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Kas, dėl ko ir kodėl kaltas?
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Norint pateisinti dabartinę padėtį, pradedama ieškoti jos priežasčių pra
eityje, tačiau juo giliau žengiama į mišką, tuo daugiau randama medžių. „.

temą užsiminus reiktų 
trumpai sustoti prie kitos 
ką tik Vokietijoje pasiro
džiusios knygos: Robert 
Ingrim — ”Hitlers glueck- 
lichste Tag. London, am 18. 
Juni 1935” Seewald Verlag, 
Stuttgart; 302 psl. 17,80 
DM.

Autorius austrų publicis
tas ir dabar JAV pilietis 
įrodinėjo, kad Hitlerio lai
mingiausia diena buvusi 
1935 m. birželio 18 d., nes 
tada jis pasirašė sutartį su 
D. Britanija, kad Vokieti
jos laivynas gali būti lygus 
35% britų laivyno. Ta su
tartimi D. Britanija de fac- 
to pripažino Versalio su
tartį nebegaliojančia.

Tačiau tos sutarties reik
šmė tolimesnei istorijos rai
dai buvo dar svarbesnė. 
Mat, kai 1933 m. į valdžią 
atėjęs Hitleris pradėjo gal
voti apie Austrijos prisi
jungimą (kad pateisinus 
savo režimą vokiečių akyse 
jam buvo reikalingi skubus 
laimėjimai užsienio politi
kos srityje), 1935 m. Mus- 
solini ir tuo laiku buvęs 
Prancūzijos užs- reik. min. 
P. Lavai sudarė vadinamą 
Romos paktą, kuriuo buvo 
numatyti Italijos-Prancūzi- 
jos pasitarimai tuo atveju, 
jei Austrijai grės pavojus. 
Tai buvo įspėjimas Hitle
riui. Bet gi britų užsienio 
reikalų ministerija tame 
susitarime įžiūrėjo pavojin
gą D. Britanijai prancūzų 
įtakos sustiprėjimą Euro
poje. Už tat britai neprita
rė Lavalio planui pasiprie
šinti Hitlerio apsiginklavi
mui, o jų užsienio reikalų 
ministeris Sir John Simon 
1935 m. kovo 25 d. atsilan
kęs Berlyne, Hitleriui pa
sakė, kad ”D. Britanija ne
turi tokius pat interesus 
Austrijoje kaip Belgijoje.” 
Tai buvo pasiūlymas Hitle
riui tartis dėl glaudesnių 
santykių su D. Britanija 
prieš Prancūziją — Italiją. 
Hitleris, kuriam labai rūpė
jo suardyti bendrą Vakarų 
frontą .prieš Vokietijos at- 
siginklavimą, pasiūlė suda
ryti sutartį, numatantį lai
vyno santykį. Britai sutiko 
ir pasirašydami sutartį su
ardė bendrą frontą, Versa
lio sutartį ir, kas svarbiau
sia, davė Hitleriui laisvas 
rankas Europos žemyne. 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Tarybos ir skyrių pirmininkų suvažiavimo, įvykusio š.m. 
rugsėjo 29 ir 30 d.d. Clevelande, dalyviai. Pirmoj eilėj sėdi iš kairės: K. Karpius, E. Bartkus, 
p. Jurkunienė, E. Čekienė, D. Bartkuvienė, J. Bačiūnas, O. Biežienė, dr. V. Ramanauskas, I. Tre
čiokienė, dr. S. Biežis, J. Čiuberkis, dr. J. Bartkus, V. Abraitis. V. Pliodžinsko nuotrauka

Dalis publikos, dalyvavusi Dirvos metiniame vakare, ploja Vaidilos teatro aktoriams, vaidinusiems 
Maironio "Kęstučio mirtis". Pirmoj eilėj sėdi iš kairės: S.Santvaras, Dirvos romano konkurso 
laimėtoja Alė Rūta, A. Senikas, E. Čekienė, V. Abraitis, J. Česna, dr. V. Ramanauskas, J. Bačiū
nas, p. Ramanauskienė, O. Karpienė. V. Pliodžinsko nuotrauka

Komentavo tada britų lai
vyno organas ”Naval Re- 
wiew”: „Prancūzai bijosi 
vokiečių-anglų pakto... Bet 
Prancūzija turi įžiūrėti, kad 
Anglija neturi nuolatinių 
priešų, bet tik nuolatinius 
interesus”. Tie interesai 
buvo jėgos, lygsvaros — 
Balance of Power — išlai
kymas. Tolimesnė, istorijos 
raida visiems žinoma- Hit
leriui sustiprėjus ir pradė
jus aneksuoti kaimynų že
mės, britai jau vėl kartu su 
prancūzais vis dėl to” ba
lance of power” pradėjo 
dairytis Maskvos talkos, 
bet Hitleris, turėdamas ma
žiau skrupulų, juos aplenkė.

Sakoma, kad politika yra 
galimybių išnaudojimo me
nas, bet ne moralės šaka. 
Tai, deja, teisybė. Kaip ir 
senas romėnų posakis: var
gas nugalėtiems.

Rugsėjo 25 d. chicagiškės 
Naujienos savo apžvalgoje 
paskelbė sensaciją: „Ne 
Vakarai, o Hitleris atkėlė 
rusams vartus į Europą”, 
lyg to kas nežinotų. Ap
žvalgos autorius aiškina, 
kad visi priekaištai F. D. 
Rooseveltui už rytinės Eu
ropos perleidimą sovietams 
yra iš piršto išlaužti. Girdi, 
tuos „kaltinimus atmeta 
jaunas vokiečių istorikas 
Dr. Phillip W. Fabry ... 
Apie tai praneša Chicago 
Daily News.” Iš tikro pro
fesoriaus asistentui (Stu- 
dienassessor) Fabry visai 
nerūpėjo teisinti Roosevel- 
tą, bet norėjosi atsakyti į 
klausimą, kurį Molotovas 
pateikė Vokietijos ambasa
doriui Friedrich Werner 
Graf von der Schulenburg, 
kai tas jam perskaitė karo 
paskelbimą: „Ar Jūs ma
not, kad mes to užsitarna
vome ?”

Fabry rūpėjo tik išsiaiš
kinti, ar Hitleris būtinai tu
rėjo užpulti sovietus ar ne. 
Jis išveda, kad Stalinas dar 
nebuvo pasiruošęs Vokieti
jos užpuolimui, nors ir ne
buvo abejojimo, kad Stali
nas kiek vėliau panaudos 
savo sutelktas armijas, kai 
tik ras reikalinga (...es 
ist klar, das ein spaeteres
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Eingreifen gegen Deutsch- 
land warscheinlicher war 
als der umgekehrte Fall”). 
Apie tai aš jau plačiau ra
šiau rugpiūčio 6 d- Dirvoje.

Rooseveltui prikiština tai, 
kad jis neįžiūrėjo būsimos 
sovietų grėsmės pačiom 
Jungtinėm Amerikos Vals
tybėm. Jei jis tą būtų su
pratęs, jis būtų galėjęs, iš
naudodamas sunkią sovietų 
padėtį, kitaip pertvarkyti 
Europos žemėlapį. Tačiau 
nei jis pats, nei jo artimiau
si patarėjai, atrodo, neno-" 
rėjo sutikti su mintimi, kad 
Vokietijai sugriuvus, sovie
tai automatiškai tampa 
JAV priešu Nr. 1.

Bet ne tą, šiandien visai 
aišku, klausimą noriu šian
dien paliesti, bet grįžti dar 
toliau. Mat, visą kaltę už 
viską palikus Hitleriui, ky
la klausimas, kas gi jam 
padėjo per tokį trumpą lai
ką taip sustiprėti, kad pri
reikė viso pasaulio koalici
jos jam vėl perblokšti? Tą

"DIDŽIŲJŲ BROLIU DOVANOS” 
LIETUVIU KULTŪRAI

Dar vienas nekrologas 
vėl atskleidė vieną iš rū
pestingai už uždangos lai
komų faktų, liudijančių, 
kaip „didieji broliai” kolo
nizuoja net ir lietuvių li
teratūrą.

Rugsėjo 16 dieną (kaž
kur, ne Vilniuje, o gal ir ne 
Lietuvoje) mirė tūlas Josi
fas Kotliaras, rašytojas, ra
šęs daugiausia eilėraščius 
vaikams, žydų, rusų, ukrai
niečių ir lietuvių 
kalbomis. Apie jo (kaip sa
vo nario) mirtį praneša 
„Lietuvos TSR Rašytojų 
sąjunga”.

Kotliaras su Lietuva tiek 
teturėjo bendra, kad ”nuo 
1945 metų gyveno ir dirbo 
Lietuvoje”. Prieš 10 metų 
vienas jo eilėraščių rinki
nys (”Rytas”) buvo išleis
tas ir lietuvių kalba (kito
mis minėtomis kalbomis 
esąs prirašęs apie 20 rinki
nių).

Gimęs 1908 metais Uk
rainoje, jau 1930 metais, 
per bolševikinę valstybinę 
leidyklą, „padovanojo” Uk-

Dirvos metiniame vakare rugsėjo 29 d. Clevelande pirmojo Dirvos romano konkurso jury komi
sijos pirmininkas rašytojas Stasys Santvaras skaito premijos paskyrimo aktą. Sėdi iš kairės: Vil
ties Draugijos pirmininkas dr. V. Ramanauskas, romano konkurso jury komisijos narys Juozas 
Kapočius, konkurso laimėtoja rašytoja Alė Rūta-Arbienė, jury komisijos pirmininkas Stasys Sant
varas, 1,000 dolerių premijos mecenatas Jonas Česna, iš Omahos,Nbr.,ir vyr. redaktorius Jonas- 
Čiuberkis. < V. Pliodžinsko nuotrauka

Alė Rūta -- pirmojo Dirvos 
romano konkurso laimėtoja

Dirvos metiniame vakare 
rugsėjo 29 d. rašytojai Alei 
Rūtai (Elenai Nakaitei-Ar- 
bienei), iš Los Angeles, Cal. 
buvo įteikta pirmojo Dirvos 
romano konkurso premija 
1000 dolerių, skirta mece
nato Jono čėsnos, iš Oma- 
hos, Neb., už romaną ”Ke- 
lias į kairę”.

rainai pirmąją knygą. Karo 
metu jis jau „ugdė litera
tūrą”. .. Uzbekijoj (tvarkė 
radijo literatūrinę progra
mą), o tuoj po karo tapo 
permestas papildyti 'Tary
binių rašytojų” eiles Lietu
voje.

Kitas Lietuvos sąlyčių su 
"didžiaisiais broliais” vai
sius šiomis dienomis buvo 
primintas visai kitokio po
būdžio, kilęs iš kito laiko
tarpio. Į Vilnių atvyko 
Charkovo mokslinio - tiria
mojo instituto direktorius 
Aleksandras Uginčius. Jį, 
technikos mokslų daktarą 
(hidrologą) pasikvietė į 
svečius Kauno politechni
kos institutas ir Vilniaus 
hidrotechnikos-melioracijos 
institutas. Tačiau pakvieti
mo priežastis buvo ne mok
sliniai sumetimai, o tai, kad 
Uginčius yra lietuvių 
kilmės. Tiesa, jis tik 
žino tą savo kilmę, bet apie 
Lietuvą supratimo neįgijęs, 
kalbos neišmokęs ir į Lie
tuvą netgi nei „dirbti ir gy
venti” neatsiųstas, "didieji 
broliai” jį tuo tarpu prisky
rė Ukrainai.. /tmai

Alė Rūta jau buvo pre
mijuota 1954 m. Draugo ro
mano konkurse už veikalą 
„Trumpa diena”. Ji yra uo
li spaudos bendradarbė, po
ete ir rašytoja. Eilė jos pa
rašytų knygų apima poezi
ją, noveles, eiliuotus vaidi
nimus vaikams, romanus. 
Jos kūryboje daugumoje 
prasiskleidžia moters psi
chologiniai bruožai, gražiai 
iškeliami Lietuvos papro
čiai ir vaizdai.

Dirvos romano konkurso 
Jury komisija, kurią sudarė 
pirmininkas Stasys Santva
ras, sekretorius Antanas 
Gustaitis, nariai Faustas 
Kirša, Juozas Kapočius ir 
Viktoras Vizgirda, susirin
kusi posėdžio Bostone, 1962 
Maironio m. rugsėjo 24 d., 
atskirai aptarė kiekvieną 
konkursui atsiųstą veikalą, 
iš viso jų dešimtį — Prūsų 
Gulbės „Senapilį”, Links
mučių Gervės "Prakeikimo 
šešėly”, A. St. "Pasaką”, 
Aguonos ” J ir J”, Varnos 
„Kalnais ir kloniais”, Liep
to „Vorutą”, Mėtos "Tris 
cigarus”, Lino Lapo "Dienų 
versmėje”, Keleivio „Kelią 
į kairę”, 317-to "Paskutinį 
susitikimą”, ir padarė tokią 
atranką: Keleivio "Kelias į 
kairę”, Aguonos ”J ir J", 
317-to "Paskutinis pasima
tymas”.

Viešu pasisakymu ir vi
sais balsais Jury komisija 
tarė, kad iš dešimties at
siųstų veikalų meniniu po
žiūriu geriausias yra Kelei
vio "Kelias į kairę”, nes —

• savo tematika veikalas 
aprėpia eilę mūsų šiandie
ninio gyvenimo gyvųjų pro
blemų,

• „Kelio i kairę” kūrėjas 
subtiliai atkuria tradicini 
lietuvi ūkininką, įsikūrusi 
JAV, ir pastangas naujųjų 

ateivių, atkakliai siekiančių 
laimėti medžiaginę gerovę,

• autorius pasisako sa
vaimingu ir meniškai dailiu 
stilium,

• mūsų grožinės literatū
ros baruose nauja ir įdomia 
romano kompozicija, veika
lo veikėjai gyvi, spalvingi, 
įdomūs psichologiniu ir me
niniu požiūriu,

• romano autorius, su 
meile vaizduodamas lietuvį 
išeivį, sukūrė vientisą kū
rinį, dvelkiantį žmogaus bū
ties džiaugsmu, sielvartu ir 
tragizmu, Kelias į kairę at
spindi betarpišką rašytojo 
talentą ir kūrybinį meist
riškumą.

Atidarius voką, pasirodė, 
kad Kelio į kairę autorius 
Keleivis yra rašytoja Alė 
Rūta.

Laikydamosi savo tari
mų, Jury komisija Alei Rū
tai ir paskyrė pirmojo Dir
vos romano konkurso pre
miją — vieną tūkstantį do
lerių, kurios steigėjas ir 
mecenatas yra J. čėsna.

Pasirėmusi konkurso tai
syklėmis, Jury komisija, 
taip pat visais balsais, at
rinko Aguonos veikalą "J 
ir J”, rašytojo subtiliai su
kurtą dviejų jaunuolių mei
lės istoriją karo sugriauta
me Lietuvos provincijos 
mieste,, kūrinį stiprų savo 
forma ir menine tiesa, ir 
siūlo, kad Dirvos redakcija 
susitartų su J ir J romano 
autorium, tą veikalą at
spausdintų Dirvos atkarpoj 
ir išleistų atskira knyga.

Premijuotasis Alės Rūtos 
romanas "Kelias į kairę” 
netrukus bus pradėtas 
spausdinti Dirvoje. Plačiau 
apie Dirvos vakaro iškilmes 
bus kituose Dirvos nume
riuose.
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KANADOS LIETUVIAI SKAUTAI ĮSIGIJO 
STOVYKLAVIETE

ATŽALYNO STOVYKLOJE

Vos tik saulelė šalčių pramo
nę pergriauja ir ima juoktis, pas 
mus prasideda keliavimo, sto
vyklavimo ir kitų visokių staig
menų laikotarpis. Savaitgaliais tik 
lekia, tik skuba, kad tik greičiau 
kad tik toliau...

Ne tik pavieniai asmenys ir 
šeimas, palikę mažučius savo na
mų židinius, traukiasi j platumas 
kur daugiau erdvės, bet lygiai pat 
ir organizacijos, kurios anksčiau 
niekad nebuvo linkusios įkeliavi
mą, pakeitė savo taktiką. Jos 
taipgi savo įvairioms sueigoms 
vietas ėmė rinktis kuo toliau nuo 
miesto. Praėjusią vasarą įvykę 
sąskrydžiai Wasagoje, Keswicke 
prie Simcoe ežero ir dar kitur 
šią mintį kaip tik mums geriau
siai patvirtina. O skauto, tai nė 
su žvake turbūt nebūtum suradęs 
mieste. Jie kažkur, tarytumgand 
rai, buvo išskridę ir dingę.

Tačiau tai nebuvo dingimas, o 
tik susibūrimas nuošaliose ir 
gražiose vietos į stovyklas. Da
bar, tikiu, jūs paklausite, o ką 
jie ten veikė? Kam teko lankyti 
jų stovyklavietes, galėjo įsiti
kinti, kad jie neleido veltui lai
ko, bet dirbo išsijuosę. Jietar- 
pusavyj bendraudami įgijo naujo 
patyrimo ir iš vyresniųjų išmoko 
daug naudingų dalykų. Sustiprė
ję dvasia ir kūnu, jie vėl sugrį
žo į triukšmingą miestą prie sa
vo tiesioginių darbų.

Dar stovyklaudami Maironio 
vardo skautų stovykloje prie 
Dehli (Ont.) jie tvirtai sutarė, kad 
išsiskirsčius - nepasimesti, bet 
po nekurio laiko vėl suskristi, pa
daryti vasaros sezono nuveiktų 
darbų apžvąlgą, objektyviai įver
tinant gerąsias ir blogąsias pu
ses. Tokią datą skautai buvo pa
sirinkę rugsėjo 15-ją.

Pasirodo, kad skautai sutarė 
ir įvykdė. Už tai juos reikia pa
girt. Jie supranta, kaip svarbu 
gyvenime yra duoto žodžio lai
kymas.

Minėtą dieną į Toronto sus
krido Hamiltono, Niagaros pusia
salio, Londono, Rochesterio ir

c 

vietos skautų vadovai. Skautiškos 
veiklos reikalu pranešimus pada
rė B. Mažeikienė, C. Senkevičius 
ir kiti. Nemažai laiko buvo skir
ta praėjusios stovykos reika
lams. Pasidžiaugė kas buvo gera, 
o iš paklaidų visų mintys krypo 
ta linkme,. kad ateinančiais me

skautų ir jų bičiulių, kurie nu
pirko stovyklavietei po pėdą ir 
daugiau žemės, mokėdami 25 dol. 
už pėdą. Pirmieji pėdas nupir
ko: V. Skrinskas, F. Mockus, P. 
Butėnas, D. Keršienė, B. Saplys, 
Mohauk Furniture Ltd., M. Gvil
dys, K. Batūra, J. Stanionis, S.
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Toronte įvykusio skautų sąskrydžio dalyviai, sū daina "Lietuva 
brangi mano tėvynė" baigė pasitarimus. Iš kairės: P. Breichmanas, 
E. Reikenis, V. Rušas, P. Bastys, C. Senkevičius, K. Batūra, F. 
Mockus, St. Ilgūnas ir kiti. s. Dabkaus nuotrauka

tais bus labiau pasitempta ir pa
sitaisyta.

Su ypatingai dideliu entuziaz
mu buvo sutiktas naujos stovyk
lavietės įsigyjimas. Reikia ma
nyti, ateinančiais metais skautai 
galės stovyklauti savoj žemėj, 
kur jau dabar yra numatyta pra
dėti tam tikslui reikalingus dar
bus. Ūkis yra prie Markdale ant 
Rocky Saugen upės. Abiejose 
upės pusėse yra miškeliai, ten 
greičiausiai ir bus įruoštos at
skiros vyrams ir mergaitėms 
stovyklos.

Pats ūkis nors ir nėra labai 
brangus, tačiau skautų turimi iš
tekliai yra per maži, kad galėtų 
padengti pirkimo išlaidas. Jie 
norėdami sutelkti reikiamas lė
šas jau yra pradėję vajų,.kurio 
pirmieji rezultatai gana geri. Jau 
nemažas būrys atsirado pačių

Dabkus, C. Senkevičius, J. £e- 
sėkas, P. Bastys, Lietuvių kre
dito kooperatyvas "Parama" ir
kt.

Rezoliucijų komisija, į kurią 
įėjo Č. Senkevičius, M. Chai- 
nauskas, E. Reikenis, K. Batū
ra, Vilimienė ir Sčepanavičiu- 
tė, reziumuodama keltas sąskry
džio metu skautų veiklos pagyvi
nimo mintis, paruošė gaires, ku
rios buvo dalyvaujančių vienbal
siai priimtos.

Pirmoj eilėj yra numatoma va- 
dovų atskirose vietovėse paruo
šimas. Tas darbas turės būti at
liktas iki ateinančių metų vasaros 
stovyklos. Lygiagrečiai išjudinti 
pasyvius vienetus, glaudžiau 
bendrauti su skautų tėvais, palai
kyti tradicinę drausmę, ruošti 
daugiau iškylų ir įdomesnių su
eigų.

Sąskridžio dalyviai visą dieną 
kėlę ir aptarę įvairius skautiš
kos veiklos suaktyvinimo klausi
mus tik vėlyvą vakarą juos iš
sėmė. Su daina "Lietuva brangi 
mano tėvynė" buvo baigtas šis 
darbingas skautų sąskridis. Iki 
pasimatymo savoj stovyklavietėj.

(Pb)

TORONTO

Važiuodamas Kanadoje kara
lienės keliu, pradėjauiprisimin
ti praeitį. Studijavimas Lietuvo
je, tai buvo smagus jaunuolio gy
venimo laikotarpis. Korporacijų 
buvo daugybė, jų tradicijos ir 
apeigos žavingos. Važiuoju dabar 
pasižiūrėti vienos iš tų korpo

racijų vasaros stovyklos. Jau iš 
laikraščių ir kitų šaltinių sužino
jau, kad čia stovyklauja lietuvių 
jaunimo korporacija būdama toli 
nuo savo mielos tėviškės. Prisi
menu, kad Lietuvoje retai teko 
matyti ir girdėti apie Korp! VY
TIS ir Akademikių Skaučių Drau 
govę , o dabar retas lietuvis 
nėra girdėjęs apie Akademikus 
Skautus. Mano susimąstymą nu
traukia privažiuota rodyklė, pa
puošta trispalve, rodanti kelią į 
Akademikų Skautų Sąjūdžio XII 
Stovyklą.

Stovykloje man rūpėjo sužinoti 
kas gi šitą stovyklą tvarko. Man 
teko pastebėti, kad daugumas sto
vyklautojų buvo jauni trečio ar 
ketvirto kurso studentai. Vyriau
sia galva šios stovyklos yra Al
gis Zaparackas, studijuojąs in
žineriją Wayne Statė Universite
te. Jam padeda Rimantas Griš- 
kelis, studijuojantis architektū
rą Detroito Universitete, mais
tininko pareigas eina inžinerijos 
studentas Algis Jokūbaitis ir fi = 
nansų ir registracijos viršininkė 
Gina Staniulytė, studijuojanti bio
logiją ir Jūratė Jokšaitė, studi
juojanti meną Wayne universite
te.

Stovyklos viršininkas pristatė 
visą štabą. Vladas Stropus, bro
lių komendantas, Gintarė Šilei- 
kaitė - sesių komendantė, Dalia 
Kęklytė - programos vedėja, Jo
nas Žukauskas ir Laima Petraus
kaitė - stovyklos laikraščio AT
ŽALYNO AIDAI redaktoriai. Vi
si jauni, pilni energijos. Koks 
puikus mūsų tautos prieauglis 
sau pagalvojau.

Stovyklos viršininkas pasiūlė 
užeiti į štabo raštinę, kur, anot 
jo galėsime netrukdomi pasikal
bėti. Raštinėje radau apkrautus 
stalus lietuviškais laikraščiais, 
skautiška literatūra, žodynų ir 
stovyklinių laikraštėlių. Čia pa
sirodo, yra ir redakcija. Mums 
besišnekant, teko pamatyti kaip 
jaunimas redaguoja ir leidžia 
stovyklinį laikraštėlį.

Viršininkas paaiškino, kad ši
toji yra pirmoji ASS stovykla po 
naujausio persitvarkymo Lietu
vių Skautų Sąjungoje. Akademi
nis Skautų Sąjūdis tapo trečioji 
skautų šaka, kuri apima visus 
studijuojančius skautus-es ir jų 
korporacijas. Čia buvo pirmoji

Toronto skautų vadovai apžiūri naują stovyklavietę. Tuntininkas V. 
Skrinskas tiria upelio dugną. S. Dabkaus nuotrauka

Taip atrodo naujoji stovyklavietė prie Rocky Sangeen upės. Nuo
traukoje skautas Dambaras. S. Dabkaus nuotrauka

* RUGSĖJO23 D. buvo sukvies
tas Maironio vardo šeštadieninės 
mokyklos tėvų susirinkimas, ku
riame buvo išklausyta tėvų komi
teto pirmininko J. Petrausko ir 
revizijos komisijos - M. Abro
maičio pranešimai. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad mokykla praėjusių 
mokslo metų bėgyje turėjo paja
mų $ 7.295.17, o išlaidų - 
$6,998.54. Kasoj liko šiems me
tams $296.63. Mokyklos didžiausi 
rėmėjai susirinkimui buvo pri
statyta abi parapijos ir lietuvių 
kredito kooperatyvas "Parama". 
Žymią dalį išlaidų padengė patys 
tėvai, organizacijos ir net pavie
niai asmenys, kuriems ir tenka 
didelė padėka. Gyvų diskusijų su
kėlė nevienodas mokinių trakta
vimas. Lankantiems vaikams Ka
nados valdžios išlaikomas mo
kyklas, sąskaiton religijos, buvo 
sutrumpintas lituanistinių dalykų 
dėstymo laikas. Tačiau buvo pa
aiškinta, kad mokyklai patalpos 
esančios gautos kone išimtinai 
religijos mokymui ir kad religi
jos mokymas lietuviškai yra labai 
svarbus dalykas, galbūt svarbiau

negu lietuvių kalba. Bet daugu
moje, tėvų mintys krypo į vaiko 
lituanistinį mokymą bei tautinį 
auklėjimą. Jų teigimu abu dėsto
mieji dalykai turėtų eiti lygia
grečiai,nes be lietuvių kalbos mo
kėjimo nebūsią įmanoma išmoky
ti lietuviškai religinių dalykų.

Šiais mokslo metais mokestį 
už mokslą numato imti 15 dol. 
nežiūrint kiek toji šeima į mokyk
lą leistų vaikų.

Buvo išrinktas tėvų komitetas, 
į kurį įėjo: Akelaitis, Ignatavičie
nė, Empakerienė, Kvedukienė ir 
Jagelienė. Revizijos komisijom 
Abromaitis, Šapočkinas ir Va- 
dauskienė.

* VILNIAUS DIENOS minėjimai 
Toronte ir Hamiltone įvyks spalio 
14 d. Kalbėti yra pakviestas prieš 
metus laiko atbėgęs iš Lietuvos 
inž. J. Miklovas.

* Z. ORENTIENES lietuviškojo 
klasikinio baleto studija rugsėjo 
18 d. pradėjo darbą. Studija veiks 
antradieniais Lietuvių Namuose 
nuo 6-8 vai. vakare.

stovykla, kurioje dalyvavo Korp! 
GINTARAS, Korp! VYTIS, Aka
demikių Skaučių Draugovės, ir 
Filisterių Skautų Sąjungos atsto
vai. Tai pirmoji tokio masto sto
vykla.

Stovyklos atidarymo nuotaika 
buvo labai rimta, nes buvo gauta 
žinia, kad mirė Korp! VYTIS gar
bės narys A.A. Prof. Mykolas Bir
žiška. Velionio pagerbimui sto
vyklos atidarymo diena buvo pas
kelbta gedulo diena, tautinė vė
liava buvo nuleista iki pusės stie
bo, Korp! VYTIS vėliava buvo 
perrišta juodu gedulo kaspinu, o 
stovyklautojai pagerbė velionį 
susikaupimo minute ir specialiai 
pritaikytu aktu. To sekmadienio 
šv. Mišios ir maldos buvo paau
kotos mirusio garbės nario inten
cijai.

Programa susidėjo iš dešimt 
paskaitų, bendrų A.S. S. sueigų, 
atskirų korporacijų sueigų, lau
žų, dainų, šokių ir pramogų. Pa
grindinis programos punktas bu
vo Lituanistikos Seminaras, kurį 
paruošė fil. Dalia Koklytė. Se
minaro paskaitas laikė: dr. R. 
Šilbajoris, supažindinęs stovyk
lautojus su "Naujos srovės lie
tuvių literatūra". Dr. Jonas Gri
nius skaitė keturias paskaitas, 
"Lietuvis studentas dabartinė
je sovietų literatūroje", "Lietu
vių rezistencija vokiečių aki
mis", "Putinas" ir nagrinėjo Mai
ronio "Vasaros Naktys" ir Puti
no "Užgeso Žiburiai" eilėraš
čius. Bronius Vaškelis skaitė 
"Lietuviškasis simbolizmas kaip 
literatūrinė srovė". DaliaBulga- 
rauskaitė skaitė "Kazio Binkio 
lyrika". Trečiadienį, rugsėjo 
5 d., stovyklautojai organizuotai 
dalyvavo pasauliniame Šekspyro 
teatre, Stradford, Ontario, kur 
jiems teko matyti "Tempest" pa
statymą.

Apie komunizmą ir jo kenks
mingumą teko išgirsti Andriaus 
Šenbergo specialiai atveštą plokš
telę. Andrius taip pat skaitė "Is
torija ir Politinis Mokslas So
vietų Sąjungoje". Fil. Gyčio Šer
no "Profesinis inžinierius ir in
žinerijos konsultantas" tikrai pa - 
tiko broliams.

Uždaroje ASS sueigoje buvo 
skaitoma fil. A. Dundzilos pas
kaita, diskutuojami veiklos ir 
sąjūdžio einamieji reikalai. 12 
sesių buvo priimtos ir davė sa
vo pasižadėjimus, o 11 brolių da
vė senjorų pasižadėjimus. Ne 
veltui šita stovykla ir buvo pava
dinta ATŽALYNO STOVYKLA.

Gaila buvo palikti tokį gražų 
lietuvišką kampelį, kur skambė
jo lietuvių kalba, lietuvių liau
dies dainos, studentiška dvasia 
ir skautiška nuotaika, Važiuoda
mas galvojau, jaunimas dirba, pla
nuoja ateitį, ir bandydamas nepa
siduot nutautėjimui tikrai sukrėtė 
mane, nes retai kada matau mūsų 
lietuviškoj spaudoj, kad koks se
nelis įvertintų tas jaunimo pas
tangas. Mes lengvai kritikuoja
me, bet kad palengvinti šiam ne
lengvam darbui, mažai pastangų 
tededame. Mano ir mūsų visų 
"senių" linkėjimas jaunimui, ir 
ypač tiems, kurie ruošia šituos 
lietuvybės darbus, "Nenusivilki
te, nenusiminkite, nes Jūsų dar
bo vaisius bus įvertintas tada, 
kada trispalvė vėl laisvai plėve- 
suos ant kalnų Lietuvos."

A. Čepsys

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIU

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

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

PARAMĄ
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE

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

TIKRAI

Qu. $0.98
5th $0.98
5th $1.29
5th $0.98
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REZOLIUCIJOS ATSTOVU ROMUOSE
Nuolatinis priminimas JAV ar kitų laisvųjų kraštų vyriau

sybėms ir parlamentams, jų atstovams ir institucijoms apie Lie
tuvos ir kitų sovietų pavergtų kraštų bylą nėra smerktinas 
darbas. Toks darbas neprasideda ir nepasibaigia memorandumo 
suredagavimu ir jo Įteikimu. Medžiagos Įteikimas surištas su 
eile šalutinių pastangų, kurios ne visuomet matomos ii' įverti
namos ,

JAV Įstatymdavystės sistemoje rezoliucijų priėmimas yra 
vienas dalykas, jų vykdymas — visai kitas. Nesigilinant i ilgą 
ir gan nuobodžią įstatymams pravesti ir jiems priimti proce
dūrą, galime tvirtinti, kad tokioje procedūroje Lietuvos bylos 
klausimas lieka gan tolimu ir sunkiai pravedamu klausimu, ne
bent radikaliai kada pasikeistų tarptautinė padėtis. Lietuvos 
byla, kartu ir sovietinio kolonijalizmo. klausimas negali būti 
esamoje politinėje konjunktūroje išspręstas vienu Senato ar 
Atstovų Rūmų posėdžiu. Greitai ir vienbalsiai priimami tik to
kie įstatymo reikalingi nutarimai, kaip, pavyzdžiui, aukso me
dalio suteikimas Bob Hope už jo pasišventimą žmoniškumui...

Rezoliucijų svarstymas ir jo procedūra šiame krašte nėra 
mums svetimas dalykas. Nejaugi jau būsime primiršę Kersteno 
rezoliuciją ir lietuvių įdėtą darbą medžiagos paruošimui? Ne
jaugi visa ta medžiaga jau nevartojamų dokumentų archyve, 
visa dokumentacinė medžiaga ir gyvų liudininkų parodymai? 
Ką gi mes naujo šiandien begalėtume išrasti?

Nors tos Kersteno komisijos darbas buvo vykdomas beveik 
prieš 10 metų, bet, bent tuo metu, neatrodė, kad visa tai liks 
tik archyvine medžiaga. Kersteno Komisija padarė išvadas, pa
ruošė ir vyriausybei rekomendacijas. Tos rekomendacijos skam
ba labai tvirtai ii' ryžtingai. Jei čia būtų vietos joms pakartoti, 
mūsų, ausyse suskambėtų JAV ryžtas, kuriuo ”jos padėtų pri
artinti pavergtosioms tautoms jų išlaisvinimo dieną.”

Kersteno komisijos darbų srovė buvo pradėjusi graužti už
kietėjusį mūrą. Jau tada buvo rekomenduojama JAV vyriau
sybei per savo delegaciją JTO "imtis iniciatyvos patiekti JT ple
numui rezoliuciją, reikalaujančią veikaus ir visiško atitraukimo 
Sov. Sąjungos viso karinio, politinio ir administracinio perso
nalo iš Estijos, Latvijos, Lietuvos teritorijos”.

Ko gi norima atsiekti dabar naujai ruošiamomis rezoliuci
jomis? Jei jų pravedimas taip pat sektųsi, kaip savo laiku Kers- 
tenui, jos lygiu būdu baigtųsi tomis pačiomis rekomendacijomis 
JAV vyriausybei. Tik skirtumas tas, kad visa tai atsiekti, viską 
pradedant nuo pradžios, yra kur kas sunkiau ir ilgesnė pro
cedūra.

Kyla klausimas, kodėl Kersteno komisijos darbas buvo pa
mirštas? Ar nebūtų buvę paprasčiau pradėti nuo to. kur Kers
teno komisija jį buvo baigusi? Matyt, kad ne, nes vieni dirbo 
su Kerstenu, kiti gi su Kucheliu ir Lippscombu.

Nesinorėtų tikėti, kad tai daina be galo. Gi ir V. Vaitiekū
nas, rašydamas plačiai ir išsamiai apie Kersteno komisijos dar
bo rezultatus (Lietuva nr. 7, 1955 m.), jau tada galvojo, kad 
"tolesnis komisijos sutelktos medžiagos panaudojimas taip pat 
'daug priklausys nuo mūsų pačių pastangų”.

Taškas. Pastangos vėl dedamos. Bet jau kita vaga. (j-č.)

Specialiai įrengtoje estradoje vyko įvairių tautų pasirodymai. R. Kezio nuotrauka

KA AŠ MAČIAU KOMUNISTINIAME JAUNIMU
FESTIVALYJE? Romas Kezys 121

AR TIKRAI TAIP BUVO?
Kol. Vanda Gegevičiūtė, apra

šydama šįmetinį Santaros suva
žiavimą ir suminėjus visas pas
kaitas bei paskaitininkus,pamir
šo Dr. Juliaus Kaupo paskaitą 
apie pasaką ir tikrovę, skaitytą 
šeštadienio rytą. Beje, tai tik ne
apsižiūrėjimas.

Tačiau teigimas, kad "šis su
važiavimas skyrėsi nuo anksty
vesniųjų, nes buvo ypač užside
gęs lietuvių gyvenimo aktuali jo - 
mis"yra daugiau noras būti op
timistišku negu pripažinimas tik
rovės. Taip, entuziastų siauras 
ratelis žvelgė lietuviškan gyve- 
niman, vienur parodydami tikrą 
rūpestį, kitur paliesdami kontro
versijas. Tas ratelis kas metais 
mažėja. O paskaitų klausymas 
buvo tikrai labai nepopuliarus už’ 
siėmimas suvažiavusių tarpe. 
Tačiau tai beveik bendras simp

tomas. Beje, Dr. Julius Kaupas 
buvo kviestas kalbėti Kanados ir 
Amerikos studentų suvažiavime 
Windsore, kur ne vien tik klau
sytojai nepasirodė, bet ir patys 
rengėjai neatvyko.

Man regis, kad jaunimo organi
zacijos pergyvena savo krizę. 
Šiandien naujų vėjų ieškojimas 
yra jau daug kuklesnis: tai yra 
tik bandymas išgirsti tokius 
būgnininkus, kur lietuviška melo
dija prasimuštų Amerikos platu
mose. O gal tikriau pasakius, bet 
kokią melodiją. Lietuvių vyres
nės kartos stengiasi būgnyti pa
gal savo išgales. Kur svarstyk
lės nulinks, priklausys nuo jau
nesnės kartos apsisprendimo.

Taigi po "sąžinės sąskaitos" 
(kol. Gegevičiūtės primintas api
būdinimas iš suvažiavimo) ir po 
bandymo daugiau ar mažiau tik
rai rūpintis, ar jaunimas ateis 
savo veidu ir vardu parodys tik 
ateitis. Šiandien jis tik dar labai 
mažai yra atėjęs ir ateina. San
taros suvažiavimas tegul dar 
daugiau besirūpinančius įparei
goja budėti ir įžvelgti idealus 
lietuviškame gyvenime. Mes tu
rime ugdyti brandžią problema
tiką.

Saulius Šimoliūnas 
New Yorko valstija

Kaip jau buvo minėta, festiva
lyje dalyvavo 137 delgacijos. Čia 
reikia pabrėžti, kad daug delega
cijų buvo sudaryta iš komunisti
niuose kraštuose studijuojančių 
studentų, kurie visiškai neatsto
vavo savo krašto jaunimo. Cha
rakteringas buvo dviejų Meksikos 
studentų vadų pareiškimas. Bū
tent, meksikiečių delegacija buvo 
sudaryta daugiausia iš Kuboje ir 
kituose komunistiniuose kraštuo
se studijuojančių studentų. Meksi
kiečių delegacijos vadai melagin
gai savinosi Meksikos studentų 
centrinės organizacijos paramą. 
Ši organizacija (University Fe- 
deration of Student Societies)pa
reiškė, kad ji nieko bendro ne
turinti su festivaliu.

Didžiausias delegacijas sudarė 
prancūzai ir italai - apie 1100 
dalyvių kiekvienoje. JAV dele
gacijoj buvo 450 žmonių. Reikia 
pažymėti, kad dauguma ameri
kiečių buvo naivūs, nepažįstą ko
munizmo studentai. Buvo būrys 
komunistų, o likusią dalį sudarė 
sąmoningi JAV piliečiai, žiną, 
ką reiškia "taika" komunizmo 
žodyne ir koks yra šio festivalio 
tikslas. Pastarųjų tarpe buvo ir 
šių eilučių autorius. JAVdelega
cija sudarė neorganizuotos, pa
laidos ir netvarkingos masės 
vaizdą. Ypatingai atidaromojo 
parado metu buvo ryškus kontras
tas tarp "bytnikiškos" JAV dele
gacijos ir militariškai tvarkingos 
Sov. S-gos delegacijos. Atstovai 
iš įvairių valstybiųbuvo labai ne
proporcingai pasiskirstę. Di
džiausią grupę sudarė Europos 
kraštai (47%). Gi Afrikos - vos 
7%. Kadangi Sovietai daugiausia 
propagandinio pelno tikėjosi iš 
naujai besikuriančių valstybių at
stovų, tai toks negausus afrikie
čių dalyvavimas buvo didelis mi
nusas festivalio rengėjams. Iš 
Egipto buvo tikimasi sulaukti apie 
500, o dalyvavo tik 55 delegatai. 
Nigerija, Afrikos didžiausia vals
tybė, atsiuntė tik 4 delegatus. 
Ghana iš viso neturėjo oficialių 
atstovų. Suomija (4.5 mil. gyven
tojų) turėjo net 2200 delegatų. 
Sovietų delegacija, kurioj buvo ir 
keli lietuviai, sudarė 750 žmo
nių. Dauguma festivalio delegati] 
buvo kruopščiai atrinkti, idant jie

užtikrintų entuziastingą paramą 
komunistiniams siekiams. "Hel
sinki Youth News" pranešimu 
apie 60% visų dalyvių buvo komu
nistai.

Ar festivalis komunistams pa
sisekė, ar ne, tai diskutuotinas 
klausimas. Tačiau nėra abejo-

travimu, redagavimu ir gausio
mis žiniomis. Tik grįžus iš Suo
mijos teko girdėti, kad jį leido 
Young Americans for Freedom 
(koncervatorių studentų organi
zacija JAV). Tačiau to negaliu 
patvirtinti, nei paneigti.

3. Kai kurių delegacijų ir stu-

Helsinkio universiteto aikštėje žmonės skirstosi po Gagarino iš
vykimo. R, Kezio nuotrauka

nės, kad jis nevyko taip sklan
džiai, kaip organizatoriai būtų 
to norėję. Pagrindiniai faktoriai, 
kurie tiesioginiai ar netiesiogi
niai prisidėjo prie festivalio de
maskavimo ir nepasisekimo, yra 
šie:

1. Suomių jaunimo demonstra
cijos prieš festivalį ir komuniz
mą. Demonstracijos buvo tiek 
efektingos, kad suomių policija 
turėjo net ašarines dujas panau
doti masėms išvaikyti. Pirmą 
kartą Helsinkio istorijoj! Ir šių 
eilučių autoriui teko ne vieną 
ašarą ta proga nubraukti. Demons-

dentų vadų viešas pasmerkimas 
festivalio, kaip komunistinės 
propagandos įrankio. Ypatingai 
nuskambėjo Ceilono delegcijos 
44 narių (iš 101) išvykimas iš 
festivalio jam dar tik įpusėjus. 
Nigerijos studentų vadas, buvęs 
Afro-Azijos studentų prezidentas 
Maskvos universitete Okonkowo 
Theophilus, kai jam buvo už
drausta kalbėti dviejuose festi
valio parengimuose, savo spau
dos konferencijoje pareiškė, kad 
šis festivalis yra dominuojamas 
vienašališkos propagandos, ir

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKDRDAS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
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tracijų įtaka buvo tokia svari, kad 
net Suomijos prezidentas Kekko- 
nen turėjo pasmerkti demons
trantus oficialiuose pasisaky
muose. Tokia suomių laikysena 
šiuo atžvilgiu yra visai supran
tama, žinant jų geografinę padė
tį. Suomiai jaučia, kad raudonąjį 
slibiną pakankamai įpykdžius, jis 
gali praryti Suomijos laisvę.

2. Anglų, prancūzų ir ispanų 
kalbomis leidžiamas laikraštė
lis "Helsinki Youth News". Čia 
kiekvieną dieną skaitytojai ras
davo įdomesnius momentus iš 
festivalio eigos, ypatingai iške
liant jo nepasisekimus. Taipogi 
buvo patiekta gausiai komunistus 
inkriminuojančios medžiagos. 
Esant Helsinkyje jokiu būdu ne
buvo galima iššifruoti, kas šį 
laikraštėlį leido. Kiekvieną die
ną anksti iš ryto visi miesto 
kioskai, spaudos parduotuvės jau 
turėjo laikraštėlio laidas, visuo
menei nežinant, kas ir iš kur 
juos pristatė. Mes žavėjomės 
šio laikraštėlio puikiu adminis-

kad ateityje tokius festivalius 
turėtų organizuoti Jungtinės Tau
tos. Ugandos demokratų partijos 
jaunimo generalinis sekretorius 
pareiškė, kad šis festivalis esąs 
visai nevykęs. Protesto ženklan 
jis pasitraukė iš festivalio daly
vių. Rytinės Vokietijos 27 daly
viai paprašė asylio teisių.

4. Nepakankamos ar netinka
mos patalpos. Šis minusas ypa
tingai išryškėjo uždarymo cere
monijose, kur į parko daubą su
sigrūdo apie 40,000 žmonių. Mat 
rengėjai negavo stadijono. Žmo
nės taip buvo sugrūsti, kad buvo 
neįmanoma ištraukti rankų ir 
paploti. Dalinai dėl to ir nuotai
ka uždarymo ceremonijose buvo 
slegianti. Kai kurios delegaci
jos turėjo gyventi toli nuo miesto 
centro ar užmiesčiuose. Ilgas 
važinėjimas trukdė dalyvauti fes 
tivalio eigoje. Kai kurieparengi- 
mai vyko kituose miestuose ar 
Helsinkio priemiesčiuose.

5. Suomių apatija festivalio at
žvilgiu. Ji ypatingai išryškėjo 
boikotuojant festivalio aprašy
mus suomių laikraščiuose,irde-
legacijų eisenos metu per miestą 
į atidaromąjį paradą stadijone. 
Dideli būriai suomių žiūrėjo į žy
giuojančius delegatus - besišyp
sančius ir rankomisbemojuojan- 
čius. Gi suomiai atsakė, žiūrėda
mi į juos akmeniniais veidais, 
ir daugelyje vietų rodydami že
myn nuleistus nykščius.

6. Suomių studentų organizuo
jamos programos, šokiai. Vie
name iš tokių teko dalyvauti. Sa
lė buvo prigrūsta gražios, akade
minės visuomenės.

7. Amerikiečių studentų paroda 
"Young America Presents". Vie
no iš organizatorių tvirtinimu šią 
parodą aplankė apie 30,000 žmo
nių. Čia buvo išstatyta modernių 
paveikslų, meniškų nuotraukų, 
knygų ir plokštelių. Si paroda bu
vo plačiai reklamuojama Helsin
kyje.

8. Šveicarų studentų paroda, 
kur paveikslų ir trumpų apra
šymų būdu buvo išdėstyta Švei
carijos, kaip demokratinės, vals
tybės santvarka. Apžiūrėjus pa
rodą, svečiai buvo’ kviečiami į 
užkandinę, kur nemokamai buvo 
vaišinami sūriu ir vaisvan
deniais.

9. Trejose vietose kiekvieną 
dieną vykdavo JAVdžazo koncer
tai, sutraukdavę būrius klausy
tojų.

10. Suomių socialistų studentų 
paroda "Suomija šiandien", kur 
lentelių ir grafų pagalba buvo di
džiuojamasi Suomijos ekonomine 
pažanga, gyventojais, kultūra, is
torija.

11. Sąmoningų demokratijos at
stovų dalyvavimas festivalio už
siėmimuose, kur viešai ir priva
čiai buvo kontaktuojami raudoni 
ir ružavi festivalio dalyviai, ir 
jiems buvo nupasakojama komu
nizmo tikslai ir festivalio užduo
tis.

12. Katalikų studentų laivas 
"Mathilde", kur vykdavo šokiai 
ir buvo galima įsigyti įvairios li
teratūros. Į laivą buvo leidžiami 
tik festivalio dalyviai kitokios ne
gu suomių tautybės.

13. Didžiulėšvedų-suomių spor
to šventė, kuri vieną dieną į Hel
sinkio stadijoną sutraukė 36,000 
žmonių.

Buvo ir daugiau faktorių,kurie 
temdė festivalio entuziazmą, ir 
negailestingai kišo pagalius į ko
munistinio propagandos vežimo 
ratus.

(Bus daugiau)

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS ARTĖJANT BALFO SEIMUI
Angelų Sargų diena

Angelų Sargų — spalio
2-ji yra labai nesena šven
tė. Ji buvo pradėta švęsti 
1921 metais. Kadangi poli
cija yra žmonių gyvybė, 
turto ir gerovės sargas, Lie
tuvoj vyriausybė tą dieną 
parinko policijos šventę, o 
policijoj korporacija Ange
lus Skrgus pasirinko globė
jais. Atseit spalio 2-ji savo 
kilme neturi ofektingos 
pradžios; ji netik nesupuo- 
la su bet kokiu reikšmingu 
istoriniu įvykiu; ji nesupuo- 
la net su Lietuvos policijos 
įsteigimu. Nežiūrint to, Lie
tuvos vyriausybė Angelų 
Sargų — Spalio 2-ją įtrau
kė į valstybinių švenčių ei
lę. Tuo pačiu ir Angelų 
Sargų šventė tapo tradicine 
švente, kurią policijos klu
bas ”Krivulė” kasmet šven
čia tremtyje.

Suprantama, kad tą epo
pėja tinkamai nebesupran
tama, nebeįvertinama ir 
net atmintyje nebelaikoma. 
Atseit, nejauki tyla užgula 
tą praeitį, joje nuveiktus 
darbus, o jų autoriai tapo 
pamiršti, nužmoginti.

Tačiau ta garbinga An
gelų Sargų šventė neišnyks 
ir iš atminties neišeis. Ji 
bus gyva ir bus švenčiama 
bei minima, kur tik rasis 
bent vienas buvęs policijos 
korporacijos narys.

Buvę policijos tarnauto
jai, gyveną išeivijoje, ne
pamiršta tos dienos ir kas
met, kad ir prie sunkiausių 
aplinkybių, tą šventę šven
čia, prisimindami maldomis 
savo draugus, kritusius ne
lygioje kovoje už krašto 
laisvę ir savo šalies gyven
tojų gyvybių bei jų turto 
saugumą.

Nepriklausomybės metų 
Lietuvos policininkui Ange
lų Sargų diena yra simboli
nė džiaugsmo diena, bet da
bar ji virto didelio liūdesio 
ir nevilties diena.

šįmet, buvę Lietuvos po
licijos korporacijos nariai, 
gyveną čia, minime 44 m. 
sukaktį ir švenčiame Ange
lų Sargų šventę Jaunimo 
Centre spalio 7 dieną: pa
maldos Jėzuitų bažnyčioje 
— 11 vai. ryto ir posėdis 
Jaunimo namuose 12 vai. 
Posėdžio metu kalbės prel.
M. Krupavičius.

Į minėjimą kviečiami visi 
buvę Lietuvos policijos kor
poracijos tarnautojai ir vi
suomenė. Pov. Dirkis

-Solistės M. Kripkauskienės 
dainų rečitalis

Gruodžio 9 d- Jaunimo 
Centro salėje įvyksta solis
tės M. Kripkauskienės dai
nų rečitalis. Solistė M. 
Kripkauskienė, Chic a g o s 

lietuvių mėgiama daininin
kė, dažnai per įvairias šven
tes bei minėjimus mielai 
prisideda prie meninės pro
gramos paįvairinimo.

LB Chicagos Apygardos 
valdyba, dėl kitų organiza
cinių įsipareigojimų, nega
lėjo jos rečitalį globoti, bet 
nežiūrint to, du valdybos 
nariai prof. B. Vitkus ir 
Dr. A. Verbickas sutiko 
įeiti į rečitalio rengimo ko
mitetą ir tuomi parodyda
mi LB Apygardos valdybos 
palankumą ir paramą.

Dar 1000 dolerių
Praeitą savaitę Chicago

je lankėsi Dr. Veronika ir 
dr. Vladas Adomavičiai, iš 
Akron, Ohio. Lankė savo 
brolį garsų visuomenininką, 
taip pat daktarą — Joną 
Adomavičių. Svečiai su sa
vo paaugesniais vaikučiais 
lankėsi tryliktame Alvudo 
parengime, stebėjo mažųjų 
pasirodymus, pamatė savo 
akimis draugijos teikiamą 
didžią naudą mažiesiems ir 
čia pat ALVUDo veiklai 
paaukojo dar vieną tūks
tantį dolerių, ši jų auka 
jau yra trečias tūkstantis 
dol. iš eilės skirtas šios 
draugijos veiklai, žinant, 
kad daktarai augina savo 
šešis vaikučius, auka sa
vaime įgauna keleriopai di
desnę vertę, už ką draugi
jos vadovybė yra aukoto
jams nuoširdžiai dėkinga. 
Bet suprantama, kaip visi 
ALVUDo aukotojai, taip ir 
šie — Dr. V- ir dr. V. Ado
mavičiai susilauks tikrąją 
padėką tik iš išaugusių ge
ravalių, subrendusių, pil
nutinių žmonių, šios drau
gijos jiems teikiamos pe
dagoginės pagalbos dėka.

Chicagos lietuvių jaunųjų 
menininkų meno paroda
LB Chicagos Apygardos 

valdybos iniciatyva, spalio 
mėn. 13 d., 6:30 vai. vaka
re Jaunimo Centre, čiurlio- 
nies Meno Galerijoje, ati
daroma jaunųjų menininkų 
meno paroda. Parodoje da
lyvauja 15 jaunųjų meni
ninkų, kurie yra išaugę 
tremtyje - emigracijoje ir 
baigę Chicagos aukštąsias 
Meno mokyklas. Parodoje 
bus išstatyta 75 jaunųjų 
menininkų kūriniai.

Jaunimo Centro Studentų 
Tautinio Ansamblio 

pagerbimas
Prieš tris metus įsikūręs 

Jaunimo Centre Lietuvių 
Studentų Tautinis ansamb
lis yra daug nudirbęs ir 
plačiai pasirodęs JAV-ėse 
ir Kanadoje-

Šiais metais ansamblis 
uoliai talkininkavo LB Chi
cagos Apygardos valdybai

Seimas vyksta spalio 12-14 d. 
Baltimorėje, Southern Hotel 
(Light and Redwood St.).

Seimas pradedamas susipaži
nimo pobūviu viešbutyje spalio 
12 d. 7:30 vai. vak. Pobūvis vi
siems nemokamai, ruošia bal- 
timoriečiai, vaodvaujant Genei 
Radžiuvienei.

Seimas atidaromas spalio 13 d. 
10 vai. ryto.

Seimo banketas spalio 13 d. 7:30

PRANEŠIMAS TAUTINIŲ ŠOKIU 
ŠVENTĖS

Antrosios JAV-ių ir Kanados 
Lietuvių Tautinių Šokių Šventės 
Vyr. Vadovas, Bronius Nainys, 
6804 So. Maplewood Avė., Chi
cago 29, III. Tel. PR 6-3726, 
praneša, kad šventė ruošiama 
1963 m. liepos mėn. 7 d. Chi
cagoje, International Amphithe- 
atre, West 42nd ir So. Halsted 
Str.

Šventės reikalu jau veikia at
skiros komisijos, kurioms vado
vauja:

Repertuaro komisija - pirm. 
Bruno G. Shotas, 7140 So. Cali-

įrengtame TarptaUt i n ė j e 
Prekybos Parodoje, Chica
goje, Nepriklausomos Lie
tuvos pavilijone, gražiai 
užsirekomendavęs pasirody
damas parodoje dalyvau
jančių tautų meniškoje pro
gramoje.

LB Chicagos Apygardos 
valdyba, Lietuvių Studentų 
Meno ansambliui pagerbti 
ir paremti, š. m. spalio mėn. 
27 d. Jaunimo Centro orga
nizuoja parengimą-banketą.

Pagerbimu ir banketu 
rūpinasi valdybos vicepir
mininkas prof. B. Vitkus.

Lietuviai Chicagos miesto 
derliaus ir tautų 

pasirodymo šventėje
Chicagos miesto savival

dybė pakvietė LB Chicagos 
Apygardos valdybą, suor
ganizuoti lietuvių tautinės 
grupės atstovavimą š. m. 
lapkričio 10-11 d.d. Navy 
Pier rengiamoje Rudens 
Derliaus ir Tautų pasirody
mo šventėje.

LB Chicagos Apygardos 
valdyba kvietimą priėmė ir 
pavedė LB Cicero apylinkei 
suorganizuoti lietuvių tau
tinės grupės atstovavimą 
šventėje.

LB Cicero apylinkės val
dyba pradėjo paruošiamuo
sius darbus šventėje daly
vauti, įrengdama lietuvių 
pavilijoną, kuriame bus 
išstatyti tautiniai audiniai, 
tautodailės dirbiniai ir kt. 
Taip pat organizuojamas 
lietuviškų valgių ir skanu
mynų skyrius ir lietuvių 
dalyvavimas meninėje pro
gramoje. 

vai. vak. Banketui rengti komisi
jos pirmininkas VI. Bačanskas.

Seimo intencija iškilmingos 
pamaldos įvyks šv. Alfonso R.
K. bažnyčioje (Saratoga and-Park 
Avė) spalio 14 d. 10 vai. ryto.

Seimui Rengti Komiteto pir
mininkė yra Dr. Elena Armanie- 
nė, 1934 Wilkens Avė., Baltimo- 
re 23, Md., Tel.: WIlkens 7-7565.

Direktoriato priešseiminis po
sėdis įvyks viešbutyje spalio 12

RE ĮKALU
fornia Avė., Chicago 29, III. Tel. 
HE 4-1135.

Bilietų Komisija - pirm. Vin
cas Grėbliūnas, 5941 So. Wash- 
tenaw Avė., Chicago 29, III. Tel. 
HE 4-2375.

Leidinio Komisija - pirm. Do
natas Bielskus, 2335 So., Loyne 
Avė., Chicago 8, III. Tel. YA 7- 
8922.

Registracijos Komisija - pirm. 
Stasys Šiaučiūnas, 2511 West 69th 
St., Chicago 29, III. Tel. HE 4- 
1979.

Kompozitorius Jonas Zdanius 
sutiko tvarkyti muzikos srities 
reikalus (instrumentaciją, or
chestros ir t.t.). Komp. J. Zda- 
niaus adresas: 1626So. Boulevard 
Avė., Evanston, III., Tel. DA 8- 
3616.

REPERTUARAS. Šventės re- 
pertuaran numatyti šie šokiai: 
Suktinis, Kalvelis, Šustas, Ože
lis, Blezdingėlė, Subatėlė, Rugu
čiai, Kubilas, Audėjėlė, Gyvata- 
ras, Sadutė, Mikita, Blezdingi- 
nis Jonkelis, Malūnas ir Noriu 
Miego.

Ruošiamas atskiras repertu
aro leidinys. Jis pasirodys š.m. 
lapkričio mėn. ir bus tuoj pat 
išsiuntinėtas šokių grupių vado- 

’vams. Leidinyje bus duoti smul
kūs šokių aprašymai. Leidinio 
reikalu prašoma kreiptis į reper
tuaro komisijos pirmininką.

REGISTRACUA. Šiuo reikalu 
LB Apylinkių valdyboms buvo 
anksčiau išsiuntinėtos anketos 
(apie 70). Atsakė mažesnė apy
linkių pusė ir užsiregistravo 20 
šokių grupių dalyvauti šokių šven
tėje. Registracija baigiama š.m. 
spalio 15 d. Prašoma grąžinti 
iki to laiko anketas registracijos 
komisijos pirmininkui duotu ad
resu. Ta pačia proga be LB Apy
linkių kviečiamos ir visos kitos 
organizacijos, chorai, mokyklos, 
ansambliai ir t.t. sudaryti tauti
nių šokių grupes ir jas pasiųsti į 
ruošiamą šventę, kad ji būtų di
dinga, gausi ir spalvinga.

Bendrosios informacijos ko
misija dar formuojama ir tuo 
reikalu prašoma kreiptis į J. 
Grabauską, 6442 So. Kolin Avė., 
Chicago 29, III. Tel. 585-9491. 
Šventės reikalais žinios bus tei
kiamos spaudai ir radijui. Pra
šoma jų dėmesio ir bendradar
biavimo šventės minčiai popu
liarinti.

Atskirų sričių informacijos rei
kalu prašoma kreiptis į anksčiau 
minėtų komisijų pirmininkus ar 
vyr. šventės vadovą.

LB Chicagos Apygardos Valdyba 
Tautinių Šokių Šventės rengėjas. 

d. 5 vai. v. Seimo atstovų regis
tracija viešbutyje spalio 13 d. 9 
vai. ryto. Direktoriato poseimi- 
nis posėdis (naujų direktorių) 
spalio 14 d. tuoj po pamaldų.

HOLLYWOODAS BALFO 
SEIME

Toliausiai nuo Baltimorės 
gyvenantieji JAV lietuviai 
yra Floridoje ir Kaliforni
joje. Ir ten tautiečiai kru
ta, Balfui lėšas telkia.

Iš Floridos Hollyvvoodo į 
Balfo Seimą spalio 13 d., 
Baltimorėje tikrai atvyks
ta pirmininkas V. Skupeika 
ir iždininkė p. J. Goodwill, 
o gal ir dar daugiau kas at
vyks. Iš Kalifornijos Holly- 
woodo savo atstovą atsiun
čia direktorius p. A. Dab- 
š'ys.

SVIESTAS IR SŪRIS 
VOKIETIJOS 
LIETUVIAMS

JAV žemės Ūkio Depar
tamentas, po didelių Balfo 
pastangų, pagaliau paskyrė 
10,000 sv. sviesto lietu
viams tremtiniams Vokieti
joje. šis sviesto davinys iš
plauks iš Detroito į Breme
ną š. m. spalio 2 d. Jau dau
gelį metų Balfas negauda
vo sviesto iš JAV valdžios, 
nes jo neužtekdavo vietos 
(JAV) šalpos reikalams. 
Yra beveik tikra, kad liet, 
tremtiniams gausime 42000 
sv. sūrio, kurį reikės nuvež
ti į Bremeną dar šiais me
tais, nes Vokietijos Fede
ralinė Valdžia pervežimo 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

§l/QT MOKAME UŽ BONU 
/4A TAUPMENAS

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

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUIOS
DOVANOS TAUPYTOJOMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

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

išlaidas laivais už Balfo 
važmas šiais metais dar ap
moka-

SUSIRINKIMAS 
PITTSBURGHE

Balfo rėmėjai ir nariai — 
retas dalykas Pennsylvani- 
jos lietuvių tarpe. Lietuvių 
ten yra dešimtimis tūkstan
čių, o Balfininkų — tik keli 
šimtai.

Rugsėjo 30 d. Pittsbur- 
ghe, šv. Kazimiero parapi
jos salėje šaukiamas Balfi
ninkų susirinkimas, kuria
me prakalbą pasakys kan. 
J. B. Končius, nesenai lan
kęs Europą ir gerai žinąs 
ten esančių lietuvių skurdą.

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENMETT 

Hl 2 4450 
642 Meadow Laie Dr. 

Cleveland 24

Vertėj. P. Palukaitis
(70)

— Pecsas? — pasakė Jeningas. piktai žvelgdamas į 
komendantą- — Kurioje vietoje, po velnių, yra Pecsas?

— šimtas kilometrų i pietus nuo čia. mielas pone 
profesoriau. Budapešto aerodromo tuo tarpu dėl sniego 
negalima naudoti, tačiau Pecso aerodromas pagal pasku
tinius pranešimus tebėra atviras. Ten tamstos laukia spe
cialus lėktuvas, kuris tamstą ir — hm — keletą kitų 
specialių atvejų nugabens į Rusiją.

Jeningas atsisuko į Reinoldą.
— Tai reiškia, mano sūnus Brianas atvyko į Angliją? 

— paklausė jis, ir Reinoldas tyliai linktelėjo. — O aš vis 
tebesu čia, kaip? Tamsta puikiai atlikai, jaunuoli, tiesiog 
puikiai. Ką dabar daryti, .težino vienas dangus.

— Aš negaliu tamstai pasakyti, kaip man gaila, po
ne profesoriau, — prabilo Reinoldas. Jis akimirką svy
ravo neapsispręsdamas, tačiau vėliau prabilo: — Aš no
rėčiau tamstai dar šį tą pasakyti. Tarnyba .man nelei
džia, tačiau šį kartą man jau prakeiktai vistiek. Tamstos 

žmona — operacija tamstos žmonai pasisekė visu šimtu 
nuošimčių, tamstos žmona sveiksta ir dabar jau grei
čiausiai visiškai pasveikusi.

— Ką? Ką tamsta sakai? — Jeningas sugriebė Rei
noldą už švarko atlapų ir purtė. — Tai netiesa! Aš žinau, 
kad tamsta meluoji! Chirurgas pasakė...

— Taip, bet jis pasakė dėlto, kad mes iš jo to reika
lavome, — pertraukė jį Reinoldas. — Aš žinau, kad tai 
buvo nedovanotina, tačiau mums buvo nepaprastai svar
bu paskatinti tamstą grįžti Anglijon, ir todėl aš turėjau 
panaudoti visas įmanomas paspaudimo priemones. Bet 
dabar, kada jau viskas vistiek kaip ir baigta, aš galiu 
tamstai viską pasakyti.

— Mano Dieve, Mano Dieve! — aimanavo profeso
rius- Tačiau reakcija, kurios Reinoldas laukė tokiame 
žmoguje, kaip Jeningas, būtent, kad po tokio ilgo ir žiau
raus apgaudinėjimo jis gaus pykčio priepuolį — ta reak
cija nepasirodė. Vietoj jos. profesorius susmuko lovoje, 
lyg kūno svoris būtų tapęs persunkus jo kojoms, ir pra
virko iš laimės. — Tai puiku, aš negaliu tamstai net pa
sakyti, kaip tai puiku. O dar prieš keletą valandų aš bu
vau tvirtai įsitikinęs, kad aš niekada daugiau, kol gyvas, 
negalėsiu būti laimingas.

— Įdomu, nepaprastai įdomu, — pastebėjo komen
dantas. — Ir Vakarai dar turi įžūlumo mums primesti 
nežmoniškumus.

— Tamsta visai teisus, — tyliai pridūrė Janscis. — 
Bet Vakaruose vis dėlto žmonės prieš jų valią nepripom- 
puojami actedrono ir mescalino.

— Ką? Ką tamsta pasakei? — paklausė Jeningas. 
— Ką pripompavo tuo . ..

— Mus, — draugiškai pertraukė Janscis. — Mums 
tvarkingai iškels bylą ir paskui ryto prieblandoje sušau

dys, tačiau prieš tai mes būsime įsukti į ratą — žinoma, 
moderniais moksliniais metodais.

Jeningas žiūrėjo išplėstomis akimis į Janscį ir Rei
noldą, ir netikėjimo nustebimas jo veide palaipsniui pa
sikeitė į siaubo išraišką. Jis atsistojo ir atsisuko į ko
mendantą.

— Ar tai tiesa? Noriu pasakyti, ar teisybė, ką tas 
žmogus sako?

Komendantas truktelėjo pečiais.
— Jis, žinoma, perdeda, bet. •.
— Tai tiesa ... — užbaigė Jeningas, ir jo balsas bu

vo visiškai ramus. — Pone Reinoldai, tamsta neturi sau 
priekaištauti, kad pasakei netiesą apie mano žmoną. To
kios paspaudimo priemonės man net nebūtų reikėję. Da
bar jau pervėlu. Tai man labai aišku, kaip ir viskas pra
deda aiškėti. Ir aš jau žinau, ko daugiau savo gyvenime 
niekada rnpamatysiu.

— Savo žmonos, — tarė Janscis.
— Taip, savo žmonos. Ir savo sūnaus.
— Tamsta juos pamatysi, — tarė Janscis. Jis tai 

pasakė su tokio absoliutaus ‘sitikinimo tonu, kad kiti nu
stebę išplėtė akis ir save klausinėjo, ar tas žmogus yra 
aiškiaregis, ar pamišėlis. — Tai prižadu tamstai, pone 
profesoriau.

Senasis vyras žiūrėjo į jį, išplėtęs akis, tačiau viltis 
lėtai geso jo akyse.

— Tai labai draugiška iš jūsų pusės, mano pone. 
Religija •..

— Ne, — pertraukė jį Janscis. — čia, šiame pasau
lyje — ir labai greitai.

— Išveskite tą vyrą, — įsakė komendantas. — Jis 
jau pamišo.

(Bus daugiau)
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SPORTO DARBUOTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Š. Amerikos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komitetas 
šaukia Visuotinį ŠALFASS-gos 
Metinį Suvažiavimą, 1962 m. 
gruodžio 1-2 d. Clevelande, Ohio.

Suvažiavime pilna balsavimo 
teise dalyvauja sporto klubų rink
tieji' bei skirtieji atstovai, ir 
ŠALFASS-gos administraciniai 
pareigūnai.

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti visi sporto darbuotojai, 
veteranai, fizinio lavinimosi mo
kytojai ir lietuvišku sportiniu ju
dėjimu besidomintieji privatūs 
asmenys bei organizacijų atsto
vai.

Pavieniai asmenys, norintieji 
patariamuoju balsu dalyvauti su
važiavime, registruojasi bei in
formacijas gauna betarpiškai 
FASK-te, iki š.m. lapkričio 20 
d., šiuo adresu:

Lithuanian Athletic Union 
10823 Magnolia Dr. 
Cleveland 6, Ohio

PABALTIEČIŲ SPORTO FEDE
RACIJOS SUVAŽIAVIMAS

Š. Amerikos Pabaltiečių Spor
to Federacijos Suvažiavimas 
įvyks 1962 m. lapkričio 3-4 d. 
Clevelande.

Suvažiavime dalyvaus estų, 
latvių ir lietuvių įgalioti atsto
vai iš JAV-bių ir Kanados, pas
kirtieji atatinkamų tautybių spor 
tinių vadovybių.

Pagrindiniai suvažiavimo tiks
lai bus šie:

* Sudaryti bendrą JAV-bių ir 
Kanados Pabaltiečių Sporto Fe
deracijų vadovybę;

* Priimti PSF-jos įstatus;
* Nustatyti PSF-jos veiklos 

gaires bei ateinančio sezono pla
ną.

* Ieško vedusios poros 
gyventi kartu — namų apy
vokos darbams ir vairavi 
mui.

Pasikalbėjimui skambin
kite: FA 1-8706

* Išnuomojamas kamba
rys vyrui, su maistu ir pil
nu aptarnavimu. Skambin
kite telef. 791-2537. Yra ir 
garažas.

Savininkas parduoda 
naują 6 kamb. ranch tipo 
namą — 7870 Som Center, 
į šiaurę nuo White Rd.

U/2 plytelių vonios, per
skirtas rūsys, 2 mašinų ga
ražas su dvigubu cementi
niu įvažiavimu, moderniški 
langai ir rėmai, 100x435 
įrengtas sklypas. Sumažin
ta kaina, nes privalo par
duoti ar išnuomoti su teise 
pirkti.

Lankytis šeštadienį ar 
sekmadienį, susižinant tel. 
AN 1-0123.

(112, 113, 114) 
DĖMESIO! PAJAMOS!

Rytinėje dalyje (prie Woodhill) 
Kennedy Avė. 2 DVIGUBI NAMAI 
ant 1 sklypo. 1 gazo pečius, 1 ga
ražas, 230 dol. pajamų. Įkainuo
tas 16.500. Parduoda savininkas. 
Tel. SK-2-1098.

Detroito jūrų skautai baigė
buriavimo sezoną

Užpraeitą sekmad i e n į, 
rugsėjo 16'd., Detroito jūrų 
skautų tėvų komitetas, jau
kioje K. Atraškevičienės 
vasarvietėje, prie Upper 
Straits ežero suruošė ”ša- 
rūno” laivo buriavimo sezo
no pabaigtuves, į kurias iš 
Flinto atvyko gen. Černius 
su ponia, „Šarūno” laivo 
krikšto motina, įžymūs lie
tuvių skautybės veikėjai 
Kodačiai iš savo vasarvietės 
”Nidos”, vyresniosios kar
tos nuoširdus visuomeni
ninkas Juozas Tamošiūnas, 
Variai su savo šaunia duk
ra, skautų veikėjai Kava
liauskai, įžymi skaučių vei
kėja Irena Laurinavičienė ir 
gražus būrys Detroito skau
tų rėmėjų.

Vasarvietėje, stiebe ple
vėsavo JAV įr Lietuvos vė
liavos, gėlėto gi ir ūksmin
go daržo ryškioje vietoje, 
ant padengto stalo rikiavo
si visa eilė trofėjų, atžy
mėjusių „Šarūno” vadų ir 
įgulos sumanumą ir darbš

tumą, kaip ir Neptūno pa
lankumą laivo burėms šių 
metų buriavimo sezone.

Jubiliejinėje regatoje "Ša
rūnas”, vedamas vairinin
ko Alberto Karvelio su šat- 
manu, vairininku Linu Juš
ka laimėjo jūrų skautų bu
riavimo taurę, o „Šarūno” 
jauniai jūrų skautai: Ed
mundas Pesys ir Antanas 
Norus laimėjo jaunių irk
lavimo trofėją. "Šarūnas” 
Jubiliejinėj lietuvių jūrų 
skautų stovykloj laimėjo ir 
p a v y z dingiausio vieneto 
trofėją.

"Šarūno” laimėjimų nuo
pelnų liūto dalis priskiria
ma energingam laivo va
dui, jūrų pask- Algiui Pe-

Jūrų paskautininkas A. Pesys su jam dovanoto burlaivio gra
viūra. Dešinėje stovi A. Juška. J. Preibio nuotrauka

EASTCLEVEI.AND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

ACCOUNTS 
INSURE O T O 

’IO ooo

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMOOEUNG LOANS

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
laiką.

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

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

FR1ENDLY 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

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-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.

PARENGIMŲ KALENDORIUS]

SPALIO 6 D. Vlado Braziulio 
vad. dramos studijos rengiamas 
draminis Stasio Pilkos rečitalis.

SPALIO 7 D. LVS Ramovė 
Clevelando skyrius rengia po
būvį Čiurlionio namuose Kariui 
paremti.

SPALIO 20 D. "LietuvaMairo
nio kūryboje" - akademinis minė
jimas ir pobūvis šv. Jurgio pa- 
rap. salėje.

SPALIO 28 D. Eglutei paremti 
madų demonstravimo vakaras.

LAPKRIČIO 10 D. SLA 14 Kuo
pos susipažinimo su Toronto SLA 
236 Kuopos nariais, vakaras - po
būvis.

LAPKRIČIO 17 D. Neolituanų 
balius šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 24 D. Kariuome
nės šventės minėjimas Šv. Jur
gio Parapijos salėje.

GRUODŽIO 1 D. Lietuvių 
Salės 50 metų minėjimas.

GRUODŽIO 2 D. Akademija 
Maironio Garbei-paskaita, Čiur
lionio Ans. koncertas ir pobūvis 
Naujos parap. salėje.

VASARIO 23 D. L.T.M. Čiur
lionio Ansamblio koncertas-ba
lius šv. Jurgio parap. salėje.

BALANDŽIO 27 D. L.T.M.Čiur
lionio Ansamblio metinis koncer - 
tas naujos parap. salėje.

Kavaliauskas, Černienė, Laurinavičienė ir A. Juška Detroito jūrų 
skautų išvykoje. J. Preibio nuotrauka

siui su jo darbščiu adjutan
tu, valt. Arvydu šatraičiu.

Veiklus visuomenininkas 
ir ilgametis jūrų skautų tė
vų Komiteto narys, agr. Al
fonsas Juška jautriu žo
džiu įvertino brangų j. ps. 
Algio Pesio pasiaukojimą ir 
jo neužmirštinus nuopelnus 
Detroito jūrų skautams ir, 
padėkos ženklan, su Komi
teto pirmininke Ona šadei- 
kiene įteikė įrėmintą būri
nio laivo graviūrą.

J. ps. A. Pesys atsakė: 
„Aš dirbu skautybei, nes 
myliu Lietuvą”.

Skautų motinos: šadei- 
kienė, Kavaliauskienė ir 
Norienė iškilautojams pa
ruošė skanių užkandžių, o 
skautų rėmėjai: Mikalaus
kas, Petrauskas ir Telyčė- 
nas „suorganizavo” alaus 
su žirniukais "šaltinėlį”.

Leidžiantis saulei, iški
lautojams giedant Tautos 
himną, nuleidus vėliavas, 
svečiai su maloniausiais

įspūdžiais ėmė išsivažinėti 
į namus. faž)

GRAŽI PARODA 
HAMILTONE

Hamiltonas savo geogra
fine padėtimi yra tarp To
ronto ir Niagara Falls — 
beveik pusiaukelėje.

Čia nuo seniau gana gy
vai reiškiasi lietuvių kultū
rinis gyvenimas. Kolonija 
priskaito arti 500 asmenų, 
žinoma dauguma jų sudaro 
naujieji ateiviai.

Hamiltone jau buvo dail- 
A. Tamošaitienės darbų pa
roda, šią vasarą su savo 
moderniais — abstrakti
niais paveikslais buvo at
vykęs dail. J. Bagdonas, o 
dabar kiti du menininkai — 
Viktoras Petravičius ir Juo
zas Pautienius, pasinaudo
dami kun. dr. J. Tadaraus- 
ko svetingumu, suruošė pui
kią dailės parodą.

Labai skoningai sutvar-

Clevelandas privalo augti -
IŠRINKITE

JOHN T.

CORRIGAN
MAYOR

• PRITYRĘS PAREIGŪNAS

• RYŽTINGAS VADOVAS

<• EFEKTINGAS
ĮSTATYMAMS

SUGEBĖJIMAS
DRĄSA
NEPRIKLAUSOMAS

JOHN T. CORRIGAN

DARBAI...
Dinamiška prog r a m a 

pritraukti daugiau pra
monės ir prekybos į Cle- 
velandą, tuo suteikiant 
daugiau darbų visiems 
vyrams ir moterims no
rintiems ir pajėgiems 
dirbti.

&led
ALBERT D.

NESBITT
JUDGE

COMMON PLEAS
COURT

Išrinkite geriausią vyrą toms pareigoms

X I JOHN T. CORRIGAN

MAYOR — DEMOCRAT
GEORGE BLAHA, Ch. 18024 Ponciąna

kyta salė leido dailininkams 
puikiai išdėstyti savo pa
veikslus. J. Pautienius iš
statė apie 22, o V. Petravi
čius 12 paveikslų.

Tą parodą aplankė arti 
500 meno mėgėjų. Buvo nu
pirkta dail. J. Pautieniaus 
ir V. Petravičiaus paveiks
lai.

Šios gražios lietuvių ko
lonijos parapijiečiai už to
kios gražios aukšto meninio 
lygio parodos suruošimą 
yra labai dėkingi dailinin
kams ir ypač kun. dr. J. 
Tadarauskui, kuris ‘davė 
salę nemokamai.

B. A-tas

WATERBURY

Maironio minėjimas
Sekmadienį, spalio mėn. 

7 d., 3 vai. po pietų, šv. 
Juozapo parapijos salėje 
įvyks akademija — 
koncertas Maironiui 
pagerbti-

Paskaitą apie Maironį 
skaitys rašytojas - poe tas 
Stasys Santvaras iš Bosto
no. Koncerto programą at
liks solistai Daiva Mongir- 
daitė ir Stasys Liepas, mu
zikui - kompozitoriui Juliui 
Gaideliui akomponuoj ant. 
Be to, aktorius Algimantas 
žemaitaitis padekla m u o s 
Maironio kūrybos.

Waterburio ir apylinkės 
lietuviai kviečiami akade
mijoje - koncerte dalyvauti 
ir savo atsilankymu pagerb
ti tą didį mūsų tautos dai
nių bei atgimimo pranašą 
Maironį.

Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Bendruomenė 
Waterbury. (mk)

JANUARY 2, 1963 Terrn
EDUCATION

• High School (Honors) B. S. (Electrical Engineering) 
LLB (Cum Laude)
DOCTOR of JURISPRUDENCE

EXPERIENCE
• Engaged in law pratictice for 22 years 

Statė & Federal Ct.
• Taught law at Cleveland Law School and

Cleveland-Marshall Law School (Conflicts of Law)
• Taught Electrical Engineering at Fenn College
• Member Cuyahoga County Bar and

American Bar Association
• Trustee of Cuyahoga County Bar Association 

for 18 years.

QUALIFIED — MATURE AND EXPERIENCED FOR
JUDGE COMMON PLEAS COURT

John Scott, Chmn. - 1630 Standard Blg- MA. 1-8755
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KAS IR KUR?
• Leonas Kančauskas, 

Dirvos foto korespondentas 
Los Angeles, Calif. baigia 
tvarkyti Lietuvos Nepri
klausomybės Akto signata
ro prof. Mykolo Biržiškos 
laidotuvių albumą, kuris 
bus atiduotas muziejui.

L. Kančauskas turi savo 
studiją Hollywood Blvd., o 
viršvalandžiais dirba lietu
vių reikalams.

• Toronto Kanados Lie
tuvių Choras ”Varpas”, di
riguojamas muziko Stasio 
Gailevičiaus, pirmą kartą 
koncertuos New Yorke spa
lio 7 d., Franklin K- Lane 
High School salėje, Wood- 
havene, Jamaica ir Dexter 
St. kampas. Programoje da
lyvaus ir solistas Vaclovas 
Verikaitis.

Koncertą ruošia Lietuvos 
Atsiminimų Radijas, vado
vaujamas Jokūbo Stuko. 
Visi newyorkiečiai prašomi 
pagerbti iš tolo atvykusius 
■svečius savo gausiu atsi
lankymu.

• Vincė Jonuškaitė-Les- 
kaitienė, Liet. Moterų At
stovybės klubo pirm., dvi 
savaites atostogavo Chica
goje pas savo artimuosius 
gimines bei pažįstamus, šio
mis dienomis grįžo į New 
Yorką ir vėl aktyviai pra
deda savo visuomeninės vei
klos sezoną.

• Vytautas Aleksandru - 
nas ir Alfonsas Valavičius, 
iš Los Angeles, įsijungė į 
Antano Smetonos monogra
fijos garbės prenumerato
rių eiles, sumokėdami po 25 
dol. Los Angeles ALT S-gos 
skyrius, vadovaujamas An
tano Mažeikos, monografi
jos leidimui paskyrė 25 do
lerius.

• Vytautas Burokas, iš 
Los Angeles, jaunųjų aka
demikų atstovas, aktyviai 
reiškiasi vietos amerikiečių 
demokratų veikloje.

• Inž. Stasys Giedrikas 
su žmona dr. Irena, iš New 
Yorko rugsėjo 7 dieną ke
turiom savaitėm atostogų 
išskrido į Europą, kur jie 
aplankys keletą kraštų.

• Marija Varnienė tris 
savaites atostogų praleidu
si Europoje šį mėnesį grįž
ta į New Yorką.

• Dail. H. Šalkauskui pa
skirta pirmoji premija už 
akvarelinį kūrinį Sydnėjaus 
Konkursinėje Robin Hoocl 
parodoje. Tą parodą atidarė 
ir premiją įteikė NSW gu
bernatorius E. Woodward. 
Toje parodoje aukštai įver
tinti ir lietuvaitės E. Kub- 
bor kūriniai.

• V. Saudargo odos ga
minių įmonė Sydnėjuje ga
vo pakvietimą dalyvauti 
1963 m. pasaulinėje pramo
nės parodoje, kuri įvyks 
Tokio, Japonijoje.

• Dr. J. Petrauskas atsi
sakė darbo N. Gvinėjuje ir 
atvykęs Australijon pradės 
dirbti Lithgow mieste pri
vačioje ligoninėje.

- - - - - - - - - - - "— 1Didžiam kovotojui už Lietuvos laisvę 

inž. PIJUI J. ŽIŪRIUI

mirus, HYPATIJAI ŽIŪRIENEI ir artimiesiems 

gilią užuojautą reiškia

Danutė ir Antanas
S e n i k a i

AUKOS DIRVAI
DIRVOS METINES ŠVENTĖS
PROGA AUKOJO:
P. Vėbra................................ 5.00
M. Stomenskis..................... 2.00
J. Sandargas.......................  5.00
J. Jaškauskas ....................  3.00
K. Virbickas.......................  5.00
J. Adomaitis.......................  2.00
J. Petkūnas.......................... 5.00
A. Matioška...........................5.00
A. Patalauskas...................  3.00
O. Kaupmanas ..................... 1.00
V. Kazakevičius.................. 2.00
P. Ališauskas...................... 5.00
F. Gaudušas........................  5.00
V. Meiliūnas..........................5.00
P. Petrušaitis....................... 5.00
J. Mockus...............................5.00
J. Giedrikas............................1.00
J. Inčiūra............... ............. 1.00
P. Balkus.............................. 1.00
M. Petrikonis...................... 5.00
S. Laniauskas...................... 2.00
(pavardė neišskaitoma)...... 5.00
G. Rukšėnas.............................92
K. Stundžia .......................... 1.84
B. Naujelis............................ 5.00
M. Kizis............................... 5.00
Dr. J. Senikas......................10.00
N. Ivanauskas..................... 5.00
A. Ališauskas ..................... 5.00
Dr. N. G. Nogės..................  5.00

ATITAISYMAS
Dirvos 111 nr. vedama

jame įsivėlė nemaloni klai
da. Išvardinant ALT S-gos 
buvusius pirmininkus buvo 
išleista Dr. St. Biežio pa
vardė. Dr. St. Biežį ta pro
ga atsiprašome.

KENOŠOS LIETUVIAI 
ĮSIJUNGĖ Į LIETUVIŲ 

FONDO VAJŲ
Šiomis dienomis Lietuvių 

Fondo valdybą pasiekė džiu
gi žinia — Kenošos Lietu
vių Bendruomenės apylin
kės ribose susibūrė vienuo
lika vietos lietuvių ir orga
nizuotai įsijungė į Lietuvių 
Fondą, kiekvienas įnešda- 
mas po šimtą dolerių. Ke
nošos LB apylinkės pirmi
ninko Jono Milišausko tei
gimu, tai ne profesionalai, 
bet fizinio darbo atstovai, 
darbininkai. Jų įsijungimą 
į LF lėmė ne jų uždarbio 
didumas, bet supratimas LF 
paskirties ir jo uždavinių 
remti lietuvybės stiprinimą 
bei liet, kultūros ugdymą. 
Jų vardai: Grigaliūnas Ig
nas, Juška Bronius, Mila
šius Stasys, Navickas An
tanas, Pociulis Jonas, Po- 
ciulis Stasys, Ralys Stasys, 
Stankus Richardas, šums- 
kis Jonas, Vadeiša Adolfas, 
Valaitis Stasys. Iš jų tarpo 
ypatingai išsiskiria 80 me
tų turintis neturtingas pen
sininkas S. Ralys ir JAV 
gimęs R. Stankus, nuošir
džiai remiąs Kenošos lietu
vių veikla.

Būrelio nario Br. Juškos 
žiniomis, būrelio iniciato
riais yra J. Pociulis ir Ign. 
Grigaliūnas, kuris tai ak
cijai taip pat ir vadovavo. 
Minimi asmenys atsiuntė 
Lietuvių Fondui 860 dol. 
pinigais ir likutį pasižadėji
mais sumokėti dalimis. 
Toks džiuginantis rezulta
tas pasiekta LB Kenošos 
apylinkės vadovybės ir 
aukščiau išvardytų asmenų

Rugsėjo 20 d. Los Angeles Tautiniuose Namuose įvyko Dirvos Bendradarbių Klubo steigiamasis su
sirinkimas. Nuotraukoje susirinkimo dalyviai. Sėdi iš kairės: dr. St..Žymantas, neatpažinta ponia, E. 
Čekienė - viešnia iš New Yorko, D. Railienė, dr. Čekas - svečias iŠ New Yorko. Stovi iš kairės: V. 
Gilys, T. Mickus, A. Latvėnas, Br. Raila, A. Valavičius, A. Mažeika ir V. Aleksandrūnas. Klubui pri
klauso ir šios- nuotraukos autorius L. Kančauskas. L. Kančausko nuotrauka

LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS
Šių metų rugsėjo mėn. 15 d. 

įvyko ALT Sąjungos Los Angeles 
skyriaus metinis narių susirin
kimas, kuris savo atsilankiusių 
narių gausumu, darbinga nuotai

Dirvos Bendradarbių Klubo Los Angeles mieste pirmoji valdyba. 
IŠ kairės: T. Mickus, Br. Raila, A. Latvėnas ir VI. Gilys.

L. Kančausko nuotrauka

ka, ir savo nepaprastumu išsis
kyrė iš eilinių susirinkimų. Sa
kau nepaprastumu todėl, kad ja
me atsilankė miela viešnia Tau
tinės S-gos Centro valdybos sek
retorė ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo pirmininkė E. Če
kienė. Nors E. Čekienė atvyko į 
Kaliforniją atostogauti/ tačiau 
losangeliečiai buvo įkyrūs ir ne
davė jai ramybės. Tikėsimės, kad 
viešnia bus atlaidi ir nerūstaus 
labai ant mūsų tolimųjų, gūdžių
jų Vakarų gyventojų, nes mums 
gyvenantiems dideliame tolyje 
nuo lietuvybės centrų - kiekvie
no atvykusio iš Rytų veikėjo pasi
rodymas, ne eilinis įvykis. Atsi
randa daugybė reikalų gyvu žo
džiu išsiaiškinti, išsikalbėti. 
Tad, turbūt, neretai tokiems at- 
silankėliams tenka ir pavargti 
ir, galbūt, nusivylusiems grįžti 
atgal nepasigėrėjus kaip reikiant

iniciatyvos bei aukos dva
sios dėka. Kenošos pionie
rių žygis yra sektinu pa
vyzdžiu Lietuvių Fondo va
jui atskirose vietovėse or
ganizuoti.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJOS SEIMAS

TMD Seimas įvyks spalio 20- 
21 dienomis Lietuvių Auditorijo
je, 3133 So. Halsted St., Chica
goje. Pirmosios sesijos pradžia 
spalio 20 d. 2 vai. po pietų.

Visų kuopų valdybos nuošir
džiai prašomos šaukti susirinki
mus, išrinkti delegatus ir aptar
ti klausimus, kurie būtų susiję 
su TMD veikla, kad juos galėtų 
iškelti Seime. "Lietuvos Žemių 
Aprašymai" knygos išleidimas 
pareikalauja iš mūsų visų daug 
darbo, lėšų ir pasišventimo. 
Mums pritaria daug tautiečių, tik 
mes patys turime energingiau 
griebtis darbo.

Visais Seimo reikalais prašo
me kreiptis į Centro Valdybos 
sekretorių: Martynas Kasparai
tis, 1827 Linden Avė., Racine, 
Wisc.

gražia ir įdomia saulėta Cali- 
fornija. Kaip ten bebūtų, bet 
mums mielos viešnios viešnagė 
Los Angeles suteikė malonumą gy. 
vu žodžiu išgirsti pranešimą apie

ALTS-gos centro valdybos ir 
LNFondo veiklą.

Savo pranešime E. Čekienėpa
žymėjo, kad nuo ALTS-gos centro 
v-bos kadencijos pradžios iki šiol 
įvyko 18 posėdžių, iš kurių du 
bendri kartu su Vilties d-jos val
dyba.

Buvo paruošti jauniesiems tau
tininkams. įstatai.

Sąjungos valdyba svarstė ALT 
reformų reikalą ir paskutiniame 
suvažiavime per savo atstovus 
buvo įnešus tų reformų siūlymo 
projektą. Vienas iš didesnių 
s-gos rūpesčių yra Antano Sme
tonos monografijos išleidimas, 
pradėtas jau buvusios valdybos. 
Monografiją norima dar šiais 
metais išleisti. Jos kaina yra 
$10.00 iš anksto užsiprenumeruo
jant. Išlaidos didelės, todėl labai 
reikalingi garbės prenumerato
riai ir rėmėjai. Skyriai turėtų 
sparčiau persiųsti taip reikalin
gus spausdinimui pinigus. Veika
las bus apie 800 psl. ir atskleis 
daug įdomių ir iki šiol nežino
mų momentų iš Lietuvos politi
nio ir kultūrinio gyvenimo. Vei
kale bus gausu nuotraukų.

Vienas iš paskutiniųjų s-gos 
' rūpesčių yra š.m. rugsėjo 29-30 

dienomis kviečiama konferen
cija, kurioje be kitų klausimų bus 
svarstoma s-gos įstatų keitimas.

Pranešėja teigia, kad bendrai 
ALTS-gos veikla gyva ir į jos 
eiles rykiuojasi jaunieji nariai, 
tačiau esą, mažai skelbiama spau
doje, todėl prašo, kad skyriai 
daugiau per spaudą supažindintų 
lietuvių visuomenę apie savo 
veiklą.

Kalbėdama apie Lietuvos Ne
priklausomybės Fondą, pažymėjo 
kad fondas jau baigia aštuntuosius 
metus ir jo tikslas yra lietuvių 
tautos gyvybė, laisvė ir nepri
klausomybė. Fondas yra atlikęs 
daugelį naudingų Lietuvai darbų, 
būtent:

1. Pabaltijo tautų Europoje leis
tas anglų kalba politinėms, eko
nominėms, ir kultūrinėms prob
lemoms propaguoti žurnalas 
"East and West".

2. Mūsų atstovų dalyvavimas 
Baltų d - joje Vokietijoje besireiš - 
kiančioje kultūrinių vertybių po
puliarinime.

3. Europoje išleista čekų kom
pozitoriaus V. Nelhybelorkestri

nė dainų partitūra, kur atskiros 
dalys išimtinai naudojasi lietu
viškų liaudies dainų tematika. 
Veikalas dideliam orkestrui, 
trunka 20 minučių ir yra plačiai 
grojamas Europos radiofonuose.

4. Kurį laiką spausdintas ang
lų kalba neperiodinis biuletenis, 
siuntinėtas amerikiečių spaudai 
ir įtakingesniems asmenims.

5. LNFondas nekartą yra pa
rėmęs tarptautinėje plotmėje 
sportuojantį jaunimą, skautus, Li 
tuanus žurnalą.

6. LNFondas yra suteikęs ma
terialinį pagrindą daugeliui Lie
tuvos laisvės bylos kėlimui nau
dingų darbų, per kuriuos mes 
turime progos įeiti į laisvųjų 
kraštų didžiąją spaudą, radiją 
ir atlikti stambesnius kultūri
nius uždavinius.

7. Ir viena iš didžiausių ir 
vėliausių LNFondo išlaidų yra 
Laisvės Kovų Dainų leidinys,,ku
riuo atžymėtos mūsų tautos sū
nų herojinės kovos už laisvę, 
įamžinta drąsi lietuvių rezisten
cija prieš sovietinį pavergėją. 
Ši knyga duodama kiekvienam 
LNFondo rėmėjui, aukojusiam 
bent $10.00, kaip dovana, ir kaip 
viena priemonių palaikyti tautie
čiuose tolimesnės kovos dvasią ir 
pasiryžimą ateičiai.

Šiuo momentu LNFondas yra 
užsibrėžęs sukelti daugiau lėšų 
vienam iš LNTalkos užsimojimų 
-sutvarkyti dokumentacijos dar
bą ir išleisti anglų kalba veika
lą apie Lietuvą, kuriuo iki šiol 
dar niekas nepasirūpino, nežiū
rint, kad jis visiems Lietuvos 
laisvės kovos tesėjams yra bū- 

‘ tinas. Medžiaga tokiam leidiniui 
yra jau parūpinta, reikia lėšų 
paruošti spaudai ir spausdinimo 
išlaidoms.

Peržvelgus kiek daug reikš
mingų darbų LNFondas per savo 
egzistencijos laiką yra padaręs, 
tenka tik patvirtinti prieš pus
metį Fondo Tarybos nuomonę, 
kad LNFondas reikalingas, jo 
veikimas pozityvus ir svarbus.

Susirinkimo dalyvių vardu su
sirinkimui pirmininkavęs A. Lat
vėnas išreiškė E. Čekienei didelę 

Los Angeles mieste lietuvių spaudos platintojas Prišgintas dova
noja knygą St. Goštautui, persikėlusiam gyventi iš Kolombijosį JAV. 
Gyvendamas Kolombijoje St. Goštautas ispanų kalboje išleido knygą 
apie lietuvių meną. L. Kančausko nuotrauka

padėką už įdomias ir svarbias 
pranešimo mintis.

Grįžtant prie susirinkimo ei
gos tenka pažymėti, kad skyriaus 
narių susirinkimą atidarė sk. 
v-bos pirm. A. Mažeika pakvies
damas tylos minute pagerbti mi
rusiuosius mūsų garbinguosius 
tautos sūnus, prof. Mykolą Bir
žišką ir arkivysk. Teofilį Matu
lionį ir išsiskyrusius iš skyriaus 
narių tarpo narius: A. Motieką, 
J. Chmieliauską ir M. Aleksand- 
rūnienę.

Toliau sekė valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai. I 
naują sk. valdybą išrinkti: A. 
Mažeika,- A. Latvėnas, V. Alek
sandrūnas, J. Raibys ir A. Vala
vičius.

Artimiausiuose skyriaus dar
buose yra numatoma A. Smetonos 
monografijos platinimas, Dirvos 
bendradarbių klubo įsteigimas, 
dar šiais metais parengimo su
ruošimas.

Susirinkimo metu monografi
ją užsiprenumeravo: A. Mažeika, 
A. Latvėnas, Taut. S-gos skyrius,
V. Aleksandrūnas ir A. Valavi
čius garbės prenumeratoriai.

Be to susirinkime padarė pra
nešimą apie nesenai pradėjusią 
veikti Los Angeles lietuvių kre
dito draugiją (Lithuanian Credit 
Union) v-bos pirm. A. Kiršonis, 
paaiškindamas susirinkusiems 
pagrindinius šios kredito d-jos 
nuostatus ir kokią pirmenybę tu
ri šios rūšies kredito draugija 
prieš kitas tokio pobūdžio kredi
to įstaigas. Kvietė stoti nariais 
į ją, taupyti ir skolintis ir tuo 
būdu išugdyti šią lietuvišką kre
dito d-ją į tvirtą finansinį viene
tą.

Malonu pažymėti, kad kaip bend
rai visoks Los Angeles lietuvių 
gyvenimas kyla, lietuvių skaičius 
gausėja, taip ir ALTS-gos sky- 
riun įstojo apstus būrelis naujų 
narių, būtent: Giedrė Mickienė, 
Tadas Mickus, Tadas Mečkaus- 
kas, Juozas Vaičius, Juozas Nau
sėda, Vytautas Karazija, Emili
ja Statkienė, Kazys Statkus, Jonas 
Steikūnas ir Antanas Kizis. Susi
rinkimui sumaniai pirmininkavo 
A. Latvėnas, sekr. A. Valavičius.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
rugsėjo 16 d. įvyko Los Angeles 
Tautinių Namų piknikas sutrau
kęs nepaprastai gausų būrį lietu
vių visuomenės. Reikia skaityti, 
kad šių metų tautinių namų pik
nikas buvo labiausiai pavykęs. 
Atsilankė Lietuvos Konsulas Dr. 
J. Bielskis su ponia, ponai Če
kai, Laiškai Lietuviams redak
torius kun. J. Vaišnys ir daug 
naujai atvykusių į Los Angeles 
gyventi lietuvių. Skambėjo lie
tuviška daina, vyko įvairios pra
mogos, jaunimo sporto numeriai, 
aukštaičių ir žemaičių virvės 
traukimas ir kt.

Susirinkusieji gražioje aplin
kumoje, po giedriu Kalifornijos 
dangumi turėjo malonumo susi
tikti su savo bičiuliais ir pa
žįstamais.

Rugsėjo 20 d. dalyvaujant Dir
vos kolegijos narei viešniai E. 
Čekienei, tautiniuose namuose 
įvyko Dirvos bendradarbių klubo 
steigiamasis susirinkimas. Tai 
vienas jau įvykdytas darbas iš 
užsibrėžtų naujos v-bos tikslų. 
Iš atsilankiusiųjų tarpo išrinkta 
valdyba iš žurnalisto Br. Rai
los, A. Latvėno, T. Mickaus ir
VI. Gylio.

( av)
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