 dol.

Padarius šį įmokėjimą valdy
ba gauna teisę daryti visus rei
kalingus remontus.

Namų remonto .komisija, kurią 
sudaro Alg. Atkočaitis, inž. 
J. Dunčia, inž. J. Gaižutis, Just. 
Pusdešris ir inž. Vasiliauskas, 
pradėjo darbą. Namas sparčiais 
žingsniais keičia savo,, kaip vi
dujinę taip ir išorinę išvaizdą.

Aukšto spaudimo kompresijos 
pagalba, specialiais dažais, da
žymo rangovas Martin (Marti
naitis) dažo antro aukšto viduji
nes sienas. Just. Pusdešris su 
Ed. Vasiliausku susirūpinę pado
ria scenos išvaizda, ją planuoja 
ir remontuoja, kad atidarymo 
dieną nereikėtų raudonuoti prieš 
svečius. O atidarymo diena jaune 
už kalnų.

Beveik kiekvieną vakarą čia 
rasi būrelį vyrų posėdžiaujančių 
ir planuojančių. O šeštadieniais 
tai jau tikra spūstis. Pav., pra
eitą šeštadienį Dariaus ir Girėno 
vyrai ėmė ir išrovė visus šim
tamečius medžius ir išvalė kie
mą, tuo paruošdami vietą auto
mobiliams. Bet daug dar reikia 
padaryti: iškirsti dvejas išori
nes duris, pastatyti naują barą, 
viską nudažyti ir papuošti.

Visa tai teikia valdyboms rū
pesčių ir galvosūkių.

Dariaus ir Girėno klubo pir
mininkas Jonas Atkočaitis skun
džiasi, kad negalįs daugiau mie
goti, kaip keturias valandas per 
parą. Algis Atkočaitis namų drau
gijos valdybos vice prezidentas, 
skundžiasi, kad sumažinęs rūky
mą iki trijų pokelių per dieną, 
bet galvos skausmas vis nepra
einąs. Namų pirmininkas Vincas 
Šarka, kada tik sutinki, vis klau
sia ar nežino kas žmogaus, kuris 
apsiimtų namų priežiūrą.

Tarp kitko, jei kas būtų pats 
suinteresuotas, arba ką turėtų 
rekomenduoti, prašome skambin 
ti V. Šarkai TeL VI-1-1208. Pi
nigų reikalingumo klausimas ne 
svetimas. Darbas jau atiduotas 
rangovams už 2,500 dol., o šian
dien kasoje tėra tik 2,000 dol., 
bet dėl to nenusimenama, nes 
naujos šimtinės iš tų, kurie sup
ranta ir įvertina reikalo svarbą 
vis plaukia.

Paskutiniu laiku valdyba išsiun

Detroito Lietuvių Namų D-jos pirm. V. Šarka (dešinėje) įteikia 
18,500 dol. čekį Čekų Sakalų pirmininkui. Toliau stovi Dariaus ir 
Girėno klubo ižd. St. Varekojis ir Detroito Lietuvių Namų D-jos 
ižd. T. Čiunka. J. Gaižučio nuotrauka

kys, p. Virbickienė, Z. Zubrys, 
P. Bivainis, E. Liogys, J. Matu
laitienė ir V. Alksninis. Būrelis 
remia mokinį Petrą Birmaną, 
VII klasės. Neseniai atvykęs iš 
Lietuvos.

INITIUM SEMESTRI

Šį šeštadienį, rugsėjo 15 d. 
Akademinio Skautų Sąjūdžio New 
Yorko skyrius rengia linksmą ini- 
tium semestri estų studentų na
muose, 40 E. 23 St., New Yorke. 
Pradžia 8 vai. Bus linksmo po
būdžio programa ir šokiai. Visa 
akademinė jaunuomenė iš New 
Yorko ir apylinkių kviečiama da
lyvauti. 

tinėjo šimtininkams laiškučius, 
prašydama prisidėti remonto 
darbams: atidirbant vieną dieną 
arba paaukojant tam reikalui 10 
dol. Tas irgi gerokai pagyvino 
pinigų įplaukas.

Galima pasakyti kad mes šioje 
srityje pradėjom, nors ir gerokai 
pavėluotai, žengti į priekį, o jei 
pradėjome tai ir eisime.

(jg)

DETROIT
BENDRUOMENĖS ŽINIOS

įvykusi LB Dėt. Apyl. gegužinė 
dėl nepalankaus oro sutraukė ne
didelį būrelį lietuvių. Tačiau visi 
jaukiai praleido sekmadienio po
pietę, nes gegužinės vietoje neli
jo ir visi pasinaudojo galimais 
gegužinės malonumais ir pramo
gomis. Valdyba dėkinga prisidė- 
jusiems darbu, visiems atsilan
kiusiems ir tiems, kurie pri
siuntė aukas gegužinei parem
ti: Dr. Mileriui, Šidogiui, Švo- 
bams, Lesčinskams ir Šimoliū- 
nams. Taip pat ačiū aukojusiems 
laimėjimams dovanas.

Mokslo metų pradžia praėjo 
su gražia šventiška nuotaika. Pa
maldose dalyvavo daug mokinių 
tėvų ir visuomenės. Mokiniai 
gražiai pasirodė savo oranizuo- 
ta eisena ir gražiu giedojimu pa
maldų metu. Registracija praėjo 
sklandžiai ir davė gerų rezulta
tų: Lituanistinė mokykla padidėjo 
30-čia mokinių. Tėvai prašomi 
užsimokėti mokestį už mokslą.

Mokykloje dirba šie mokytojai: 
Seselė Kristina, Dalia Kaupienė, 
Albertas Misiūnas, Vincas Mi- 
siulis, Jūratė Pečiūrienė, kun. 
Kazimieras Simanavičius, Stasys 
Sližys ir Pranas Zaranka.

XI Kanados Lietuvių Diena pra
ėjo su pasisekimu ir gražioj 
lietuviškoj nuotaikoj. Tenka pa
sidžiaugti, kad Detroito Lietuvių 
Apylinkė prisidėjo prie šventės 
pasisekimo papildydama kana.- 
diečių eiles ten, kur labiausiai 
reikėjo.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Šiais mokslo metais tėvų ar

timesnis kontaktas su mokykla 
ir mokytojais yra netik pageidau
jamas, bet ir reikalingas. Kad 
išvengti kai kurių nesklandumų, 
kurie gali pasitaikyti darbui pra
sidėjus, jam įpusėjus arba jį už
baigiant, reikalingas tėvų nuo
širdus bendradarbiavimas ir iš

kilusių problemų draugiškas iš
sprendimas. Mokinių tėvų susi
rinkimai tam ir yra;kad visi tė
vai subendrintų nuomones ir pa
lengvintų darbą dirbantiems. Tik 
geras vienas kitų supratimas ga
li mokyklos darbą padaryti našiu 
ir sėkmingu. Dalyvaukite visi, 
nestatykite kitų reikalų svarbes
niais už jūsų pačių vaikų reika
lus. Susirinkimas yra geriau
sia proga pareikšti savo nuomo
nę, todėl visi be išimties pra
šome dalyvauti.

Mokinių tėvų susirinkimas ir 
Tėvų Komiteto rinkimai įvyks 
rugsėjo 16 d. sekmadienį po 10 
vai. mišių mokyklos patalpose.

(š)

NE “IS KNYGŲ”
pirksit, bet pačius daiktus - dešimtimis - matysit pas Gra- 
dinską. Televizijos, radijai, Hi Fi stereo aparatai. 2512 W 
47th St., Chicago, III., FR 6-1998.
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