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Nauja Vakarų Vokietijos armija
Amerikai netekus atominės bombos monopolio, vokiečių įnašas į Va

karų gynimą pasidarė neišvengiamas. - Jo reikalingumas dar daugiau 
padidėjo įsigalėjus minčiai, kad karo veiksmai gali prasidėti ir be ato
minių ginklų sprogimų trenksmo. - Užtat amerikiečiai spaudžia vokie
čius padidinti kariuomenę iki 75o, ooo vyrų, tai yra vos 15o, ooo mažiau 
negu jie turėjo Antrajam pasauliniam karui prasidėjus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mums visai nepajutus, trečia

sis pasaulinis karas prasidėjo ly
giai prieš keturias savaites penk
tadienio pavakarį. Sovietai ato
minėm' bombom apmėtė visą eilę 
vietovių Europoje, tačiau maž
daug du trečdaliai priešpuoliui 
paruoštų Vakarų atominių ginklų 
išliko sveiki ir buvo panaudoti. 
Tačiau tas priešpuolis negalėjo 
sulaikyti puolimui paruoštų so
vietų divizijų. Po kelių dienų Va
karų Vokietijoje ir D. Britanijo
je buvo priskaičiuojama apie 
15.000.000 žuvusių. I tą tarpa ir 
JAV paragavo atominio karo sko
nį, čia nuostoliai buvo dar dides
ni. Kilęs chaosas kliudė ne tik 
gynėjams, bet ir užpuolikams, 
tačiau nepaisant jo, sovietų divi
zijos, kad ir sulėtinta sparta 
traukė toliau į Vakarus, nes jų 
gynėjam truko paruoštų kauty
nėm dalinių.

Ačiū Dievui viskas tai įvyko tik 
generalinio štabo karininkų vaiz
duotėje laike NATO manevrų 
"Fallex 62" Vakarų Vokietijoje, 
kurių stebėti buvo nuskridęs 
JAV gynimo sekretorius McNa- 
mSra. Šalia kariuomenės dali
nių juose dalyvavo ir visa eilė 
Vokietijos civilinių įstaigų k.a. 
policijos, sveikatos, susisieki
mo, pašto ir pan. pareigūnų. Vo
kietijos vidaus reikalų ministe

BEVEIK trys tūkstančiai kardinolų, patriarchų, arkivyskupų, 
vyskupų ir aukštesniojo rango dvasiškių vakar įžengė į šv. Petro 
bazilikos "aula conciliare" giedodami "Venicreator", stebint di
džiulei miniai susirinkusiai aikštėje.

Viso pasaulio katalikų žvilgsnis šiuo metu nukreiptas į Amži
nąjį miestą, kur prasidėjo istorinis Bažnyčios visuotinis susi
rinkimas.

Prieš susirenkant, popiežius Jonas XXIII išdėstė tris prie
žastis, kodėl buvo šaukiamas šis susirinkimas. Būtent: išvys
tymui katalikų tikėjimo, atnaujinimui krikščioniškos moralės 
ir dvasiškių disciplinos pritaikymui šių laikų metodams ir rei
kalavimams.

Dėl paskutiniojo punkto tuoj pasklido visokių spėliojimų. Smal
suoliai klausė, gal naujoji disciplina leis dvasiškiams kurti šei
mas ir pakeis senovinius šiam amžiui nepritaikintus rūbus. Bet 
atrodo’, Bažnyčia sušaukė susirinkimą svarbesniems klausimams 
svarstyti, būtent, kaip išlaikyti pasaulyje krikščionišką vienybę.

•

BAŽNYČIA per du tūkstančius metų buvo sušaukusi 20 tokių 
visuotinų susirinkimų, kiekvieną kartą neramiais metais. Kar
tais, kad padarius galą doktrininėms krizėms, kartais, kad sus- 
triprinus dvasiškių discipliną, arba, kad padarius pakeitimų vi
daus organizacijoje.

Visuotinis susirinkimas, prasidėjęs vakar,yra pats žymiausias 
istorijoje. Jis žymus ne tik dalyvių skaičiumi ir jų pažiūrų skir
tingumu (dalyvauja apfe 2,500 asmenų), bet žymus ir tuo, kad 
pirmą kartą susirinkime lygiomis teisėmis bus atstovaujami 
visi kontinentai ir rasės.

Moderniškame amžiuje, kada aplink žemę skraido raketos ir 
žmogus ruošiasi iškelti koją mėnulyje,Bažnyčios susirinkimas 
savo darbams pritaikė moderniškiausią techniką.

Kardinolai į Vatikaną suskrido sprausminiais lėktuvais, o ne 
suvažiavo arklių tempiamais diližanais. Didelis skaičius mikro
fonų ir garsiakalbių leis girdėti kiekvieną žodį ir pasiliks užra
šyti į magnetines juostas.

KAD VISUS dalyvius galima būtų susodinti pagal hierarchijos 
laipsnį ir amžių, šauktasi elektroninio aparato pagalbos. Atvykę ir 
į aparatą įkišę savo kortelę, per sekundę gaus nurodytą vietą ir 
kitas informacijas. Balsavimas vyks irgi su elektroninių aparatų 
pagalba ir rezultatai bus tuojau pat matomi lentoje, kai anksčiau 
reikėdavo gaišti ištisas dienas balsus skaičiuojant.

Pirmą kartą istorijoje visas pasaulis gali stebėti susirinkimo 
eigą per radiją televiziją ir spaudą, kuriai aptarnauti akredituota 
virš tūkstantis laikraštininkų.

įvykis milžiniškas, bet ir išlaidos nemažos. Kardinolas di Jo
rio, kuris rūpinasi susirinkimo biudžetu, sako, kad šis susirin
kimas kainuosiąs apie 25 milijonus dolerių, neskaitant pačių de
legatų išlaidų. Pav. Amerikos delegacija vien už viešbutį per 
dieną moka po 2,000 dolerių.

Toms išlaidoms padengti visose bažnyčiose bus renkamos au
kos, ir kaip visada, laukiama kad Amerika padengs didžiąją da
lį- (vg)

ris Hermann Hoecherl pasidarė 
išvadą, kad visos civilinės tar
nybos pasidarys neveiksmingos 
per pirmąsias karo valandas, o 
naujoji vokiečių armija per ma
nevrus gavo patį žemiausią pa
žymį: apsigynimui sąlyginiai 
pasiruošusi. (Kiti pažymiai: puo
limui pilnai pasiruošę, puolimui 
sąlyginiai pasiruošę, gynimui 
pilnai pasiruošę).

Aktyvus vokiečių dalyvavimas 
Vakarų gynime prasidėjo 1955 m. 
lapkričio 10 d. Šiandien, beveik po 
7 metų, vokiečių kariuomenę su
daro 9 divizijos. Modernią vokie
čių diviziją sudaro 2 pėstininkų 
(panzergrenadier) brigados ir 
viena tankų brigada. Salia kitų pa
galbinių vienetų divizija turi arti
lerijos pulką apginkluotą Honest 
John atominėm raketom, tačiau 
sprogstamieji užtaisai tom ir ki
tom toliau lekiančiom atominėm 
raketom (Honest John pasiekia 
taikinius už 40 km.) yra ameri
kiečių sandėliuose ir jie gali būti 
išduoti vokiečiams tik JAV pre
zidentui leidus. Viskas yra taip 
paruošta, kad tarp leidimo gavi
mo ir iššovimo praeitų labai 
trumpas laikotarpis. Viso labo, 
panzergrenadier divizija turi 
apie 20.000 vyrų ir 240 sunkiųjų 
tankų (šalia tų dar yra visa eilė 
šarvuočių pėstininkų ir artileri

jos transportacijai, ‘nuosava’lėk 
tuvų eskadrilė ir- kt. pagalbiniai 
daliniai). Įskaitant aviaciją, lai
vyną ir ne kautynių daliniuose 
sutelktus karius, Vakarų Vokie
tija šiandien turi 375.000 vyrų 
kariuomenę.

Teoriškai, pagal karo mokslo 
vadovėlį (Fuehrungsvorschrift 
der Bundeswehr, TF 62) viena to
kia divizija gali ginti 25 kilomet
rų barą (su atominiais ginklais, 
be jų tik 12 km.) Savaime aišku, 
kad tų devynių ar net suplanuotų
12 vokiečių divizijų neužtenka Va
karų Europos apgynimui, todėl 
JAV Vokietijoje dar laiko savo 6 
divizijas (per manevrus jom už
teko 2 vai. laiko pilnai pasiruoš
ti karo veiksmams).britai - -tris 
divizijas, prancūzai 2,5 divizijų, 
olandai 2 divizijas, belgai dvi di
vizijas ir danai vieną diviziją, ta
čiau pradedant britais visos tos 
divizijos yra nepilno sąstato. 
(Amerikiečiai dar turi ginklų ir 
kitų reikmenų dviem divizijom, 
kurioms kariai gali būti gana 
greitai perskraidinti iš JAV).

Prieš tą sudėtinę nepilnų 25 
divizijų armiją stovi 60 sovietų 
divizijų: 20 pačių sovietų divi
zijų Vokietijoje, 4 sovietų divi
zijos Vengrijoje, 2 sov. div. Len
kijoje, 6 rytų vokiečių divizijos,
13 lenkų divizijų ir 14 čekoslo- 
vakų divizijų. Tačiau tas vaizdas 
nėra toks baisus kaip iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, nes sovietų ir 
jų pakalikų divizijos yra mažes
nės (10.000 vyrų). Be to, tik pa
čių sovietų daliniai yra labai ge
rai, nors ir ne taip sudėtingai 
kaip Vakarų, apginkluoti ir jų 
moralė gera. Raudonųjų vokie
čių apginklavimas yra senstelėr 
jęs, moralė labai bloga, čekų gin
klai geri, moralė bloga, o lenkų 
armijos ir ginklai ir moralė la
bai blogi. Žinoma, sovietai dar 
gali greitu laiku permesti dar 50 
divizijų iš pačios Sovietų Sąjun
gos, tačiau turint galvoje labai 
blogą sovietų susisiekimo tinklą, 
jas pertransportuoti ir pakanka
mai aprūpinti veikiant atominiam 
bombardavimui yra labai sunkus 
uždavinys. (Be to, sovietų divi
zijos savo ginklavime neturi tak
tinių atominių ginklų, jais ope
ruoja specialūs atskiri, daliniai).

Kodėl vokiečių naujoji armija, 
nepaisant jiems prigimto karin
gumo kol kas tepasiekė tik 
357.000 vyrų? Tam yra daug prie
žasčių. Visų pirma ilgą laiką ne
buvo išryškėję gynimosi uždavi
niai. Kai atominės bombos mono
polį turėjo JAV. daug kam atrodė,

tP
ŽINIOS IS VISUR

NIKITA: --Aš nesutiksiu nusiginkluoti, kol būsiu grasinamas šito priešais mane esančio militarizmo...

Marylando valstijos gubernatorius J. Millard Tawes, dalyvaujant lietuvių delegacijai, pasiraso pro
klamaciją, skelbiančią spalio 13 ir 14 Balfo Seimo dienomis. Nuotraukoj pirmoj eilėj iš kairės: adv. 
Grajauskas, adv. Armanienė -- Balfo direktorė ir seimo rengimo komisijos pirmininkė, gubernatorius 
J. Millard Tawes, adv. N. Rastenis, Sajauskas, Vičiulis. Antroj eilėje Dailidė, KuČinskienė, Juškaus - 
kienė, Jurkšienė, Railienė. Trečioj eilėj; Sauka ir Gelgudas. J. Velžio nuotrauka

kad užtenka jos šešėlio, kad so
vietams praeitų atviros agresijos 
noras. Vėliau ir sovietams įsi
gijus atominių ginklų ir pirmuoju 
Sputniku įrodžius savo pažangą 
raketų srityje, Vakaruose buvo 
daugiau susirūpinta ir kitų kariuo
menės dalių stiprinimu. Sovietų 
puolimo atveju buvo sutarta trauk
tis bent iki Rheino, kas reikštų 
beveik visos Vokietijos užleidi
mą be kautynių. Savaime aišku, 
kad tokia idėja nebuvo populiari 
Vokietijoje. Jos atstovai visą lai
ką siūlė pasiruošti ginti Vokie
tiją prie pat jos sienų -- prie
kinį gynimą "Vorwaertsvertei- 
tigung", tačiau jų siūlymo nebu
vo paisoma, nes tam reikalui 
reiktų labai padidinti išlaidas 
kariuomenėm, o Nato valstybės 
to nenorėjo, pasikliaudamos ame
rikiečių" aviacijos ir atominiu 
bombų pranašumu. Tik su Ken
nedy administracijos atėjimu įsi
galėjo mintis, kad karas tikriau
siai bus pradėtas paprastais (ne 
atominiais) ginklais ir tik bėdos 
atveju atomo talkos griebsis ku
ri nors pusė. Tokia mintis vedė 
į amerikiečių spaudimą numaty
tą, bet dar nesuformuotų 12 vokie
čių divizijų skaičių padidinti dar 
keturiom divizijom, su tokiu prak-’ 
tišku uždaviniu, kad sovietams 
pavz. užblokavus Berlyną, Vokie
tijos armija pati galėtų pralauž
ti spragą blokadoje, sovietams ir 
amerikiečiams tik stovint su ato
miniais ginklais rankose, bet jų 
nenaudojant.

Tokiai koncepcijai dabarti
nis vokiečių krašto apsaugosmi
nisteris bavaras Josef Strauss 
priešinasi. (Pagal Vokietijos kon
stituciją krašto apsaugos minis
teris, bet ne prezidentas yra ir 
vyr. kariuomenės vadas). Strauss 
reikalauja duoti jam atominių 
ginklų ir teisę juos panaudoti pa
gal savo nuožiūrą. Esą, vokie
čiai sudarytų rimtą karinį fak
torių tik tada, jei jie galėtų 
bombarduoti sovietus be,nt iki 
Uralo. Be to, atominis apgink
lavimas esąs pigesnis ir efek
tingesnis už kitokį. Amerikiečiai 
tuo tarpu nori atominius ginklus 
laikyti savo kontrolėje ir įrodi
nėja, kad šiuo metu reikalingos 
divizijos paruošties stovyje, o ne 
bombos, kurių jie turi pakanka
mai visų Vakarų apginimui. Čia 
iškyla ir išlaidų klausimas. Vo
kiečiai sakosi negalį gynimo rei-

ALT SĄJUNGOS TARYBOS 
IR SKYRIŲ PIRMININKU 

SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJOS
Amerikos Lietuviu Tau

tinės Sąjungos Tarybos ir 
skyrių pirmininku bei ju at
stovu suvažiavimas, įvykęs 
Clevelande, Statler viešbu-

kalams išleisti daugiau kaip5bi
lijonus dolerių (JAV išleidžia 10 
kart daugiau) ir už tuos pinigus 
jie gali laikyti po ginklu tik 
500.000 vyrų (numatytą 12 'divi
zijų), tuo tarpu McNamara pri- 
migtinai reikalauja kariuomenę 
padidinti iki 750.000 vyrų,nestik 
toks vokiečių įnašas į bendrą Va
karų gynimą gali leisti, kartojant 
McNamaros išreiškimą, ramiai 
pasitikti tokį atvejį, "kada ato
minis priešsmūgis būtų neįma
nomas ar net stačiai neįsivaiz
duojamas".

Kaip tos diskusijos pasibaigs, 
šiuo tarpu dar sunku pasakyti, 
nes vokiečiai, žinoma, nenorės 
prisiimti didesnės naštos, jei ji 
nebus susijusi su politiniais lai
mėjimais, tačiau viena aišku, kad 
armija visą laiką bus didinama.

Beje, Vokietijos armijos prie
šakyje iš karių pusės generali
nio inspektoriaus titulu stovi gen. 
Fridrich Foertsch, buvęs, Hee- 
resgruppe Kurland štabo virši
ninkas. Kaip žinia, toji grupė 
gynėsi Latvijoje ir iš dalies šiau
rinėje Lietuvoje iki pat 1945 m. 
gegužės 8 d. Patekęs į nelaisvę 
Foertsch buvo nubaustas 25 m. 
kalėjimo. Atkalėjęs.10 metų, Aden
aueriui užmezgus diplomatinius 
santykius su sovietais, Foertsch 
buvo paleistas. Iš Maskvos jis 
išvyko 1955 m. spalio mėn. spe
cialiu salonvagonu sovietų garbės 
kuopos su orkestru išlydėtas. Po 
poros metų jis įsijungė į naują vo
kiečių armiją, pereitais metais 
pasiekdamas dabartinį postą. Tą 
paskyrimą Sovietų Sąjunga sutiko 
kaip "arogantišką nedraugišką 
aktą’1 prieš save, bet Bonna to 
prętesto nepaisė.

ty, rugsėjo 29-30 d., išklau
sęs pranešimus apie šiuo 
metu susidariusią padėtį 
Amerikos Lietuviu Tarybo
je ir jos Valdyboje 

užgiriu. Sąjungos at
stovu ALT valdyboje užim
tą poziciją,

laiko ją atitinkančia 
S-goš ir jos skyrių vadovy
bių nusistatymui ir

paveda jiems toliau 
daryti reikalingus pasitari
mus ir susitarimus Ameri
kos Lietuvių Tarybai su
stiprinti ir jos veiklai plėsti.

Kartu suvažiavimas už
gina S-gos Valdybos pada
rytą nutarimą sudaryti iš 
Sąjungos atstovų, paskirtų 
į ALTarybą iš gyvenančių 
Chicagoje, būtent : inž. E. 
Bartkaus, dr. S. Biežio, T. 
Blinstrubo ir inž. J. Jurkū
no nuolatinę komisiją ALTo 
reikalams svarstyti.

Sąjungos Valdyba prašo
ma perduoti Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio vadovybėn de
leguotiems atstovams šiame 
suvažiavime pareikštas min
tis dėl Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos organizaci
nių, esminės veiklos ir ga
limų jos santykių su kitais 
atitinkamo pobūdžio orga
nais.

Ypač pabrėžtina šio su
važiavimo nuomonė, kad 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkos veikimas laikomas 
esąs palaikytinas ir kad to 
palaikymo atsak o m y b ė s 
svoris ypač atitenka Lietu
vių Tautinio Sąjūdžio vado
vybei.

S u v ažiavimas, išklausęs 
pranešimų

u ž g i r i a Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo vei
kimą, laiko reikalingu svar
biu ir ragina remti.

• KUBOS EGZILŲ GRUPĖS 
PRANEŠIMU, sukilėliai buvo iš
sikėlę šiaurinėje salos pakrantė
je. To išsikėlimo metu žuvo 20 
žmonių. Prisibijoma, kad tas žy
gis galįs sutrukdyti Kuboje laiko
mų invazijos metu suimtų belais
vių išpirkimą. 1,113 belaisvių iš
pirkimo kaina - 62 mil. dolerių. 
Iš jų 17 mil. jau deponuota Kana
dos banke. Už likusią sumą bū
sią pasiųsti Kubai taip reikalingi 
vaistai.

• AFRIKOS VALSTYBIŲ BLO
KO VIENYBĖ atsidūrė pavojuje 
svarstant JTO Saugumo Tarybos 
narių sąstatą. Viena vieta, skir
ta Afrikos blokui, atrodo, atiteks 
stipriausiam pretendentui - Ni
gerijai.

• VISA EILĖ ŽYDŲ TAUTY
BĖS ASMENŲ teisiami už spe
kuliaciją užsienio valiuta ir auksu 
Ukrainos mieste Černovci.
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VASARI016 GIMNAZIJAI REIKIA DAUGIAU AUKU
Vasario 16 Gimnazijos di

rektorius kun. dr. L. Gronis, 
LB Vokietijos krašto Tary
bos posėdy padarė praneši
mą, kurio santrauką čia 
spausdiname.

Po vasaros atostogų Vasario 16 
Gimnazijoje mokytojų skaičius, 
gavus naują mokytoją anglų kal
bai i<Į 15 pakilo vėl iki 16, kaip 
kad seniau yra buvę. Šį skaičių 
sudarė 12 lietuvių ir 4 vokiečiai. 
Jų tarpe 3 moterys. Iš jų 6 aka
demikai (visi lietuviai), 3 su 
specialiu mokslu (muzikos, me
no, kūno kultūros -- visi lietu
viai), 3 akademikai kandidatai 
(visi vokiečiai) ir 4 su viduriniu 
išsilavinimu (3 lietuv. ir 1 vok.) 
10 mokytojų (9 liet, ir 1 vok.) bu
vo etatiniai su pilnu atlyginimu ir 
nemažiau, kaip 24 savaitinėmis 
pamokomis. Dauguma jų turėjo

daugiau, negu 24 sav. pamokas.
Mokytojų atlyginimai pasiliko 

tie patys, kaip ir anksčiau yra 
buvę, būtent, su akademiniu iš
silavinimu -- 450,- DM. mėne
siui, be akademinio --400,- DM., 
pridėjus 50.- DM už ištarnautą 
penkmetį ir vaikų priedą, jei kas 
jų turi.

Buvo susirašinėta su keliais 
buvusiais gimnazijos mokytojais 
Vokietijoje ir Amerikoje. Deja, 
prie konkretaus sutarimo nepa
vyko prieiti; Vieni statė nepri
imtinas ar neįvykdomas dėl fi
nansinių sunkumų sąlygas, kiti 
dar nėra galutinai apsisprendę, 
kitiems vėl nebuvo atitinkamų 
dėstymui dalykų. Būtų labai pa
geidautina, kad vienas kitas už
sienyje esančių pedagogų papil
dytų Vasario 16-sios Gimnazi
jos sąstatą. Pageidautina būtų 
turėti naujų mokytojų anglų kal

bai, matematikai, biologijai, che 
mijai. Reikia manyti, kad šių 
mokslo metų laikotarpyje tai pa
vyks.

Tarnautojų skaičius gimnazi
joje siekė 10. Raštinę aptarnauja 
du asmenys -- ūkvedys ir maši
ninkė. Virtuvę aptarnauja 5 as
menys. Yra dar: 1 šoferis, 1 kū
rikas ir 1 šlavike. Jų mėnesinio 
atlyginimo išlaidos su mokes
čiais ir Ligonių Kasa siekė 
3,777,50 DM.

Taupumo sumetimais nuo 1960 
m. pabaigos apsieinama be sek
retoriaus. Jo darbą atlieka di
rektorius, ūkvedys ir vienas 
Kr-to V-bos narių, neimdami už 
tai jokio atlyginimo. Mašininkė 
yra bendra Gimnazijai ir Kraš
to Valdybai ir šių abiejų įstaigų 
apmokama.

1962-63 mokslo metai pradėti 
su 99 moksleiviais -- 60 bern.

St. Anthony’s
40 metu sukaktuvinės
iškilmės SPECIALUS

NEMOKAMŲ DOVANŲ 
PASKIRSTYMAS

PER SPALIO 
MĖNESĮ

NEMOKAMAI

TIK SPALIO MĖN. . . jus turėsite progos gauti ne tik musų Įpras
tinę dovaną už taupymą, bet ir didelę specialią dovaną.
Visi taupytojai, pakėlę jų sąskaitą $500.00 per rugsėjo ar spalio mėn. 
gaus nemokamai Inland Glass cukrinės ir grietinės setą. Papildomai. .. 
kad nuotaikingai atšventus mūsų 40 metų sukakti . . . taupykite $40.00 
papildomai prie tų $500.00 ir gaukite nemokamai didelę, aukštos kokybės 
Beacon antklodę.
Atsiminkite, šis dovanų paskirstymas galioja tik spalio mėn. Ir tik viena 
nemokama dovana šeimai.

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
EXECUTIVE SECRETARY

ST. ANTHONY
SAVINGS

1447 S. 49th Ct. * Cicero 50. Illinois.
PHONES: City 242-4395 • Suburbs 656-6330

VALANDOS: pirmad. 9-8; antrad., ketvird. 9-5;
Trečiadieniais uždaryta!

šeštad. 9-1;

ir 39 merg. Naujai įstojo -- 21, 
(9 bern., 12 merg.). Gimnaziją 
apleido dėl nepažangumo moksle 
ir kitų sumetimų 23moksleiviai.

Po šių pasikeitimų naujais 
mokslo metais pakitėjo ir klasių 
sudėtis. Dėl palikimo antriems 
metams VII klasė su 5 mok. pa
sidarė mažiausia, o IX pakilo iki 
9. I ir II klasė turi po 17, IlI-kl. 
11, IV - 10, V-VI po 12, VIII-8 
mokinius. Berniukų buvo 60, 
merg. 39, kat. 68, evang. 31.

Pedagogų Tarybos nutarimu 
per šį pranešimo laikotarpį dėl 
grynai disciplinarinių nusikalti
mų buvo iš Gimnazijos atleisti 
3 mok.: (1 bern. ir 2 merg.), dėl 
disciplinarinių motyvų ir nepažan
gumo moksle - 2 bern. ir dėl 
mokslinio nesugebėjimo 1 mer
gaitė.

Mokinių mokslo pažangumas 
dėl įvairių priežasčių nėra per
daug džiuginantis. Kadangi pri
imami visi be atrankos, tai jų 
tarpe pasitaiko ir su menkesniais 
gabumais. Pasitaiko ir apsileidė
lių bei tinginių, kurie savo blogu 
pavyzdžiu neigiamai paveikia ir 
kitus savo draugus. Daug daro įta
kos ir nenormalios sąlygos, ypač 
žiemą. Barakai, kuriuose yra 
klasės, yra skurdžios ir nepakan
kamai apšildomos, o taip pat dėl 
finansinių trūkumų ir gyvenamos 
patalpos bei valgykla, kur po pie
tų ruošiamos pamokos nevisada 
yra pakankamai šiltos. Toms kliū
tims bent dalinai pašalinti senos 
barako krosnys bus pakeistos 
naujomis.

Mokslo pažangumui pakelti ima
masi įvairių priemonių.

Paėmus 1961-62 mokslo metų 
baigimo davinius rezultatai nė
ra labai geri. Iš likusiųjų ant
riems metams 15 (9 bern. ir 6 
merg.) pasitraukė iš Gimnazijos. 
Didžiausias skaičius (4) pasitrau
kė iš VIII klasės. Be brandos 
kvotimų sunkumų savo pasitrau
kimui jie turėjo ir kitų praktiš
kų motyvų.

Nepaisant šių neigiamų davi
nių, Vasario 16-ji Gimnazija ne
nustoja savo reikšmės. Jei ir ne 
visi mokiniai pajėgia ją baigti, 
tai jie vis tik šioje Gimnazijoje 
įgyja didesnio išsilavinimo, ne
gu kad jie būtų galėję kur kitur 
gauti. Nekalbant jau apie tai, kad 
jie išmoksta lietuvių kalbos, ku
rios būtų niekad nemokėję, ir 
įgyja lietuvišką dvasią bei įsi
sąmoninimą.

Nuo šių mokslo metų pradžios 
Mokytojų Tarybos nutarimu vie
toje 3 trimestrų mokslo metai 
padalinti į du semestrus, kaip kad 
yra buvę anksčiau ir kaip kad yra 
vokiečių gimnazijose. I pusmetis 
tęsiasi iki lapkr. mėn. 1 d., ant
ras nuo lapkr. 1 d. iki Velykų. 
Tuo būdu manoma sužadinti moks
leivių darbštumas ir sutaupyti 
daugiau dienų mokslui. Prie 3 
semestrų sistemos, kada perkė
limą lemdavo du pakankami pa
žymiai, mokinys gali vieną tri
mestrą tinginiauti. Prie dviejų gi 
semestrų, jisai turi nuolat dirb
ti, nes jo pažymį nulemia antras 
pusmetis.

Šių mokslo metų pabaigoje di
desniam mokslo uolumui suža
dinti geriausiems trims įvairių 
klasių mokiniams iškilmingo ak
to metu, kada Direktorius vi
siems mokytojams ir mokiniams 
dalyvaujant padarė smulkią visų 
klasių mokslo lygio apžvalgą, bu
vo įteiktos dovanos. Reikia ma
nyti, kad ir ši priemonė prisi
dės prie didesnio mokinių darbš
tumo.

Į auklėjimą šiame laikotarpyje 
buvo kreipiama daugiau dėmesio, 
negu anksčiau. Šie dalykai buvo 
beveik kiekviename Mokytojų Ta
rybos posėdyje minimi, pabrė
žiami ir svarstomi. Klasių auk
lėtojai buvo įpareigoti raštu pa
tiekti davinius Direktoriui apie 
savo auklėjimo pamokas ir at
skirų mokinių elgesį. Paskutiniu 
laiku tokie pranešimai raštu buvo 
daromi kas mėnesį. Iš uolesnio 
klasės auklėtojų veiklumo galima 
tikėtis ir geresnių vaisių auklė
jimo srityje.

įvairiems kultūriniems pasi
reiškimams ruošti buvo sudary
ta mokytojų komisija. Jos užda
vinys: su moksleivių pagalba ruoš 
ti iškilmingesnių tautinių švenčių 
minėjimą.

Tautinių šokių grupė padidėjo 
mažąja mergaičių grupe. Abi 
grupės turėjo visą eilę pasirody
mų ne tik savųjų tarpe, bet ir pas 
svetimtaučius vokiečius, ameri
kiečius ir kitus.

Gimnazijos choras reiškiasi 
daugiau vidaus Gimnazijos gyve
nime. Yra sudarytas ir mažes
nis vyrų chorelis, palydimas 2 
akordeonų.

Pažymėtini ir sportiniai moks-

leivių sugebėjimai. Ypač stip
rūs yra krepšininkai, kurie be
veik visada rungtynėse su vie
tiniais išeina laimėtojais.

Šiame laikotarpyje veikė -- 
127 būreliai. 17 būrelių veikla 
visai sustojo. Jie jau buvo prieš 
du metus apmirę. Priežastis -- 
narių ar vadovų išsikėlimas į 
kitas vietas. Amerikoje veikia 
113, Kanadoje 11, Brazilijoje 1 
ir Vokietijoje 2 būreliai. Su 
džiaugsmu reikia pabrėžti, kad 
per šių metų laikotarpį veikian
čiųjų būrelių uolumas yra ge
resnis, negu prieš metus. Labai 
gerai veikiančiųjų būrelių skai
čius pakilo iki 91 (pernai 79). Ge 
rai veikia -- 17 būrelių. Pir
mieji ir antrieji yra įmokėję už 
1962 metų kelis ar net visus mė
nesius. Vienas Kanados ir 5 Ame* 
rikos būreliai jau prieš atosto
gas atsiuntę yra savo mėnesinę,, 
duoklę net už visus 1962 m.

Šia proga randu reikalinga su
minėti tų būrelių vadovų pavar
des ir išreikšti jiems ir jų bū
relių nariams dar kartą už jų 
Uolumą specialią padėką.

Jie yra: Marija Miceikienė -- 
41 būr. vadovė, Kanadoje; Juo
zas Valušaitis - 78 būr. vad.; 
Romanas Buntinas - 101 būr. 
vad. (Mažosios Liet. Lietuvių 
Dr-ja); Sofija Puikūnienė ir E. 
Skirmantienė - 105 būr. (D.L. 
K. "Birutės" Dr-ja); Domą 
Šleževičienė - 108 būr. vad. ir 
Mykolas Rėklaitis - 138 būr. vad. 
Šie paskutinieji veikia JAV.

Čia tenka su padėka dar kartą 
suminėti kun. B. Sugintą, kuris 
reguliariai kas mėnesis siunčia 
pilną nuo savo 45 būrelių įna
šą, kas sudaro Gimnazijai pa
grindinę kiekvieno mėnesio pa
ramą.

Vidutiniškai veikia 17 būrelių 
kurie yra atsilyginę pilnai už 
1961 m., kiti 2 kiek atsilikę už 
1961 m. Nustoję veikti 17 būre
lių. 15 jų jau nuo 1959 ir 1960 
m. pirmo pusmečio liovėsi rody
ti gyvybės ženklus, 1 nuo 1960 m. 
gruodžio mėn. ir 1 nuo 1961 m. 
gegužės pradžios.

Naujai šiame laikotarpyje įs
teigti 5 būreliai: 2 Chicagoje, 
2 New Yorke ir 1 Vokietijoje. 
Kaip jau aukščiau suminėta, du 
jų įkūrė kun. B. Sugintas, du 
Vyt. Strolia ir vieną Vokietijoje, 
Jadvyga Kelerytė, buvusi šios 
Gimnazijos auklėtinių.

Pirmą kartą sujudo šiemetChi
cagoje didesnis būrys buvusių šio 
mokslo židinio auklėtinių. Jie su
ruošė pobūvį ir gausų jo pelną 
atsintė Gimnazijai.

Be būrelių teikiamos paramos 
norėčiau dar suminėti kokias au
kas per šį laikotarpį yra suteikę 
Gimnazijai atskiri asmenys, or
ganizacijos, bankai, klubai, drau
gijos.
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Nežiūrint į tai, kad būrelių veik 
la yra gera, kad visa eilė atskirų 
asmenų ir organizuotų vienetų 
gražus skaičius remia Gimnazi
ją, tačiau tų aukų toli gražu ne
pakanka. Viena, dolerio perka
moji galia ir mainų kursas yra 
žymiai sumažėję. Vien tik dėl 
mainymo į markes turima neto
li 10.000.-- DM nuostolio į metus. 
Be to, kaikurių produktų kainos 
yra keletą kartų pakilusios, paly
ginus su keliais mėnesiais atgal. 
Tik gavus didesnę bei pastovią 
paramą iš vokiečių įstaigų turi
mas Gimnazijos išlaidas įmano
ma padengti.

Gimnazijos išlaikymo proble
ma lengvai būtų išsprendžiama, 
jei šalia veikiančiųjų būrelių įsi 
jungtų likusioji laisvame pasau
lyje gyvenanti lietuvių dalis. Jei 
kiekvienas PLB narys skirtų Gim - 
nazijai nors po 1 dol. (ar 4 DM į 
metus), o organizuoti vienetai įsi
pareigotų skirti kas mėnesis ar 
kasmet pastovią didesnę duoklę, 
tai tąsyk nebūtų jokių finansinių 
galvosūkių. Apie naujų pajamų 
galimybes pirmon eilėn turėtų 
pagalvoti Vok. PLB veiksniai -- 
Gimnazijos teisėti šeimininkai, 
ką jie, manau, ir padarys.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!

(HoŪŠeŠ 
Į WEAR OVT!

REPAIR OR IMPROVE YOURS 
WITH A CLEVELAND TRUST LOAN

Che Cleveland Crust Company
70 CONVENIENT, HELPFUL BANKS

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------
Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ip kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 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 ................. Dl 5-8808
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............. BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W........  GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............... TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 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
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .............. SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais
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INICIATYVA NE IS TO GALO
/

Pastaruoju laiku pavieniai asmenys, su titulais ir be jų, 
viešai — per spauda — gvildena mūsų veiksnių veiklos pagyvi
nimo ir reformų klausimus. Tuo klausimu susirūpinimas jaučia
mas ir privačiuose visuomenės sluoksniuose. Jaučiamas pokal
biuose, jaučiamas laiškuose.

Tas klausimas plūduriuoja, kaip nutrauktas vandens lelijos 
lapas, tai į vieną, tai į kitą mūsų politinio prūdo pusę, neša
mas įvairiausių vėjų, Įvairiausių srovių, srovelių.

Nesigilinant į pagrindinius motyvus, kurie ir taip yra aiš
kūs — lietuvių išeivijos politinės vienybės išlaikymo būtinu
mas — šalutiniai motyvai nesukelia nei veiksniuose nei visuo
menėje didesnio entuziazmo.

O to entuziazmo negali gi sukelti vienos organizacijos vado
vybės reiškiama kritika kitai organizacijai. Pavyzdžiui, iš Bend
ruomenės viršūnių išplaukusios sugestijos kiekvieną priverčia 
savaime pagalvoti, kad — prieš patariant kitiems reformuotis, 
pagyvėti, pajudėti, reikia tuos patarimus pagrįsti savo gyvumu, 
Įrodyti, kad patarimai seka iš patirties, ne iš paprasto — ”mand- 
rumo”. Taigi, ne todėl, kad — ”ir aš vyras”... Nutarimas pa
tarti reformuotis dar ne viskas. Tas nutarimas privalo išplaukti 
iš pajėgumo derėtis.

Ne vien reformų objektas, bet ir subjektų pajėgumas ir 
svoris lemia siekiamos vienybės laimėjimus ir pralaimėjimus.

Klausimai nėra išsprendžiami straipsniais spaudoje. Tuo 
labiau, tokiais straipsniais, kurie siūlo vienybės vienoje vietoje, 
tuo pačiu ardant ją kitoje. "Reformatorių” nelaimė ir glūdi jų 
pačių vienybės stokoje. Kas ir liūdniausia, kad tai yra bloga 
perspektyva kursimos vienybės išlaikymui.

Imkim, kad ir visų politinių grupių ir kitų organizacijų šū
vius į VLIKo vienybę. Bendruomenė, "apolitiniais” motyvais 
išeina į viešumą per savo vadovybes žmones vienokiais siūly
mais ir sugestijomis (fifty-fifty principas). Kitos grupės ieško 
kelio atgal į VLIKą reabilitacijos sumetimais, trečios turi labai 
siaurų asmeniškų sumetimų ir tų klausimų nei nesvarsto ir t.t.

Kyla klausimas, ką gi laimėtų VLIKas, gavęs bent dalį to
kio konglomerato? Ką laimėtų vienybės idėja iš žmonių, kurie 
tą idėją pripažįsta tik audringuose žodžiuose?

Vienybė — jautrus klausimas. Viėnybė — visad aktuali 
tema. Bet jai atsiekti reikia daugiau -šalto kraujo ir atviresnės 
širdies.

Persikombinavimas į vienybę nenuves. Į ją suves tie žmo
nes, kurie ja tiki nuoširdžiai, kurie nesiekia jos ”per jėgą”, ku
rie vienybę stato aukščiau už šiaurius partinius ar organizaci
nius rėmus.

Vienybės susilauksime tik 
kas tik ir stinga.

geros valios vedini. O jos kol
(j- č.)

DERA MINĖTI TIK TAUTAI NU
SIPELNIUSIUS

Kaip kiekviena tauta, taip ir 
lietuviai turime užtektinai, iš 
gyvųjų tarpo pasisalinusių, tautos 
labui veikusių asmenų, kuriuos 
dera netik laikraščiuose, bet ir 
knygose paminėti.

Bet Keleivy per kelias laidas 
tęsiamas aprašymas mirusio 
Juozo Stasiulevičiaus - Stilsono, 
mažai kam žinomo? Jo gyvenimą, 
veiklą aprašo Jankauskas - Jen- 
kins.

Menamas Stasiulevičius -Stil
sonas buvo žinomas kairiesiems 
socialistams, dirbo prie Kovos 
savaitraščio. Iš koviečių išsirito 
dabartiniai maskolijos vergijos 
garbintojai - komunistai, dabar 
progresyviais besivadiną. Tie 
gaivalai pavergtą Lietuvą vadina 
laisva, ten tvilantį skurdą -- ge
rove, priespaudą -- laisve, me
luodami, kad pavergtoj Lietuvoj 
likę geriau gyvena, negu nepri
klausomoj, pačių lietuvių valdo
moj Lietuvoj.

Tokios minties viešai laikėsi 
Keleivy šlovinamas Juozas Sta
siulevičius -Stilsonas.

Pamenu 1819 m. Philadelphijoj 
sąmoningų lietuvių pastangomis, 
Lietuvių name, Moyamensing 
gatvėje, buvo sušauktas visų 
krypčių Phiadelphijos ir apylin
kių lietuvių draugijų susirinki
mas Lietuvos atstatymo klausi
mams svarstyti, rinkti atstovus,

ir aukas važiavimui ĮWashingto- 
ną, reikalaujant atsteigti nepri
klausomą • Lietuvos valstybę. 
Prieš sąmoningų lietuvių pasisa
kymus už nepriklausomą Lietuvą, 
Stasiulevičius-Stilsonas stojo 
kalbėti, šaipėsi iš lietuviųporin- 
čių atsteigt nepriklausomą vals
tybę, "Suaukoti pinigai patarnaus 
rinktiem atstovam pasivažinėti", 
"Gal Šliūpas nupirks geidžiamą 
laisvę Lietuvai", "Lietuva jei ir 
gautų nepriklausomybę, trumpai 
tesilaikys", "Lietuvai geriausia 
po bolševikine maskolija" ir kt.

Valdžios pareigūnam kimbant 
prie Kovos savaitraščio, kaipo 
priešvalstybinio , bendradarbiai 
išlakstė, sykiu ir Stasiulevičius- 
Stilsonas pabėgo ir dingo.

Po keletos, ar daugiau metų, 
Stasiulevičius gavo tarnybą SLA 
savaitraščio - Tėvynėj.

Gal J. Stasiulevičius-Stilsonas 
ir buvo uolusf veiklus tarp uni- 
jistų, bet niekuo jis neatsižymė
jo lietuvių tautinėj veikloj, tik 
neigiamai, prieš visą, kas tikram 
lietuviui brangu.

Jei Stasiulevičių girtų Laisvė 
ar Vilnis, nieko negalima būtų 
sakyti, bet kai Kelevis deda il
giausius šlovinančius rašinius, 
tenka, rimtai susidomėti...

A.P.
Chicago

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI J 
VISUS KRAŠTUS 
PILNAI GARANTUOTA 
PRAŠYKITE SĄRAŠŲ IR

KAINORAŠČIŲ.

GRAMERCY 
SHIPPING Co.
118 E. 28TH STREET 
NEW Y0RK 16, N. Y.

Iš ALT Sąjungos Tarybos ir skyrių pirmininkų suvažiavimo Clevelande. Pirmoj eilėj iš kairės sėdi: 
A. Trečiokas, dr. S. Biežis, J. Bačiūnas, T. Blinstrubas, dr. J. Bartkus. V. Pliodžinsko nuotrauka

ALT SĄJUNGOS ATEITIES DARBO GAIRĖMIS
A. L. Tautinės Sąjungos 

veikloje šiuo metu išskirti
nos šios sritys:

A.
B.
C.
D.

(arba organizacijos vidaus 
reikalai).

Politinė,
Kultūrinė,
Lietuvybės išlaikymo, 
Sava — organizacinė

iNž. J. JURKŪNAS
(Santrauka iš pranešimo 

ALT S-gos Tarybos 
konferencijoje)

A. Politinė sritis
Reikia konstatuoti, kad 

lietuviškieji politiniai veik
sniai VLIK, ALT ir L. N. 
Talka neparodo didesnio 
efektyvumo — jų veikla 
šiandien visuomenės nepa
tenkina.

1. VLIK — pretenduojąs 
į vienintelį ir vyriausią poli
tinį organą, po įvykusios 
schizmos neatsitiesia ir pa
mažu žygiuoja į užmaršties 
organų kategoriją, nors toli 
gražu jį sudarančios parti
jos to nenori ar net bijo 
pripažinti. Bet jis dar ilgai 
išliks nors ir neatitinkąs 
laiko sąlygom — nes lietu
viškas užsispirimas — il
gai dar jo vardu operuos, 
nors efektyvios politinės 
veiklos ir nebus išskelta.

2. L. N. Talka — palygin
ti staigiai pradėjusi savo 
dienas dar ir šiandien netu
ri išsamesnio plano ir pa
žiūros į ateities veiklą bei 
darbą. Nevienas Talkos dar
bas, kaip ir kitų organiza
cijų, dažnai atsitiktinumo 
spalva dažytas. Organizaci
nis ir propagandinis Talkos 
sektorius silpnai reiškiasi 
ir jei ne Nepriklausomybės 
Fondui renkamos aukos, 
dažnas pamirštų, kad tokia 
organ izac i j a egzist u o j a.

Iš šių minčių, kad pasa
kyta apie VLIK ir Talką, 
reiktų daryti išvada, kad 
gal jau atėjo vyriausias me
tas Tautinei Sąjungai rim
tai pasvarstyti.

a) Arba paieškoti kelių 
sustiprinti Talkos veiklai 
ir tą veiklą aktyviai remti.

b) Arba imtis iniciatyvos 
vienam bendram politiniam 
organui sudaryti (neatme
tant galimybės įsijungti i 
VLIK).

Todėl

turėtų būti pasisakyta, su
rinktos nuomonės, gi iš Tau
tinio Sąjūdžio ir Tautinės 
Sąjungos Valdybų atstovų 
sudaryti komisiją, kuri pa
ruoštų planą šiuo klausimu 
ateinančiam ALT S-gos sei
mui.

3. ALT reikalai šiandien 
yra pasukę reformų kryp
timi. Kiek tos reformos pa
siteisins, parodys ateitis- 
Reformų šalininkų esame 
radę dešiniojoj srovėj.

Be abejo ALT reikalus 
reikia sekti atidžiai ir ne
pertraukiamai. Jei kiltų 
mintis, kad ALT reikalams 
reikalinga komisija ji tu
rėtų būt sudaryta iš Tauti
nės Sąjungos direktorių 
ALT, gyvenančių Chicagoj.

4. Be savų politinių rei
kalų, neišvengiamai lietu
viškoji visuomenė domisi ir 
įsilieja į amerikoniškąją po
litiką, ar tai demokratų, ar 
respublikonų veiklą, čia, be 
abejo, reiktų taip pat svars
tymų ir studijų ir tam tik
rų bendrų išvadų.

Siūlyčiau, kad Sąjungos 
Valdyba pavestų tuo klausi
mu besidomintiems keliems 
nariams sudaryti komisiją 
ir tuo reikalu pasiųsti Val
dybai konkrečius pasiūly
mus bei planus.

tina: spauda, ideologiniai 
reikalai, kultūrinių pasireiš
kimų skatinimas bei jų pa
rama, propagandiniai reika
lai ir kit.

Smetonos monografi j o s 
sėkmingas išleidimas bei iš
platinimas gal bus impulsu 
Sąjungai ir daugiau ką nors 
šioje srityje veikti. O .-be 
abejo, būtų daug kas, kaip 
pav. objektyvus nepriklau- 
somybinio laikotarpio nu
švietimas, dabartinės Lietu
vos okupacijoj pavaizdavi
mas, tautinės ideologijos 
principų nusakymas arba 
bent ta tema jau pasiro
džiusios ir turimos medžia
gos surinkimas ir atitinka
mas jos sugrupavimas bei 
išleidimas, tai nepaprastai 
reikalinga mūsų prieaugliui 
— jaunimui, gal tai ir bus 
viena iš tų priežasčių, dėl ko 
jaunimo prieauglis nėra dar 
kol kas mūsų tarpe pakan
kamas, be abejo vis tolimes
nis šio reikalo atidėliojimas 
neša mums patiems nema
žus nuostolius.

šiais klausimais

B. Kultūrinė sritis
Be abejo, tai labai plati 

sritis. Ir ji yra susijusi — 
susiliečianti su lietuvybės 
išlaikymo bei politine sriti
mi. Taip pat ši sritis sun
kiai pati pakenčia kokius 
nors iš anksto pramatytus 
planus ir vienokius ar kito
kius rėmus. Bet turint gal
voje, kad kultūrinė sritis 
yra talkininkė mūsų kovo
je dėl laisvės ir už išlikimą 
lietuviais, esame priversti 
ją paplanuoti ir dėl jos pa
sisakyti-

Kultūrinei sričiai priskir-

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE

paramą
\

MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 
KRAUTUVE

2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Ja n ūsaitis ir J . Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
German Brandy.................
Kron-Brannvin Aąuavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey Fulil

Chianti Import. Wine .... 
Bordeaux French Wine ... . 
Zeller Schwarze Katz .... 
Ambasador Vermouth .../.

nė parama lituanistikos mo
kykloms-

e) Suorganizavimas stu
dijų dienų jaunimui aktua
liomis problemomis.

Be abejo svarstymas ir 
planavimas šių pasiūlytų, o 
ir čia nepaminėtų punktų 
reikalaus ilgesnio tęstinio, 
o ne vienkartinio darbo, bet 
vargu ar šioje -srityje kas 
nors bus įmanoma įveikti 
be nuolatinių pastangų. Bet 
susimąstyti verta, kad mes 
neprarastume jaunosios 
kartos — greičiau, negu 
mes kad galvojame.

Siūlymas----Pakviesti po
du-tris žmones nors ir skir
tingose vietose .pastudijuo
ti šį klausimą, kad ir atski
rais punktais ir paruošti jų 
vykdymui konkrečius pasiū
lymus.

Neeiliniu klausimu yra ir 
tautinės spaudos (periodi
kos) reikalai. Be abejo čia 
mes esam laimingam kely, 
turėdami Vilties bendrovę, 
kurios yra tiesioginiu tiks
lu ir ji yra pajėgi rūpintis 
tautine spauda. Bet bend
resnis tautinės spaudos 
klausimas reikalauja šian
dien nuodugnesnio tyrimo, 
apsvarstymo ir tam tikrų 
sprendimų.

Šiuo metu nepaprastai 
svarbu vadinamo kultūrinio 
bendradarbiavimo, o iš tik
ro tai okupantui talkininka
vimo klausimas, šis klausi
mas darosi kaskart aktua
lesnis ir reiktų greito apta
rimo ir greito viešo ir ne
viešo reagavimo.

Siūlymas. Sudaryti prie 
Tautinės Sąjungos kultūri
niams ir pan. reikalams pla
navimo komisiją, kuri pa
ruoštų planą tolimesnei dis
tancijai, o svarbesniais at
vejais darytų rekomendaci
jas Sąjungos Valdybai.

D. Sava organizacinė sritis
Be abejo, visoki planavi

mai geriau galimi, kai pati 
organizacija yra stipri. 
Stipri asmenų kokybe, bet 
nėra jau taip nereikšminga 
ir asmenų skaičius.

Todėl skyrių veiklos ak
tyvinimas turėtų būti vienu 
iš esminių Sąjungos uždavi
nių, rūpinantis sava orga
nizacija. Bet šis rūpestis 
yra Sąjungos Valdybos 
neatskiriamoji dalis — tik 
ji nuolatos turi būt prime
nama ir nuolatos ja turi 
būti rūpinamasi.

Be organizacinės proble
mos, gyvenimas parodė, 
kad Sąjungos darbas akty
vėja ir platesniu mastu pa
sireiškia, jei bent vienas di
desnis uždavinys parenka
mas ir vykdomas. Ar nesėk
mingai praėjo ir ar nesu
kėlė mūsuose ir visuomenėj 
nuotaikų ruoštieji sąskry
džiai Los Angeles, Washing- 
tone, tautinių organizacijų 
konferencija New Yorke, 
Dirvos vajus, o dabar ar 
nepradeda įsibėgėti Smeto
nos monografijos platini
mas? Visi šie darbai sulau
kė paramos ir įvertinimo 
todėl ir ateičiai reikėtų 
rinktis vieną didesnį darbą 
— uždavinį ir jį vykdyti.

Neįmanoma į trumpus 
rėmus sutelkti visą medžia
gą. Stengiausi paminėti šiuo 
metu svarbiausius ir ban
džiau duoti siūlymus. Viena 
norėčiau pažymėti, kad siū- ' 
lytos komisijos, veikdamos 
savarankiškai, savo planus 
patiektų Sąjungos Valdy
bai, o ši juos suderinusi, Są
jungos seimui. Tuo būdu 
Sąjungos Valdyba lieka vi
sų planavimų viršūnėje, ir 
tai yra tikslu, nes ji yra 
vėliau priimtųjų planų vyk
dytoja.

y,

one jnft work» 
c*

many won<lers
UNITED APPEAL

C. Lietuvybės išlaikymo 
sritis

Ši sritis, kiek ji svarbi, 
tiek menkokai įspraudžia
ma į rėmus, čia patiekiami 
planai šiai sričiai visi turi 
vienodą bruožą, kad jų re
zultatai, jei planas ir sėk
mingas, paniški tik dauge
liui metų praėjus ir tai pa
prastai būna pervėlu jau 
tuos planus taisyti ar keisti.

Planai galėtų būt ruošia
mi, kad ir šiomis kryptimis:

a) Tęsimas pradėto tau
tinio jaunimo organizavimo.

b) Rėmimas egzistuojan
čių jaunimo organizacijų.

c) Skatinimas ir sudary
mas sąlygų jaunimo lektū
rai atsirdsti.

d) Moralinė ir materiali-

* GUINEJOS PREZIDENTAS 
SEKOU TOURlf lankėsi pas pre
zidentą Kennedy prašydamas 
daugiau ūkinės paramos iš JAV. 
Guinejoje aiškiai matomas nepa
sitenkinimas Sov. Sąjungos žadė
tąja parama.

' * EUROPOS VALSTYBIŲ PO
LITINĖS VIENYBĖS svarstymai 
atidėti, kol nebus galutinai iš
spręstas D. Britanijos dalyvavi
mo klausimas Bendrojoje Rinko
je.

* JAV VYRIAUSYBĖ, NEPASI
TIKĖDAMA Laoso vyriausybės 
raportu, jog visos svetimų vals
tybių kariuomenės yra apleidu- 
sios kraštą, reikalauja, kad tai 
būtų patikrinta. Yra tikrų žinių, 
kad Laose tebeveikia keli tūks
tančiai Šiaurės Viet Namo karių.

PINIGAI J USSR 
PILNAI GARANTUOTA 
PRAŠYK PLATESNIŲ

INFORMACIJŲ

GRAMERCY 
SHI1TING Co., Ine, 
744 BROAD STREET 
NEWARK, NEW JERSEY 
Laibiiiuota ir pilnai bandyta
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Palikime ligonį ramybėje ir 
imkimės darbo

Kai ligonis suserga vėžiu, tai 
dažniausiu atveju jis nepagydo
mas, net ir padarius vieną ar dvi 
operacijas.

Visdi tokią pat ligą turi mūsų 
garbingasis senelis ALT. Jis 
serga vėžiu ir jo jokios operaci
jos nepagydys, nes liga yra įsi

senėjusi. Be reikalo tiek ilgai 
laukiama ir nieko neveikiama. 
Atrodytų, lyg Lietuvos krašto ir 
tautos reikalai eina gerojon pu
sėn. Toks neveikios reiškinys 
lietuvių visuomenę daro abejin
gą bet kokiems darbams. Norint 
ALT pagydyti, reiktų jo visus va-

The Great Brandy from the Rhine

...the Great Girt for the Holidays
Connoisseurs: Send lOt and self-addressed envelope for handsome 
booklet of brandy cocktail recipes by famous European bartenders to: 
GERMAN DISTILLERIES LTD., NEW YORK 20, N. Y.

dovus pakeisti ir kurti naują ALT 
ant naujų pagrindų su nauju ener
gingu sąstatu. Tačiau toks esmi
nis žygis užrūstintų ligonį, o jis 
prieš mirdamas dar pridarytų 
negeistinų reiškinių lietuviškoje 
veikloje. Geriausias sprendimas 
būtų toks: daugiau negaišti, ne
leisti veltui brangaus laiko refor
muojant ALT.

Mes čia, Amerikoje, turime 
vieną geriausią ir stipriausią 
organizaciją sudarytą demokra
tiniu būdu, vadinamą Amerikos 
Lietuvių Bendruomenę. Ji ir pri
valo imtis viso to darbo, , kurio 
nebedirba ALT. Tiek ALT tiek 
VLIK teatstovauja tik nedidelė 
lietuvių partinių žmonių saujelė. 

Ir bereikalo spauda vis nurodinė
ja, jog tos dvi organizacijos at
stovauja visus lietuvius. ALB 
rinktoji taryba turi teisę ir pri
valo imtis ne tik kultūrinio, bet 
ir politinio darbo. Jei ALB Ta
ryba nesiims jai patikėtų darbų, 
tai ir ji iššauks visuomenėje to
kią apatiją, jog vėliau jokios 
pastangos neatstatys tos blogy
bės, kuri yra atsiradusi dėl ser
gančio ALT.

Būtų didžiausia klaida, tiesiog 
nesusipratimas, kurti naują ALT 
nedemokratiniais pagrindais,pa
liekant nuošalyje sudarytą ALB 
Tarybą.

ALB Taryba tučtuojau, nieko 
nelaukiant, sušaukia jos.narių su
važiavimą ir sudaro politiniams 
lietuvių reikalams atitinkamą or
ganą. Jis gali vadintis Taryba, 
kaip kad yra švietimo reikalams, 
kultūros reikalams ir tt. , ar biu
ras. Pavadinimas nėra esminis, 
svarbu, kad jis būtų veiklus. Su
darius tokį politiniams reikalams 
veiksnį, 16 vasario minėjimas ir 
rinkliavos tautos reikalams or
ganizuojami Bendruomenių Apy
linkių. Šis kelias yra vienas bū
tiniausių ir skubių. Neleiskime 
lietuvių visuomenei užmigti ser
gančio ALT vėžio miegu. Bend
ruomenės suorganizuotas politi
nis veiksnys būtų veiklus, nes jų 
žmonės būtų parenkami Tarybos 
ir, esant reikalui, keičiami. Jei 
taryba rastų reikalo,ji galėtų im
ti žmones ir iš dabartinio ALT. 
Atsakomybė kristų ALB Tarybai 
už jos organų veiklą. Šiuo keliu 
į lietuvišką darbą pajungtume 
visą lietuvių visuomenę, bet ne 
mirštančių partijų po keletą na
rių. ALB Tarybos rinkimai ir iš 
viso bendruomenės gyvenimas pa 
judėtų, nebūtų tų nesutarimųtarp 
ALT, Bendruomenės ir VLIK, ne- 
eikvotume tuščiai laiko ir spau
dos.

Jei dabar esamas ALT vis no
rėtų dar "veikti" -- rinkti aukas 
ir jas neracionaliai naudoti, ga
limos dvi išeitys: a) kas nori 
ALT tegul jį palaiko ir tegul 
aukoja jam, b) bendruomeninin- 
kai taip pat organizuoja 16 va
sario minėjimus (kai kur tai 
ir daro, tik lėšas atiduoda ALT) 
ir surinktas lėšas atiduoda ALB- 
nei jos kultūriniams ir politi
niams reikalams tvarkyti.

A. Musteikis

1962 mi. spalio 12 d.

Vokietijoj prie amerikiečių dalinių 
Uhlerborne pamaldų metu.

DETROIT

Balfo išvažiavimas
Flinto - Saginaw - Lasin- 

go, Bay City ir kt. apylinkių 
Balfo Skyrius spalio 14 d. 
ruošia savo išvažiavimą Ko- 
dačių vasarvietėje Nidoje 
prie Lobdell ežero. Kviečia
mi ir nepriklausą skyriui 
apylinkės lietuviai atsilan
kyti. Esant blogam orui 
viskas vyks patalpose. Ad
resas : 16228 Haviland
Beach, Linden, Mich.

DIRVA METAMS 
KAINUOJA TIK

1O DOLERIŲ

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

lietuvių sargybos 4204 kuopos vyrai savo įrengtoj koplyčioje

Lietuvių sargybų 4204 kuopos koplyčioje kapelionas kun. Br. Liubi
nas ir kuopos vadas kpt. J. Matulaitis prie altoriaus, kuris padarytas 
pagal kuopos nario Sgt. L. Matulevičiaus projektą.

MUTUAL FEDERAL BENDRUVĖS
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Virginią 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

(75)
šnypšdamas veržėsi garas iš vamzdžių, pripildyda

mas visą kambarį drėgnu karščiu, ir temperatūra be pa
liovos kilo: 50 laipsnių, 60 laipsnių. 70 laipsnių- Jie buvo 
peršlapę, prakaitas tekėjo jiems į akis, juos akindamas. 
Du ar tris kartus Reinoldas prarado sąmonę ir būtų nu
kritęs ant grindų, prigeriamas dvidešimties centimetrų 
gylio vandenyje, jei nebūtų buvęs pririštas.

Trečią kartą atsipeikėjant iš sąmonės netekimo, jis 
pajuto rankas, kurios jį atrišinėjo, ir jam dar nespėjus 
tiksliai susivokti, kas iš tikrųjų atsitiko, sargybiniai jį 
ir Janscį buvo jau trečią kartą tą dieną iš rūsio ištempę 
į šiurpų kiemo šaltį. Reinoldas svyravo, jo galva sukosi, 
ir Janscis, kiek jis galėjo matyti, taip pat vos bepajėgė 
išsilaikyti ant kojų; tačiau ir toje miglotumo būklėje 
Reinoldas kažką atsiminė. Jis žvilgterėjo Į savo laikrodį: 
buvo lygiai antra valanda. Jis suvokė, kaip Janscis į jį 
pažiūrėjo ir linktelėjo galvą. Taip, buvo antra valanda, 
ir komendantas laukė jų — ne tik jis, bet ir švirkštas ir 
kava, mescalinas ir actedronas.

Komendantas laukė jų, tačiau jis buvo ne vienas. 
Pirma, ką Reinoldas įžiūrėjo, buvo AVO vyras, paskui 
jis įžiūrėjo ir kitus du AVO vyrus ir pagaliau milžiną 
Koką, kuris žvelgė į jį iš pasalų, su plačia, pikta šypsena 
brutaliame veide. Ir galų gale, paskiausiai, jis pamatė 

nugarą vyro, kuris, atsirėmęs į langą, tingiai rūkė juodą 
rusišką cigaretę, įkištą į ploną, ilgą kandiklį; ir, kai tas 
vyras atsisuko, Reinoldas pamatė, kad tai buvo Grafas.

DEVINTAS SKYRIUS
Reinoldas buvo įsitikinęs, kad jo pojūčiai jį apgauna. 

Jis žinojo, kad Grafas buvo išsiųstas į visai kitą apylinkę, 
tuo būdu negalėtų čia nieko trukdyti, ir kad jo viršinin
kai atidžiai stebės kiekvieną jo žingsnį. Jam taip pat 
buvo aišku, kad paskutinėmis valandomis jis buvo ne
paprastai paveiktas drėgnos kaitros rūsyje, ii- kad jo 
galva, kurioje vis dar tebeviešpatavo slopinanti maišatis, 
galėjo jam iškrėsti kokį nors pokštą. Bet į langą atsirė
męs vyras tingiai atsitiesė, priartėjo keliais žingsniais, 
vienoje rankoje laikydamas kandiklį, o kitoje — porą 
sunkių odinių pirštinių, ir staiga jam nebeliko jokios 
abejonės: tikrai, tai buvo Grafas, puikios sveikatos ir nė 
trupučio nepasikeitęs. Reinoldo apatinė žiauna nusmuko, 
jo akys išsiplėtė iš siaubo, bet paskui jo išblyškusiame ir 
įdubusiame veide lėtai pasirodė šypsena.

— Kaip galėjo... — pradėjo jis, bet sekančią aki
mirką atsimušė į sieną, kai Grafas savo sunkia odine 
pirštine trenkė į veido vidurį- Jis pajuto, kad vos tik 
spėjusi užsitraukti žaizda viršutinėje lūpoje prapliupo 
krauju, ir po visa to, ką jam teko pergyventi, šio pasta
rojo skausmo ir sukrėtimo’ jau buvo perdaug, jam pasi
darė silpna ir pradėjo suktis galva, ir Grafą jis jau be
matė labai neaiškiai, lyg pro miglą.

— Pamoka, numeris .pirmas, drauguži, — atsitikti
nai pastebėjo Grafas. — Ateity tamsta prasižiosi tik ta
da, kai būsi ko nors paklaustas. — Jis pastebėjo ant savo 
pirštinės kraujo dėmę, į kurią su pasišlykštėjimu, paskui 
tokį pat pasišlykštėjimo žvilgsnį nukreipė į abu kalinius. 
— Sakykite, komendante, ar tiedu žmonės .buvo įkritę į 

' upelį?
— Jokiu būdu, — atsakė komendantas, kuris atrodė 

labai susijaudinęs. — Jie tik atliko dalį specialiosios pro
cedūros mūsų garo kameroje. Tikrai/ kapitone Zsoltai, 
labai nelaimingas sutapimas, nepaprastai nelaimingas. Jis 
sugriauja visą apdirbimo eigą.

— Jūsų vietoje aš tiek daug nesirūpinčiau. — nura
mino Grafas. — Neoficialiai, prašyčiau niekam neminėti, 
kad aš tai pasakojau, man žinoma, kad juodu arba vėlai 
šį vakarą arba rytoj anksti rytą vėl bus grąžinti. Aš 
tikiu, kad draugas Furmintas nepaprastai susižavėjęs 
tamstos kaip — hm — turėčiau sakyti, psichologo, suge
bėjimais.

— Ar tikrai, kapitone Zsoltai? Ai- tamsta esi visiš
kai tikras?

— Visiškai. — Grafas žvilgterėjo j laikrodį. — Lai
kas spaudžia, pone komendante. Tamsta, be abejo, žinai, 
kaip dažnai yra svarbu paskubėti. Be to, — pridūrė nusi
šypsodamas, — juo anksčiau mes išvažiuosime, juo grei
čiau jiedu bus grąžinti atgal.

— Tad nebenorėčiau tamstos trukdyti, — pasakė 
komendantas, kuris dabar buvo įsikūnijęs mandagumas. 
— Tamsta mane labai nuraminai pareiškimu, kad jiedu 
bus greit .grąžinti. Man labai rūpi apdirbimą pravesti iki 
galo, ypač tokiai spalvingai asmenybei, kaip generolas 
majoras Iljurinas-

— Taip, aš pripažįstu, kad tai nepasikartojanti pro
ga, — pastebėjo Grafas. Paskui jis atsisuko į AVO vy
rus: — Na, pirmyn, išveskite juos į mašiną. Kokai, ma
žiuli, kas tau atsitiko? Ar manai, kad juodu stikliniai?

Kokas išsišiepė ir išnaudojo progą. .Jis tvojo delnu 
į Reinoldo veidą taip stipriai, kad tas atsimušė į sieną. 
Kiti du AVO vyrai pagriebė Janscį ir jį be atodairos iš
vilko laukan.

— Kapitone Zsoltai! — sušuko komendantas, išgąs
tingai pakeldamas rankas. — Ar tikrai to reikia — no
rėjau pasakyti, pageidaučiau abu gauti atgal geroje būk
lėje, kad aš...

— Nesirūpink, pone komendante, — nusišypsojo 
Grafas. — Ir mes esame savos, gal kiek grubios, rūšies 
specialistai. Taigi, aš prašyčiau pulkininkui Hidui reikalą 
paaiškinti, kai jis grįš, ir pasakyti, kad jis paskambinti) 
viršininkui, gerai? Ir prašau pasakyti, kaip man gaila, 
kad aš jo čia nesutikau, bet ilgiau negaliu laukti. Dar kar
tą labai ačiū, pone komendante, ir geros sėkmės.

(Bus daugiau)
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L. Briedžio nuotrauka-

LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS
• Tautiniai namai, 3356 

Glendale Blvd., savo salėje 
spalio 27 d. rengia pirmąjį 
rudens šeštadienio vakarą. 
Dainuos solistė J. Armonie- 
nė, poeziją skaitys poetė R. 
Dapšienė, pianinu skambins

ir solistei akompanuos R. 
Apeikytė. Kviečiama losan- 
geliečių ir apylinkės publi
ka į šį vakarojimą. Tauti
nių namų salė šią vasarą 
naujai išdažyta ir padaryti 
kiti pagerinimai.

ronys

Šokis prieš kongresų
Kažkaip atsitiko, kad pastaruoju metu man neiš

vengiamai tenka susiimti--su ponais Barzdukais.
Su dviem iš karto. Štai nesenai su Arvydu iš 

Washingtono, D.C., o dabar su Stasiu iš Clevelan
do, Ohio. Ne dėl ko kito, o dėl jų laiškų ar straips
nių, kuriuose tiek vienas, tiek antras dėl mano kai 
kurių pasisakymų .Dirvoje atsiliepė labai atšiau
riai, sakyčiau, šiurkštokai ir piktuoju. Ir abutaip 
vienodai nedraugiškai, lyg būtų giminės.

Pastarasis, Stasys Barzdukas, Drauge(1962.IX. 
10.) kibo į mano retus gyvaplaukius dėl kultūros kon
greso.

Dėl to kongreso, kaip žinom, būta jau keliolika 
susikibimų, ir jei tai būtų padaręs kas kitas,o ne 
S. Barzdukas, būčiau galėjęs be vargo'patylėti. Bet 
šisai yra Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tary
bos pirmininkas, taigi, lyg ir koks mūsųbendruo- 
menininkų prezidentas, o Bendruomenės vykdo
moji valdžia, Centro Valdyba, aną kongresą ruo
šia.

Taigi, kada dėl kongreso, kaip pasirodė, ne visi 
mes Amerikos lietuviai esame vienos nuomonės, j 
prezidento balsą dera kreipti daugiau dėmesio.

Prezidento pareiškimai Draugo straipsnyje apie 
kongreso burbulus ir kritikus, neslėpsiu, mane iš
gąsdino. Po jų net pradėjau nebetikėti, kad kas 
gero iš kongreso išeitų. T iesa, savo pirmojoje aki - 
mirkoje tuo reikalu jau buvau pasisakęs, kad kon
gresui ruošti komitetas bus padaręs nedovanotinų 
ir "kažin ar bepataisomų klaidų", o po Barzduko 
straipsnio man pasidarė visai aišku, jog kongreso 
rengėjų aplinkumoje, matyt, niekam ir i galvą ne
ateina, kad ką nors reikėtų atitaisyti ar pataisyti.

Priešingai! Visos kongreso ruošėjams spaudoje 
pateiktos kritinės pastabos, priekaištai ar reika
lavimai, esančios ne tik "kritika" tarp kabučių, bet 
-- ultimatumai, cinizmas,ignorancija, neprausta- 
burniškas plūdimasis, asmeniniųsąskaitųsuvedi- 
nėjimas. Ir tai esąs tik "stenėjimas ir zirzimas"... 
Visi tie žodžiai ne mano, bet pono StasioBarzdu
ko.

Šis stilius, toksai tonas ir šiurkštus klausimų 
išdėstymo būdas mane galutinai išgąsdino. Juk taip 
negali būti svarstomi ne tik kultūros kongreso 
ruošimo reikalai, bet ir kultūros klausimai 
iš viso.

Su tokia kalba ir tokiu žodynu galbūt galima 
šaukti žemaitukų arklių kaustytoji] kursantų su
važiavimą, bet ne laisvųjų Amerikos lietuvių 
kultūros kongresą.

Apie mano Dirvoje užsimintą busimojo kon
greso burbulą, p. S. Barzdukas per Draugą pa
sisakė taip:

"Antro autoriaus čia išdidžiai kalbama apie 
ultimatumą "visai" laisvai bei savarankiškai reikš
tis, o kai toks ultimatumas buvo atmestas (visiškai 
pagrjstai, nes ultimatumus reikia atmesti'iš prin
cipo), tai ir visas kongresas jau verčiamas tik 
"kongreso burbulu"...

Viešpatie, kaip tebuvo norėta mano straipsnį 
skaityti ir kas jame surasta! Net malonus Barz
duko atsigaivinimas Kanados lietuvių dienoje nie
ko nepadėjo jo nervų riboms (rašė jis, grįžęs iš 
Kanados).

Dirvos skaitytojai, kurie dar atsimena, galėtų 
paliudyti, kad mano straipsnis buvo parašytas ne 
su išdidumo dvasia, bet įsakmiai tariant -- "su 
gailesčiu, apsivylimu ir liūdesiu". Tiesa, aš ne
slėpiau pavojaus, kad taip ruošiant antrąjį kul
tūros kongresą, iš jo galįs virsti tik burbulas, 
ir tuo priartėjau prie kolegos Vyt. Meškausko 
pareiškimo, kad pirmojo kongreso padariniai buvę 
tik nulis. Barzdukui tai cinizmas (pagal graikišką 
to žodžio kilmę -- šuniškumas) ... Na, o kokie 
kiti pirmojo kongreso padariniai yra likę, jeigu

• Lietuvių Kredito koope
ratyvas, kurio raštinė yra 
Glendale Blvd., Lietuvių 
Tautiniuose namuose, gana 
sparčiai auga nariais ir in
dėliais, Yra taip pat ir pa
skolų prašymų. Steigėjai 
biznio pradžia patenkinti. 
Po naujų metų bus renkama 
kredito kooperatyvo valdy-

ne niekas, vadinasi nulis? Iš to kongreso praktiš
kai ir morališkai liko tiek, kiek ir iš jo pagrindi
nio rengėjo Dr. Bajerčiaus, kuris vėliau visai 
dingo (girdėjau kalbant, kad jis į Sovietiją išsi
dangino). Burbulas dar yra šis tas daugiau. Bet 
kai po išpūtimo burbulas vėliau sprogsta, irgi 
lieka tik nulis.

Ir iš kur tie ultimatumai?
Po pakvietimo kongrese skaityti paskaitą ir 

to pakvietimo priėmimo aš tik švelniai pasitei
ravau kongreso rengimo pirmininką dėl mano kaip 
paskaitininko laisvės ribų, ir išreiškiau nusista
tymą, kad norėčiau būti visai nevaržomas. Jam 
aiškiai pranešus, kad mano mintys kongreso ren
gimo komiteto turės būti kontroliuojamos, nuo 
pasiūlymo atsisakiau, tai plačiau motyvuodamas. 
Labai tingėčiau eikvoti laikraštyje vietą to susi
rašinėjimo dokumentų paskelbimu.

S. Barzdukas yra kalbininkas, ir jo pačio suda
rytame "Lietuvių Kalbos Vadove" (566 ps.) žodis 
ultimatumas taip aiškinamas: -- "paskutinis rei
kalavimas". Tai bė abejo per trumpas ir nepilnas 
paaiškinimas. Tarptautinėje teisėje ultimatumo ir 
jo įteikimų sąvoka bei tvarka yra aiškiau aptartos. 
Jis dažniausia reiškia tokį reikalavimą, kurio per 
tam tikrą nustatytą laiką nepatenkinus, imamasi 
kitokių -- prievartos ar karo priemonių.

Mano santykiuose su kongreso ruošos komitetu 
nė vieno tokio elemento nebūta. Taigi nė iš katros 
pusės nebūta ultimatumų. Kitaip aš būčiau turėjęs 
komitetui skelbti karą ir mėginti su savo sąjungi
ninkais užimti jo sostinę... Aš gi tik nesutikau 
nusilenkti pirmininko nustatymui pasiduoti komi
teto cenzūrai. Šiaipjau -- kapituliavau be sąlygų.

Tad kokia piktoji dvasia pakurstė p. Barzduką 
taip netiksliai ir neteisiai kalbėti apie šią istori
ją ir čiulpti iš piršto, jog kongresas dėl to man 
burbulu atrodąs, nes mano "ultimatumas buvo at
mestas". Tai nėra moralu.

Antanas Škėma.. Bet abejo jam būtų buvę daug 
linksmybės ir juoko, jei gyvas būtų galėjęs būti 
šių nuotykių liudininku. Savo bendraamžį Antaną 
pažinau gana arti ir turbūt nuo dauganksčiau, ne
gu daugelis jo dabartinių ritieriškų gynėjų.

Argumentas dėl Škėmos-Griniaus kontraver- 
sos, dėl kurios visas kongreso ruošimas darėsi 
nepriimtinas "liberaliajam sparnui", man iš pat 
pradžios atrodė ne negližuotinas, bet ne svarbiau
sias ir net nelabai laimingas. Malonu matyti dar 
nenumirusią humanizmo, riteriškumo ir draugys
tės dvasią, bet tai vestų į neįmanomą precedentą, 
kad apie žuvusius ar mirusius rašytojus nieko kito 
nebebūtų galima pasakyti, kaip tik liaupsinimus.

Buvau ir liksiu Škėmos, kaip dramaturgo ir ak
toriaus nuoširdžiu gerbėju, tačiau mano simpati
jos jo beletristikai ir lyrikai tebėra žymiai dau
giau ribotos, nors ta jo kūryba buvo būdinga mūsų 
franzkafkiško pasaulio daliai. Antanas vistiek dai
ne šventasis ir ne mūsų literatūros klasikas. To
kius dalykus nusprendžia ne draugai ar priešai, 
bet laikas -- ramus, srovenantis, dildantis ir nu
tekinantis. Ilgesnis laikas.

Tačiau šis atvejis nėra nesuprantamas ir tiems 
iš Santaros, kurie užsistojo A. Škėmos rašytojišką 
palikimą. Paskutiniame Margučio numeryje pusė
tinai pagrįstai duodama išsamesnių paaiškinimų, 
kodėl Dr. J. Griniaus žvilgsniu kūrybines apraiš
kas apsprendžiąs asmuo neturėtų būti daromas 
"oficialiu visų lietuvių kultūrinės ir kūrybinės veik*- 
los gairių reiškėju".

Tad man rodos, S. Barzdukui,kaip ALBTarybos 
pirmininkui, nereikėjo viso to išvadinti "nepraus- 
taburnišku plūdimusi", o daugiau bešališkai ir vi
sai rimtai atsižvelgti.

Kodėl, kaip ir kokiu būdu, -- gal man leisite 
pašnekėti dar bent porą kartų.

ba. Iki sausio mėnesio susi
rinkimo, pagal Kalifornijos 
įstatymą, kredito unijos 
reikalus privalo vesti jos 
steigėjai. Spalio 18 d. yra 
kredito kooperatyvų diena, 
minima visame laisvajame 
pasaulyje. Prezidentas Ken
nedy išleido specialų atsi
šaukimą ir paraginimą tau
pyti bei skolinti protingai. 
Amerikos prezidento rašto 
nuorašą gavo ir Los Ange
les Lietuvių Kredito koope
ratyvas, angliškai vadina
mas Lithuanian Credit 
Union.

• Pijus žiūrys, Amerikos 
lietuvių veikėjas, buvo pa
gerbtas per Los Angeles 
Lietuvių radijo valandėlę, 
prisimenant jo mirties die
ną. Apie velionį P. žiūrį 
pranešimą per radijo skaitė 
Vytautas Aleksandrūnas.

• Jaunutis Puodžiūnas ir 
Violeta Karosaitė labai ge
rai publikai prisistatė kaip 
stiprios baleto meno jėgos, 
atlikdami baleto programą 
Kalifornijos Lietuvių die
noje, kuri buvo L. B. Los 
Angeles Apylinkės sureng
ta rugsėjo 9 d.

• Balfo Los Angeles sky
rius rengia vakarą-koncertą 
spalio 20 d. parapijos salėje, 
6:30 vai. vak. Programą at
liks B. Budriūno muzikos 
mokyklos mokiniai, šokiams 
gros M. Krafto orkestras. 
Įėjimas $1-00.

• Tėvynės Mylėtojų D-jos 
Los Angeles kuopa susirin
kimą turėjo spalio 6 d. Tau
tiniuose namuose. Pernai 
kuopa paskyrė įnašą,,Tauti
nių namų dalininkus įsi
jungdama $200- šįmet su
rengtas piknikas davė pel
no. Susirinkime pasisakyta, 
jog, lėšų kiek sutaupius, 
kuopa turėtų imtis išleisti 
kurią nors rašytojų para
šytą knygą arba bent stam
besne suma knygos leidimui 
paremti. Prisiminta, kad 
būtų parašytas ir išleistas 
veikalas apie Aušros redak
toriaus Dr. Jono Šliūpo gy
venimą ir jo darbus.

• SLA 75 kuopos narių 
susirinkimas įvyko rugsėjo 
22 d. Los Angeles Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Atsi
lankė daugiau kaip 60 narių 
ir svečių. Buvo pagerbti 
mirę nariai: prof. Mykolas 
Biržiška, kuopos garbės na
rys ir Kostantas Maženkas- 
Susirinkime dalyvavo prof. 
Viktoras Biržiška. Jis, at
sakydamas į užuojautą dėl 
brolio Mykolo mirties, gai
lestingai prisiminė, kad iš 
trijų brolių profesorių Bir
žiškų jis vienas beliko. Bro
lis Vaclovas Biržiška, miręs 
prieš keletą metų, palaido
tas Chicagos Lietuvių Ka
pinėse.

• Alena Devenienė ir Dr. 
Mykolas Devenis padarė 
SLA 75 kuopos susirinkime 
pranešimą apie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje 
seimą, įvykusį šią vasarą 
Newark, N. J. Susivieniji
mas gerai ir laiku išmoka 
apdraudas. Remia ir Įvai
rius lietuvių reikalus. Per 
tarpseiminį dvejų metų lai
ką Susivienijimas skyrė pa
ramos spaudai: Dirvai — 
$200.00, Keleiviui — $200, 
Lietuvių Dienoms $50.00. 
Jaunimo literatūros kon
kurso laimėtojams išdalin
ta $135.00; sportininkų' 
olimpiadai skirta $24.00; 
Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijai New Yorke duota 
$150.00. Kanados lietuvių 
jaunimui skirta $50.00. 
Dviem studentams duota 
stipendija po $200-00, viso 
$400.00. Naujai Įsteigtas 
Dr. AI. Viniko stipendijų 
fondas jau turi $950.00. Iš 
labdaros fondo išmokėta 
pašalpų $3,133 ir iš tos su
mos $400.00 skirta Lietuvos 
nepriklausomybės akto sig
natarui prof. Steponui Kai
riui, kurs jau artinasi į 85 
metų amžių. Susivienijimas 
nėra vien apdraudos orga
nizacija. Ta suprasdami, 
per paskutinius metus į Su
sivienijimą įstojo nemažai

losangeliečių lietuvių, ypač ■ 
nemažai priklausančių Tau
tinei Sąjungai. ■

• Amerikos Lietuviu Ta
rybos Los Angeles skyriaus 
susirinkime balandžio mė
nesį buvo nutarta ALT cen
trui šįmet pinigų nesiųsti. 
Dalis ALT vardu surinktų 
pinigų buvo paskirta Ku- 
chel - Lipscomb rezoliucijų 
komitetui. Tačiau liepos 
mėnesį ALT skyriaus pir
mininkas, būdamas Chica
goje, įteikė ALT $42.75.

• Dr. Mykolas Devenis 
rugsėjo 29 d. savo namuose 
buvo pagerbtas gausaus 
būrio Los Angeles ir Santa 
Monica lietuvių. Prisimin
tas ir neseniai miręs prof- 
Mykolas Biržiška. Užuojau
ta pareikšta prof. Viktorui 
Biržiškai, kurs tą vakarą 
buvo Devenių svečias. Pir
masis kalbėtojas buvo Bro
nys Raila. Jis, priminęs My
kolą Biržišką, linkėjo My
kolui Deveniui ir toliau taip 
dirbti lietuvybės labui, kaip 
Mykolo iki šiol buvo dirbta. 
Prof. Viktoras Biržiška kal
bėjo apie Mykolo Devenio 
meilę Lietuvai ir jo dėl tos 
meilės turėtas kančias Vor
kutoje, kol jį iš ten išlais
vino Amerikos valdžia Ale
nai Devenienei čia sumaniai 
veikiant. Dr. Mykolas De
venis priminė savo žodyje 
prof. Vaclovą Biržišką, ku
ris taip pat būdavęs jų šei
mos šventėje, nes rugsėjo 
26 d. pradėdavę vaclovines, 
o po to sekdavo mykolinės, 
gi trečią dieną, rugsėjo 30, 
minima kaip Alenos Deve- 
nienės gimtadienis. Dr. Jil
sioms Devenius sveikino 
Vilniaus lietuvių vardu. Be 
jau minėtų svečių dar buvo: 
p. Railienė, Dr. Gudauskas 
ir muzikė Giedrė Gudaus
kienė, Vaičiai, Jugioniai, 
Andrašūnai, Bakūnai, Luk
šiai, Raulinaičiai sn., Bal
čiūnai, Alminai, E. Dargy
tė, B. Budriūnas, J- Kutra 
ir kit.

• Los Angeles šv. Kazi
miero parapijos mokykloje 
kasdieninės lietuvių kalbos 
pamokas lanko apie 50 mo
kinių. 10 lietuvių vaikų lan
ko darželį ir apie 50 moki
nių lanko šeštadieninę li
tuanistikos mokyklą, tai iš 
tolimesnių apylinkių lietu
vių vaikai, kurie negali 
lankyti kasdieninių lietuvių 
kalbos pamokų. Lituanisti
nius dalykus’ parapijos mo
kykloje dėsto mokytoja Ona 
Razutienė.

• Inž. Algis Antanaitis 
buvo išskridęs į Chicagą, į 
savo tėvo žurnalisto Jono 
Antanaičio laidotuves. Ke
letą metų Jonas Antanaitis 
gyveno Cleveland, Ohio.

• Losangelietis Jurgis 
Gliaudys fGliauda) širdies 
priepuolio ištiktas paguldy
tas gydymui į ligoninę. Tai 
jau antras toks jo susirgi
mas.

• Antanas ir Kazimiera 
Mikalojūnai, persikėlę iš, 
Montreal, Kanada, įsirašė į 
S u s i v i e nijimo Lietuvių 
Amerikoje 75 kuopą.

• Santa Monica, Calif. 
lietuviai spalio 6 d. pirmą 
kartą buvo susirinkę aptar
ti šios lietuvių kolonijos rei
kalus. Dalyvavo apie 80 
žmonių. Jie visi yra akty
vūs Los Angeles lietuvių 
o r g a n i zacijose. Nutarta, 
jog šio miesto lietuviams 
reiktų dažniau susitikti, su
sipažinti. Tačiau pasisakyta 
prieš atskiros (nuo Los An
geles lietuvių) bendruome
nės ar parapijos steigimą. 
Santa Monicos lietuviai, 
kaip susirinkime pageidau
ta, turėtų laikytis draugiš
kumo tarpusavyje, o taip 
pat ir su kaimynais losan- 
geliečiais.

• Kalifornijos lietuvių
evangelikų piknikas, su
rengtas spalio 7 d., sutrau
kė nemažai žmonių. Dalyva
vo daug lietuvių evangelikų, 
o taip pat ir kitų tikybų 
pažangių lietuvių. Buvęs 
Amerikos pasiuntinys Lie
tuvai Owen C. J. Norem ir 
jo žmona atvyko į šį lietu
vių pikniką. Lietuviai evan
gelikai šioje kolonijoje ben
drajame lietuvių gyvenime 
turi šiuos žymius reprezen
tantus: Devenius, Petkie- 
nę-Yčaitę, dramos sambū
rio veikėją Emą Dovydai
tienę, kunigą M. Preikšąitį, 
Skistymų šeimą, Glažių šei
mą, Mejerių šeimą ir daug 
kitų. K. Kajetonas

RUDENS BALIUS
Helen D. Bartusch-Swaggart 

dainuos D.L.K. Birutės Drau
gijos ruošiamame Rudens baliu
je. Balius įvyks lapkričio mėn. 
17 d. 8 vai. vakaro, St. Nicholas 
Auditorijoj, 2300 W. 3rd St.

Solistė pradėjo savo muziki
nę karjerą Chicagoje, kur laimė
jo eilę konkursų: Amerikos Mu
zikų Draugijos, Chicagos Moterų 
Klubo, Chicagos Operos,Tribūne 
festivalio ir t.t.

Savo sultingu mezzo-kontraltu 
sužavėjo ne vieną kritiką ir dau
gybė laikraščių labai palankiai 
atsiliepė apie jauną solistę. Dai
navo per keletą Amerikos ir Ka
nados radijo koncertų, dalyvavo 
daugybėje Amerikos radijo pro
gramų su dideliu pasisekimu.

Chicagoj debiutavo operoj "Ca- 
valleria Rusticana" Lucios ro
lėje. Atvažiavusi į Kaliforniją 
dainavo Mendellsohn’o operoj 
"Elijah". Iš viso, ši gabi lietu
vaitė pasižymėjo ne tik dainavi
mo bet ir vaidinimo srityse ir 
buvo laikoma viena iš geriausių 
muzikinės komedijos kylančių 
žvaigždžių.

Birutiečių baliai visuomet pa
sižymi jaukumu, puikia nuotaika 
ir gausia publika. Nenuostabu,-- 
nes birutietės stengiasi, kaipga- 
lima daugiau suteikti šeimyniško 
jaukumo, be to, los angeliečiai 
žino, kad visas pelnas, gautas 
baliaus metu, pasiunčiamas už 
geležinės uždangos broliams ir 
sesėms remti.- V. Iri.

the happy family

...is the
FAMILY that 

SAVĘS REGULARLY!

ALI SAVINGS DEPOSITED THROUGH 
OCTOBER

:::: jgh /
15th /EARN INTEREST IROM 

/ OCTOBER lst

MAIN OFFICE
81 3 East 1 85th Street 

IV 1-7800

EUCLID OFFICE 
25000 Euclid Avenue 

AN 1-1200

ST. CLAIR OFFICE 
6235 St. Clair Avenue 

HE 1-5670

LAKE SHORE OFFICE 
26000 Lake Shore Blvd. 

RE 1-1200

For EXTRA Convenience-EUCLID and LAKE SHORE OFFICES OPEN SATURDAYS
9:30 A. M. 'Tll 2:30 P. M. (cio sėd Mondays)
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RŪPINTOJĖLIS. Mažeikių apskr. dievdirbių skulptūra. (Iš dail. A. 
Dargio rinkinio).

gos, išvertė Ernest J. Harrison, 
buvęs (1920 m.) Britų vicekonsu
las Kaune, pamilęs mūsų kraštą 
ir vėliau -- paskyręs Lietuvai, 
jos veiklai ir darbuotei ketvertą 
paskutiniųjų dekadų. Gaila, ir šis 
kilnusis Britas, didis Lietuvos 
draugas, mirė tais pat metais 
(1961), kaip ir knygos autorius.

Knygos išleidimo naštą pasiė
mė ir gražiai išnešė -- ištesėjo 
Vilniečių Lietuvių Sąjunga.

Angliškosios laidos redagavi
mo darbą atliko Dr. C.R. Jur- 
gėla ir Prof. S. Sužiedėlis.

Ir, štai, tas veikalas -- "Vil
nius in the. Life of Lithuania", 
pagaliau, išvydo dienos šviesą - - 
išėjo iš spaudos.

Šis rašinys rašomas --nevei
kalo recenzavimo reikalu, nesto
ji knyga -- pasirodžius jai lietu
vių kalba --yra buvusi recenzuo
ta ir aptarta. Tikiu, mūsų istori
kai pakalbės ir apie šią --papil
dytą ir pritaikintą angliškam lei
dimui laidą.

Viena tesinori priminti, kad 
angliškoji knygos laida "Vilnius 
in the Life of Lithuania" -- yra 
visiškai reprezentatyvi tai sri
čiai -- išleista labai gražiai: 
geram popieriuje, su daugeliu 
iliustracijų, kietais viršeliais, 
su dail. T. Valiaus pieštu aplan
ku, Lietuvos žemėlapiu, paruoštu 
Vitaliaus M., plačiu bibliografi
nių šaltinių nurodymu, etc.

Sis veikalas -- bus labai nau
dingas mūsų ligi šiol vis iškil-

davusiai vadinamai "Vilniaus 
bylai" ar "Vilniaus problemai" 
spręsti. Nors, iš tikrųjų, kaip ir 
veikalo autorius savo žody tei
gia, jog knygoje perduodama is
torinė medžiaga -- privalo eliu- 
duoti -- panaikinti tai vadina
mą "Problem of Vilnius", daž

nai lenkų arba baltųjų rutėnų 
(baltgudžių) keliamą, nes lietu
viams -- nėra ir negali būti 
tokios "problemos", kaip nėra 
"Budapešto problemos" veng
rams, "Prahos problemos"če
kams ir t.t. Lietuviams, esą, 
tėra tik Lietuvos istorinė Vil

o

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

• Priima užsakymus iš visų miestų Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.

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

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

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžiningai.
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niaus problema.
Vilnius in the Life of Lithu

ania, by Adolfas Šapoka, Ph. D. 
Toronto, 1962,

Printed by "The Lights" Prin- 
ting and Publishing Co. Ltd. in 
Toronto, Canada, 2000copies, 174 
pages.

n

PR. A. ŠAPOKA VĖL KALBA Į MOS
Pranys Alšėnas

Pasaulyje taip yra (gal, kaip 
sakoma, "taip radom, taip palik
sim"), kad brangiausieji mums 
žmonės -- nebranginami tol kol 
jie gyvi. Net motinos mūsų - ka
da karščiausiai mylimos? O gi 
tik dviem atvejais: kai jos apkabi
namos savo mažų vaikų ir kai di
deli vaikai... apkabina jųjų kars
tus. Kodėl taip? Todėl, kad pir
muoju atveju, vaikai stipriai jau
čia ką jie turi, o antruoju --ko 
neteko...

Panaši padėtis yra ir su mū
sų žymiaisias žmonėmis -- kul-

E. CHICAGO
Lituanicos gatvė

Lietuvių Bendruome n ė s 
East Chicagos Apylinkės 
pastangomis viena East 
Chicagos gatvė pavadinta 
LITUANICA vardu.

Apylinkės valdyba, prita
riant vietinėms lietuvių or
ganizacijoms, spalio 28 d., 
6 vai. vak. šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos salėje — 
3903 Fir St., E. Chicago, 
Ind. rengia šio įvykio pa
minėjimą ir kartu padėko
jimą miesto pareigūnams, 
kurių sutikimu ir nutarimu 
gatvė pavadinta LITUANI
CA vardu. Į minėjimą pa
kviesti Indianos atstovas 
Kongrese Ray J. Madden, 
Lietuvių- Bendruo menės 
Centro bei Apygardos Val
dybų atstovai, ir Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Dauž- 
vardis.

tūrininkais, mokslininkais. Kol 
jie mūsų tarpe gyvena, nebūtų 
galima pasakyti, kad būtų igno
ruojami, bet, daugeliu atvejų, 
neteikiama jiems ir derama pa
garba.

Mūsų, torontiečiųlietuvių,tar
pe pilną tuziną (12-ka) metų gyve
no ir dirbo vienas žymiųjų mūsų 
istorikų, prof. dr. Adolfas Šapo
ka. Pasakyti tik tiek kad "gyveno 
tarp mūsų ir dirbo" -- permaža, 
nes kultūrinėj ir mokslinėj srity
je -- jis dirbo ne už vieną, bet 
gal už du, tris ar dar daugiau...

Tą dvylika metų jisjsuvo 
savaitraščio "Tėviškės Žibu
rių" redaktorius, jis uoliai daly
vavo KLB, nuo pat B-nės įsikū
rimo iki mirties būdamas jos ta
rybos nariu, o kultūrinėj srity -- 
kiek paskaitų jo skaityta savoj ko
lonijoj ir už jos ribų -- sunku 
būtų ir apskaičiuoti. Gi, šalia 
visa to, daug dirbta ir mokslinėj 
-- istorinėj srity.

Šalia begaliniai įtempto darbo 
prie "Tėviškės Žiburių" redaga
vimo, jis parašė ir išleido kny
gą "Vilnius Lietuvos gyvenime". 
Be to, tąja begaliniai svarbia te
ma paliko ir daugiau rankraščių, 
kurie šiuo metu sutvarkyti ir lei
džiamas naujas veikalas. (Leidė
jas - Toronto Prisikėlimo para
pija).

Nuo velionies mirties -- nei 
metai, nei dveji -- daugiau kaip 
vieneri, mažiau -kaip dveji. Jis 
paliko mus ir šį pasaulį 1961 m. 
pradžioj. Bet, mirdamas, paliko 
ir visiškai paruoštą labai svarbų 
darbą -- anglų kalba rankraštį 
"Vilnius in theLifeofLithuania". 
Tą darbą, iš jau minėtosios lie
tuvių kalba Dr. A. Šapokos kny

Be dūmų gaso keptuve išlaiko Įvairią, virtuvę! Gaso liepsna susiurbia durnus, jus gi galite kepti 

uždarius virtuvės duris. Jūsų virtuvė lieka nepaliesta dūmų, garų. Ir tiktai gaso liepsna teikia nuolatinę šilimą, 
kad igavus kepsniui tinkamą rudumą... užtikrina ir praturtina sultingumą... ir suteikia kepsniui "liepsnos buč
kio” skonį. Tiktai gaso plytos teikia jums visas darbo taupumo galimybes: automatinius mėsai termometrus, au
tomatiniai besisukančius rotisorius, "liepsną su smegenimis”, didelei šeimai tinkamą keptuvę, šiltai išlaikomą pečių.

Staiga pasidariau 
“drąsi” virėja... 
naujos plytos 
turi viską!

HOTEL 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 vietą, 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.

NENUOSTABU, KAD DAUGUMA MOTERŲ PAGEIDAUJA GASO PLYTŲ'.5

Naujos laisvai pastaty
tos gaso plytos, su švel
niu, tiksliai išdėstytu 
stilium suteikia jūsų 
virtuvei Įmūrytos ply
tos grožį už laisvai pa
statytos kainą.

Nauja jūsų akių aukš
čio gaso plytos kabo 
ant sienos ar stovi ant 
spintelės, turi pečius, 
kontroles ir liepsnas 
puikiai pasiekiam ame 
aukštyje.

Džiaukis vėsesniu, švaresniu, 
skoningesniu, taupesniu kepimu

Įsigykite modernišką gaso plytą nedelsiant! Pasirūpinkite 
ir savimi, kai 82,744 šeimininkės buvo apklausinėtos ir 
DAUGUMA pasakė norinčios gaso plytų! Pasirinkite iš 
šių 12 aukštos kokybės: Caloric • Crown • Duracrest • 
Hardwick • Magic Chef • Norge • O’Keefe & Merritt • 
RCA Whirpool • Roper • Sears Kenmore • Sunray-Grand 
• Tappan.
Skambinkite ar apsilankykite East Ohio Gas Company 
įstaigoje detalėms, pademonstravimui ir kainoms sužinoti.

į A
*82,744 moterų apklausta...
telefonu ar asmeniškai tuo metu, kai jos dirbo virtuvėje. Apklausinėtojai 
buvo samdomi kitos tyrimo organizacijos — ne gaso kompanijos — kad 
gavus objektyvius atsakymus. Dauguma šeimininkių pasisakė pageidau
jančios kepti G ASU.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Vykdant velionies inž. 

Pijaus žiūrio valią, jo pe
lenai su urna, spalio 13 d., 
11 vai. bus padėti šalia bro
lio Felikso žiūrio, mirusio 
prieš aštuonerius metus, 
Laketyood Park Cemetery, 
į specialiai paruoštą kapą. 
Paskutinėje inž. Pijaus J. 
žiūrio kelionėje į amžinybę 
dalyvauja tik velionies šei
mos nariai ir artinieji bi
čiuliai.

Kilnaus patrioto, inž. Pi
jaus J. Žiūrio mirtis, sukrė
tusi Clevelando lietuvių 
bendruomenę, plačiu aidu 
nuaidėjo ir per visą šiauri
nės Amerikos žemyną. Ve- 
lonies našlė Hypatija žiū- 
rienė sulaukė gausybę užuo
jautos laiškų. Specialų gar
bės raštą gavo iš JAV Pre
zidento J. Kennedy, užuo
jautos laišką ir Lietuvos 
Atstovo Washingtone, Juo
zo Kajecko ir Gen. Konsulo 
Chicagoje dr. P. Daužvar- 
džio.

Maironio minėjimai 
Clevelande 

Jaunimo rengiamas minė
jimas vyksta šeštadienį, 
spalio 20, 7 vai. šv. Jurgio 
parapijos salėj. Programai 
vadovauja LB Vaidilos te
atro akt. Z. Peckus. Po pro
gramos — jaunimo pasi
linksminimas.

Maironio intencija iškil
mingos pamaldos laikomos 
sekmadienį, spalio 21, 10:30 
vai. šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj. Maironio giesmių 
giedojimu rūpinasi muz. Pr. 
Ambrazas, šv. Jurgio para
pijos vargonininkas.

Maironio pagerbimas lie
tuvių kultūriniame daržely 
prie jo paminklo sekmadie
nį, spalio ' 21, temstant (7 
vai.). Skautų ir skaučių Pi
lėnų ir Neringos tuntų va- 
d o v a u jamas jaun imas 
įžiebs Maironio fakelų ugnį.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama visur gausiai atsilan
kyti-

• Dainavos Stovyklos Cle
velando Globos Komitetas 
maloniai kviečia clevelan- 
diečius atsilankyti į šv. 
Jurgio parapijos salėje ruo
šiamus pietus š. m. spalio

/7/r
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Velionio P. Žiūrio giminės, susirinkę po laidotuvių. Sėdi iš kairės: 
D. Kregždienė, K. Mikelėnaitė, našlė Hypatija Žiūrienė, O. Yčienė. 
Stovi: dr. J. Kregždė, A. Kregždytė, H. Petkuvienė, V. Puplesienė, 
dr M. Yčas. Vyt. Braziulio nuotrauka

14 d., sekmadienį, nuo 12 
iki 4 vai. p. p.

Lietuviški valgiai, sriu
bos, užkandžiai ir kepsniai. 
Veiks ir bufetas.

pelnas skiriamas Daina
vos Jaunimo Stovyklai pa
remti.

• šv. Kazimiero Lituanis
tinės Mokyklos Tėvų susi
rinkimas įvyks spalio 21 d. 
po pamaldų, 11:30 vai. Tė
vų dalyvavimas būtinas.

f

• L. T. M. Čiurlionio An
samblis pasirodys televizi
joj, WJW — kanalas 8, š. 
m. spalio 14 d., sekmadienį, 
tarp 6:30 ir 7 vai. vakaro ir 
spalio 21 d., sekmadienį, 1 
vai.

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS CLEVE
LANDE

Spalio 7 d. Clevelandebuvo su
važiavę Vid. Vakarų ir Centrinio 
distrikto vyčiai, kartu su Sv. Jur
gio ir Clevelando vyčiais turėję 
konferenciją, vaišes ir kruopš
čiai paruoštą programą.

Iš daugelio vietovių suvažiavę 
vyresnieji Vyčių veikėjai turėjo 
puikią progą susipažinti su au
gančia tos organizacijos veikla 
ir jaunimu Clevelande.

Konferencijoje dalyvavo taip 
pat ir Šv. Jurgio parapijos kle
bonas kun. Br. Ivanauskas.

Konferencijai buvo pristatyta 
Clevelando Vyčių jaunoji kuopa, 
kurios pirmininkė Kristina Juo- 
zapaitytė buvo laimėjusi premi
ją už geriausią rašinį.

Jaunieji Clevelando vyčiai, - 
šv. Jurgio parapijos mokyklos 
mokiniai, (Ž; Neimanaitė, Al. 
Žardinskas, Jurgis Bakūnas ir 
Dalė Nasvytytė) suvaidino links
mą scenovaizdį. Po to Vysk. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių grupė pašoko ke
letą tautinių šokių.

Irena Banionytė padainavo tre
jetą lietuviškų dainų, kai kurias 
konferencijos dalyviams jautriai 
pritariant.

Konferencijos dalyviams rei
kalaujant, scenoje pasirodė se
selė M. Valeria, paskambinusi 
pianinu ir seselė M. Francita, 
jaunųjų Clevelando Vyčių vado
vė ir "kaltininkė" gražiai pavy- 
kusios jaunųjų programos.

Seselė M. Francita yra' šv. 
Jurgio parapijos mokyklos ve
dėja. Jos vadovaujamai mokyk
lai pripažinta ketvirta vieta moks
lo laipsniais visoje diocezijoje. 
Seselė M. Francita neapleidžia 
ir vaikų auklėjimo lietuviškoje 
dvasioje. Gi seselė M. Valeria 
kartu dėsto ir lituanistinėje mo
kykloje.

Po programos, jaunieji Cle
velando Vyčiai pasivaišino ir su
sipažino su Lietuvos Vyčių vado
vais Robert Boris iš Detroito ir 
Elena Shields iš Philadelphijos.

• ŠI SEKMADIENĮ, SPALIO 
14 D. "RESPUBLIKONŲ PARTI
JOS TAUTYBIŲ KOMITETAS 
GLOBOJA TELEVIZIJOS PRO
GRAMĄ (6.30-7.00 vai. vak. 8 
kanalas, WJW), kurioje kalbės 
kongreso atstovai Walter Judd ir 
Frances P. Bolton. Programoje 
taip pat pasirodys tautybių gru
pės savo menine programa. Lie
tuvius toje programoje atstovau
ja Čiurlionio Ansamblis, vado
vaujamas muz. Alf. Mikulskio.

MISI) SVEIKATA II. STEPONAS RIETIS

GRIPO EPIDEMIJOS GRĖSMĖ
Gripas buvo žinomas jau penkis 

šimtmečius prieš Kristų. Jo 
ypatybė yra reikštis masyviais 
antplūdžiais epidemijų formoje, 
kurios dažniausia kartojasi tam 
tikrais laikotarpiais arba ciklais. 
Tačiau sporadiškai,' t.y. retes
niais atsitikimais gripas veik vi
suomet reiškiasi. Viena iš tokių 
epidemijų, paplitus po visą pa
saulį įvyko 1918 metais. Ji atmin 
tina kaip šiurpi pasaulio katas
trofa, susargdinusi per 200,000, 
000 žmonių ir pareikalavusi apie 
20,000,000 gyvybių. Tai reiškia 
kas dešimto susirgusio mirimą. 
Vien tik šiame krašte sirgusių- 
jų tuo metu apskaičiuojama iki 
20,000,000 iš kurių mirė 550, 
000.

Tai tikrai šiurpus vaizdas,ko
kį pasaulis retai mato.

• Pilnai įrengta kepykla 
išnuomojama lenkiškame ir 
rusiškame kvartale.

Skambinti MI 1-0762 — 
klausti Mr. M. Klir.

(116, 117, 118)

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys ”NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO. 

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

ICE CAPADES
The Greatest Show on Ice!

VIBRANT . . . YOUTHFUL . . . 
BRIGITTE ... A new-comer to 
ICE-CAPADES makes stardom in 
'one big jump in the “EVERY- 
THING IS GO” . . . 23rd “GO” 
EDITION of the Brand New ICE 
CAPADES. She’s featured in the 
new version of Victor Herbert’s 
“BABES IN TOYLAND” as well 
as “A SALUTE TO GEORGE M. 
COHAN” . . . just two of the 6 
GREAT PRODUCTIONS and 20 
ACTS at the Cleveland Arena, 
October 16-28.

Inž. Pijaus Žiūrio laidotuvėse dalyvavę dr. Kuncaitis, dr. M. Yčas, 
dr. J. Jakštas, dr. J. Kregždė. Vyt. Braziulio nuotrauka

SVEIKINIMAS TAUTINĖMS GRUPĖMS
TV PROGRAMA W. J. W. 8 KANALAS

Sekmadieni, spalio 14 d. nuo 6:30 vai. p. p. iki 7 vai. p. p. 
ir

Sekmadieni, spalio 21 d. nuo 1 vai. p., p. iki 1:30 vai. p. p.
Programoje pasirodys savo tautiniu menu lietuviai ir 

kiti pabaltiečiai, jugoslavai, kroatai, vokiečiai, vengrai, 
lenkai, čekoslovakai, bulgarai, albanai, rumunai, italai ir 
ukrainiečiai. Ta proga bus rodoma filmų ištraukos iš at
stovaujamų kraštų.

Programą globoja Respublikonų Partijos naujųjų pi
liečių komitetas. Sekite tą programą ir praneškite mums, 
kaip ji patiko.

Tai pirmoji sesija sveikinimų visoms tautinėms gru
pėms.

J. P. MULL-MULIOLIS
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.

Gripas yra staigi liga. Ji yra ap
krečiama, arba limpama liga. Li
gonis gal apkrėsti visą šeimą ir 
visus tuos, kurie vienaip ar ki
taip su juo bendrauja. Todėl ji 
turi galimybių plėstis ir reikš
tis epidemijų formoje, kaip kad 
senesniais laikais reikšdavosi 
raupai, difteritas, škarlatina ir 
panašios. Tačiau pastarosios jau 
visiškai nugalėtos ir mums žino
mos tik kaip istoriniai įvykiai. Gi 
gripas anaip tol dar nenugalėtas, 
net neapvaldytas iki šiol.Užtat jo 
pasireiškimo grėsmė tai vienur 
tai kitur visuomet aktuali. Jo ki
ta ypatybė yra ta, kad jis epide
mijos formoje arba ir paskirais 
atsitikimais veik visuomet reiš
kiasi žiemos metu arba anksty
vame pavasaryje. Jo aštrumas 
įvairus: kartais jis pasireiškia 
visu smarkumu, sukeliantis rim
tas komplikacijas su aukštu mir
tingumu, o kitais atvejais labai 
lėtai ir veik be mirtingumo. Ir 
pačios epidemijos kartais labai 
greitai ir nesulaikomai plinta iš 
krašto į kraštą, net persimesda- 
mos per vandenynus į tolimus 
kontinentus, kaip pvz. 1918 metais. 
O kitais atvejais jis ribojasi tik 
vietinėmis epidemijomis, be ypa
tingos grėsmės plėstis į dides
nius plotus. Užtat jo žiaurumą 
ar lėtumą iš anksto neįmanoma 
nuspėti. Tik aktualus patyrimas 
pasako tikrovę.

Gripą sukelia virusai, -- tai 
daug mažesni už bakterijas mik
robai, kurie dėl savo stebėtino 
mažumo net neįmatomi ir su mo
derniausiu mikroskopu. Nors tie 
virusai-mikrobai tiek mažyčiai, 
bet stebėtinai galingi, kai susi
gundo pasireikšti epidėjomis. 
Dabar jau žinoma trys rūšys vi
rusų, arba trys gripo rūšys, 
užvardintos raidėmis: A, B ir 
A2. Pastaroji dažnai vadinama 
aziatiškas gripas, nes prieš ke
lis metus atėjo pas mus iš Azi
jos. Šiaip jau ligos išraiškoje 
tarp šių trijų rūšių nėra esmi
nio nei klinikinio skirtumo.

Gripas A reiškiasi kas du- 
tris metus, B kas 4-6 metus, o 
A2 (aziatiška) kas du metus. Pa
siremiant tam tikrais cikliniais 
epidemijų pasirodymais, galima 
apskaičiuoti iš anksto sekamą 
epidemiją ir jos rūšį. Bet tik
rumoje ne visuomet tai vyksta 
matematiškos precizijos tikslu
mu. Taigi ir epidemijos išprana - 
šavimai gali nepasitvirtinti.

Gripas staigiai pasireiškia 
aukštu temperatūros pakilimu, 
ypač smarkesniuose atvejuose, 
sausu ir įkiriu kosuliu, erzliu gal
vos skaudėjimu, pagreitintu šir
dies plakimu, neramumu ir grei
tu jėgų neteikimu. Tai maždaug 
tokie gripo ženklai, kurie daž

niausia į vieną parą iš visiškai 
sveikutėlio žmogaus padaro tik
rą ir rimtai sergantį ligonį. Jis 
per 3-5 dienas pamažu atsipei
kėja, kai neįvyksta komplikacijų, 
pasunkinančių padėtį ir neretai 
vedančių į gyvybės netekimą. Čia 
reikia pastebėti, kad gripas be 
komplikacijų veik nepasireiškia 
mirtingumu. Dažniausia ir rim
čiausia komplikacija yra plaučių 
uždegimas, kuris 1918 metais bu
vo tikroji priežastis taip aukšto 
mirtingumo. Kai tas pats gripas 
pasireiškia lengvesne forma, tai 
asmuo perserga jį be sunkumų ir 
iiet be ypatingo gydymo.

Principinis gydymas reiškiasi 
higieniškumu ir apmalšinimu įky
resnių simptomų, kad ligoniui su
teikti galimybę ramesniam poil
siui. Antibiotikai, kaip penecili- 
nas ir kiti, čia mažai padeda, nes 
virusai jiems atkakliai atsparūs 
ir tik dėl to neveiksmingi. Tačiau 
gydytojas net dažnai naudoja vie
nokius ar kitokius antibijotikus, 
kad apsaugoti ligonį nuo rimtų 
komplikacijų sukeliančių bakteri
jomis, kurios, bendrai kalbant, 
yra jiems (antibijotikams) jaut
rios ir todėl prieš juos neatsi
laiko. Tikrumoje toks gydymas 
yra laikomas tiksliu, kas ligonį 
apsaugo nuo vienokių ar kitokių 
komplikacijų, nes jų išvengimas 
veik visuomet užtikrina ligoniui 
pagyti per kelias dienas. Tačiau 
koks gydymas bebūtų, visuomet 
reikia jį pavesti gydytojui iš pat 
pradžios ir juo pasitikėti.

Jau piririiau buvo minėta, kad 
visos trys gripo rūšys pasireiš
kia ciklais, t.y. tam tikrais pro- 

• tarpiais. Gripas A ir A2 (azia
tiškas) mus lankė 1959-60 me
tais, ir kartojasi kas du metus. 
Taigi ateinančią žiemą 1962-63 
m. mes šių dviejų rūšių epide
mijos galime tikėtis ir greičiau
sia mus paglamonės. Tai sutar
tinai pranašauja šio krašto vals
tybiniai sveikatingumo organai, 
kurių studijoms ir apskaičiavi
mams reikėtų pasitikėti. Užtat 
reikia tinkamai pasiruošti jį su
tikti ir panaudoti visas dabar ži
nomas priemones jam pasiprie
šinti,jam išvengti. Gripas B mus 
lankė 1961-62 m. labai silpnoje for. 
moję, taip kadjismažai buvo pas
tebėtas ir jo nelaukiama dar 3-5 
metus.

Tikriausias apsisaugojimas 
nuo gripo yra įsiskiepijimas. Tai 
atliekama gripo skiepų įšvirkšti
mu po oda ir tikresnio saugumo 
sumetimais įšvirkštimas pakar
tojamas už dviejų mėnesių. Šis 
skiepijimo metodas saugus ir 
lengvai atliekamas. Būtina įsi
skiepyti dar prieš šias Kalėdas, 
kad skiepyjimas būtų daugiausia 
veiksmingas. Taip pat būtina skie
pytis kas metai, nes apsauga yra 
trumpalaikė, galiojanti tik vieną 
sezoną. Visiems patartina įsi
skiepyti, o ypatingai būtina ser
gantiems bet kokia chroniška li
ga. Gripo skiepai apsaugos nuo . 
šios ligos.

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

EAST CLEVELAND — 13515 EVCLID AT SUPERIOR ĄVE.
SAVINGS 

EARN ŪPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

I

SUPERIOR 
SAVINGS

J AKIJUS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 Esat 185 St.
EN 1-1763 KE 14770



DIRVA
BALFAS IŠLEIDO

1962 nu spalio 12 d.
X

Nr. 118

KAS IR KUR?
• Į Lietuvių. Komitetą rū

pintis dalyvavimu Pasauli
nėj parodoj New Yorke 
1964 m. išrinkti: Jokūbas 
Stukas — pirm., kun. dr. 
S. Valiušaitis, A- šetikas, Z. 
Jurys, R. Kezys, kun. L. 
Jankus, K. Vasiliauskas, H. 
Kulber, J. Sirusas, V. But- 
kys ir V. Vaitekūnas. Pir
majame posėdyje spalio 5 
d. Komitetas sudėjo apie 
100 dol. savo veiklos pra
džiai.

• Toronto ”Varpo” cho
ras, diriguojamas muz. J. 
Gailevičiaus, pirmą kartą 
koncertavo New Yorke š. 
m. 7 d. Frank Lane mokyk-

los salėje, talpinančio j apie 
pusantro tūkstančio žmonių, 
kurią newyorkiečiai buvo 
užpildę. Choras atliko eilę 
lietuviškų dainų ir arijų su 
solistu V. Verikaičiu, kulis 
netrukus vėl pasirodys New 
Yorke LB Apygardos kvie
čiamas koncertuoti Mairo
nio minėjime gruodžio 1 d.

”Varpo” koncerto atida
ryme žodį tarė J. Stukas,. 
Liet. Atsiminimų -Radijo 
valandos vedėjas, kurio rū
pesčiu ir pastangomis bei 
kvietimu newyorkieč i a m s 
buvo suteikta proga savo 
gausiu atsilankymu pagerb
ti tolimus svečius, lietuviš
kos muzikos ir dainos mylė
tojus, nepabūgusius čia at
vykti net 13 valandų auto-

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

PREMIJA — 250 DOL.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė no

velės temą, turinį ir. pobūdį patiems pasirinkti.-
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trum

pesnis, kaip 16 standartinių mašinraščio puslapių spau
dai, praleidžiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė 
nebūtų ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau 
toleruojamos išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir 
meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui Įteikti data: 1963 
metų kovo mėnesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI. Dirva, No
velės Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai 
būtinai privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasi
rašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su au
toriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu. 
Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta: 
nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių pre
mija bus Įteikta 1963 m. Dirvos pavasario šventėje. 
Konkurso skelbėjas turi teisę premijuotąją novelę be 
papildomo atlyginimo spausdinti Dirvoje, atskiru lei
diniu ar novelių rinkinyje. Nei autorius, nei kas kitas 
po sutikimo šio kūrinio negali spausdinti periodikoje, 
atskirai ar rinkinyje, o taip pat skaityti parengimuose, 
per radiją ar įkalbėti į plokštelę, iš anksto negavęs 
konkurso skelbėjo leidimo. Tačiau autorius nenustoja 
teisių premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu 
arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar romaną. Tas 
pats autorius konkursui gali atsiųsti ne daugiau, kaip 
dvi noveles.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI gąžinami jų 
autoriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji 
visai nepriklausomai paprasta balsų dauguma spren
džia, ką premijuoti ir ką rekomenduoti spausdinti. Jos 
sudėtis ir vieta bus paskelbta Dirvoje vėliau.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS

Lietuvių Teisininkų d-jos Chicagos skyriaus pirmininkas Pranas Kavaliūnas spalio 7 d. artimųjų tarpe 
atšventė 70 metų amžiaus sukaktį. Gimęs 1892m. Panemunėlio valse., nuo 1921 iki 1925 metų buvo Lietu
vos Respublikos Prezidento kanceliarijos vedėju, o nuo 1934 iki išvykimo iš tėvynės - 1944, buvo Kauno 
Apygardos Teismo teisėju. Nuotraukoje iš kairės pirmoje eilėje: Gediminas ir Algirdas Marchertai, ant
roje eilėje: dr. Algirdas Kavaliūnas, anūkė Vidutė Kavaliūnaitė, Pranas Kavaliūnas. Trečioje eilėje: 
Margarita Marchertienė-Kavaliūnaitė, Marija Mackevičienė, Aleksandra Kavaliūnienė. Stovi: Elena Ba
nienė, Margarita Marchertienė, Violeta Kavaliūnienė, Marta Račkauskienė, Lidija Skipitienė, Domą 
Šleževičienė, Rapolas Skipitis, prof. Mečys Mackevičius, Jonas Litvinas, Karolis Banys ir Henrikas 
Marchertas. V. A. Račkausko nuotrauka

Per tris vasaros mėnesius (VII 
VIII-IX) Balfo Centras gavo 10,120 
dolerių. Tai graži suma šalpai, 
deja, tos sumos Balfo darbams 
toli gražu nepakako. Beveik pu
sę tų pinigų reikėjo atiduoti Vasa
rio 16 gimnazijai (taip aukotojai 
norėjo), keli šimtai dolerių buvo 
gauta specifiniams tikslams.

Per tą patį laiką Balfo Centras 
išleido virš 20,000 dolerių. Di
džioji išlaidų dalis lietuvių Vo
kietijoj šalpa (arti 8,000 dol.). 
Lietuviams šelpti sovietų okupa
cijoj,’Lenkijoj, JAV ir kitur iš
leista 7,879 doleriai.

Šiaip operacijoms vykstant, 
Balfo vadovybė keliauja į Balti- 
morę (Balfo XI seimas) su vilti
mi'iš ten šį tą parsivežti.

*20>000,
0 PAJAMŲ...

balfo turtai

Lietuvių delegacija, po priėmimo pas Marylando gubernatorių, kuris pasirašė proklamaciją skelbian
čią spalio 13 ir. 14 Balfo Seimo dienomis, aplankė ąžuolą pasodintą Marylando kapitoliaus sode. 1935 m. 
Marylando senatas priėmė rezoliuciją, kuria kiekvienais metais Vasario 16 yra skelbiama Lietuvos Ne
priklausomybės diena. Atsidėkojant, 1936 m. prie kapitoliaus buvo pasodintas jaunas ąžuolas prie kurio 
kas met gegužės mėnesį lietuviai susirinkdavo. Paskutiniais porą metų ąžuolas nebuvo lankytas. Lietu
viškas ąžuolas užaugo jau į didelį medį ir po savo šakom priglaudė visą Balfo delegaciją.

J. Velžio nuotrauka

busu važiuojant. Newyor-/ prenumeratorių eiles Chi- 
kiečiai nepagailėjo jiems 
aplodismentų, žodį tarė J. 
Valaitis ir baigiant prel. J. 
Balkūnas trumpu žodžiu 
įvertino visų prie šio kon
certo vienu ar kitu būdu 
prisidėjusių didelę reikšmę 
lietuviško žodžio ir dainos 
puoselėjimui svetimoje že
mėje.

• Iž. Antanas Vagelis, iš 
Worcester, Mass., atsiuntė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondui surinktu auku 185 
dol.

cagoje papildė sumokėdami 
po 25 dol. šie asmenys: Ma
tas Naujokas, Stasys Šiau
čiūnas, Stasys Vidmantas, 
Ignas Andrašiūnas, Jonas 
Karvelis.

Jei ūkininkas rudeniop piauna 
ir į kluonus krauna, tai Balfui to 
derliaus labai ir labai reikia. 
Lietuvoj buvo labai lietinga va
sara, viskas supuvo, o Balfe 
liepos-rugsėjo mėn. buvo gana 
sausa, gauta tik 40,000 sv. pu
pelių ir surinkta 2,440 sv. varto
tų rūbų. Sviestas ir sūris, kurį 
mums pažadėjo JAV valdžia, iš
plauks į Bremeną tik spalio mėn. 
todėl jų dabar į knygas negalime 
įrašyti.

po dešimt siuntinių 
darbo dieną Balfas 

jūrų-marių vargstan-

• V. Olienė, L. Vanagai- 
tienė ir adv. A. Lapinskas, 
iš Chicagos, dalyvavo adv. 
Antano Olio mirties minė- 
jime-akademijoj, kuri įvy
ko spalio 7 d., Philadelphi
joj e.

• Į Antano Smetonos mo
nografijos garbės prenume
ratorių eiles šiomis dieno
mis įsijungė. J. Kazanaus- 
kas, iš Chicagos per dr. S. 
Biežį sumokėdamas 25 dol.

Per J. Jurevičių garbės

ALT S-gos 12-tas skyrius 
per Teodorą Blinstrųbą įtei
kė monografijos leidimui 50 
dolerių.

K. Karpius, Clevelando 
skyriaus pirmininkas yra 
jau surinkęs 15 prenumera
torių.

• Antanui Diržiui, ALT 
S-gos 1-jo skyriaus pirmi
ninkui, padaryta operacija 
ir ligonis sveiksta Liutero
nų ligoninėj Brooklyne dr. 
V. Paprocko rūpestingoje 
priežiūroje.

• Teodoras Blinstrubas, 
Lietuvių Fondo pirm, ir po
nia iš Chicagos atostogavo 
New Yorke. Grįždami buvo 
sustoję Clevelande ir daly
vavo ALT S-gos Tarybos 
ir skyrių pirmininkų suva
žiavime.

566 INIDIVDUALUS BALFOSIUN
TINIAI

Beveik 
kiekvieną 
siuntė už
tiems broliams ir sesėms. Lie
pos-rugsėjo mėn. buvo nusiųsta 
566 įvairios siuntos, beveik 
20,000 dolerių vertės. Per oku
pacinę sieną į anapus buvo per- 
vežta net 190 medžiagų-siunti
nių, Lenkijos lietuviams pasiųs
ta 61 vaistų siuntinukas ir 314 
rūbų. Siuntinių Lenkijon vertė 
per 10,000 dol., tačiau Balfo fak- 
tinos išlaidos buvo tik paštas, 
pakavimo medžiaga, nes rūbus 
suaukojo geraširdžiai Balfo rė
mėjai, kai kurie prie rūbų pri
dėdami ir kelių dolerių auką per 
siuntimo išlaidoms padengti.

Antanas Smetona, garsėjantis 
amerikiečių ir lietuvių tarpe jau
nas pianistas dabartiniu metu tę
sia savo fortepiono studijas New 
Yorko garsiojoje Julliard kon
servatorijoje į kurią patenka tik 
labai gabūs ir talentingi muzikai. 
Prieš porą metų, iš penkiasde-

JAUNASIS MENININKAS SKINA 
SAU KELIĄ

šimts pianistų, norėjusių patekti į 
konservatoriją, buvo priimti tik 3 
pianistai.

Ši konservatorija paruošia 
garsius pianistus ir kitos rūšies 
muzikos menininkus, kurie vėliau 
patenka į Metropolitan operą so
listais, simfoninių orkestrų kon
certmeisteriais arba kitokios rū
šies muzikos gerais specialis
tais. Daugelį iš baigusių šią kon
servatoriją Amerikos ir užsienio 
koncertinės agentūros angažuoja 
koncertams po įvairius pasaulio 
miestus.

Antano Smetonos rečitalis 1960 
metais Chicagoje Jaunimo Cent
ro salėje praėjo su dideliu pasi
sekimu. Į koncertą atsilankė re
kordinis skaičius muzikos mėgė
jų ir pačių muzikų apie 800 as
menų. Chicagos spauda ir mu
zikos kritikai labai teigiamai įver
tino jaunojo pianisto meną.

Šių metų gruodžio mėn. 8 d. 
Jaunimo Centro salėje, Chicago
je bus antras pianisto rečitalis. 
Šis rečitalis, be abejo, bus vie
na iš įdomesnių atrakcijų Chica
gos koncertiniame gyvenime. 
Džiugu pastebėti, kad lietuviško
ji visuomenė taip šiltai ir nuo
širdžiai remia jaunojo meninin
ko užsimojimus ir vertina jo 
sunkų ir kruopštų darbą. Tapti 
koncertiniu pianistu yra labai 
sunkus kelias. Be prigimto talen
to reikia turėti daug jaunatviškos 
ištvermės ir užsispyrimo dirbti 
6-7 vai. prie fortepiono į dieną 
ir dar 3-4 vai. studijuoti konser
vatorijoje teoretinius muzikos 
dalykus ir tampašvęsti 10-12me- 
tų. Tai nėra tas pats ką pasimo
kinti porą metų ir išeiti į sceną 
gastroliuoti.

Dėl to Chicagos muzikos my
lėtojai laukia pianisto rečitalio 
su dideliu susidomėjimu.

Antanas Nakas

• Solistė Juzė Augaitytė, 
iš Philadelphijos, nesenai 
sėkmingai k o n c e rtavusi 
Wyaming, Kingston, Pa. 
Lietuvių Dainų draugijos 
suruoštame koncerte, ruo
šiasi naujiems pasirody
mams.

J. Augaitytė vadovauja 
Philadelphijos Moterų At
stovybės klubui, kuris po 
vasaros atostogų numato 
visą eilę savo veiklos užsi
mojimų, kurių pagrinde yra 
rėmimas lietuviškų kultū
rinių židinių ir šalpa Sibiro 
ir Punsko lietuviams.

• Irena Veblaitienė - Vy- 
liaudaitė, iš Elizabetho, N; 
J. labai šiltai visur publikos 
sutinkama, kaip talentinga 
programų vedėja ir dekla- 
muotoja. Spalio 7 d. ji pra
vedė ALT S-gos Philadel
phijos skyriaus iniciatyva 
suruoštą velionio adv. A. 
Olio minėjimą-akade m i j ą 
Philadelphijoj ir jau pa
kviesta LB-nės apylinkės 
Maironio minėjimui, kuris 
netrukus įvyks taip pat 
Philadelphijoj.

• Akt. Vitalis Žukauskas, 
iš New Yorko, reguliariai 
važinėja į Hartfordą, Conn. 
talkinti vietos lietuvių vai
dintojų trupei vaidybos me
ne. Rugsėjo 30 d. jis daly
vavo Baltimorės Lietuvių 
Bendruomenės vakaro pro
gramoje.

• Fizinio lavinimo ir spor
to sekcija, prie Kultūros 
Kongreso Komiteto, kurios 
sudėtin įeina Vyt. Grybaus
kas, A. Tamulynas, Z. Pu- 
zinauskas, Pov. žumbakis ir 
Br. Keturakis, spalio 14 d., 
2 vai. p. p. renkasi posėdžiui 
Jaunimo Centre (5620 So. 
Claremont), nustatymui ga
lutinos programos

BALFO SEIMAS RENKASI
Vienuoliktasis Balfo Seimas 

Baltimorėj renkasi spalio 12 d. 
Visi parengiamieji darbai jau 
baigti, pranešimai ir programos 
atspausdintos. Iš New Yorko ir jo 
apylinkių ketina dalyvauti net 25 
delegatai. Seimo parengimo dar
bų sunkiausioji našta atiteko Ren
gimo Komisijai, kuriai sumaniai 
vadovavo p. Dr. Elena Armanie- 
nė. Labai daug talkos ir patari
mų seimą rengiant davė senas 
Baltimorės balfininkas, poetas N. 
Rastenis.

Kun. L. Jankus

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Kan. Antanas Steponai

tis — Tėvynėje ir pasaulyje 
prisiminimai ir apibraižos. 
Išleido tėvai pranciškonai, 
Brooklyne, 910 Willoughby 
Avė. Knyga 319 psl., kietais 
viršeliais- Kaina nepažymė-

Korp! Neo-Lithuania Chicagos skyriaus iždininkė Danguolė Balce- 
rytė'Vanagienė priima vestuvinę dovaną iš korporantų Košubaitės ir 
Muloko, korporacijos sueigoje, spalio 7 d. Dubysos patalpose, Chi
cagoje. V. A. Račkausko nuotrauka

JAUNAVEDŽIAMS
staigmeną padarykit: vietoj kelių "standartinių" dovanų, nupir
kit vokišką radiją ar radijo patefoną. Keliasdešimt modelių pas 
Gradinską. 2512 W 47th St., Chicago, III., FR 6-1998.
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