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Rinkiminė demagogija
LAPKRIČIO 3 DIENAI ARTĖJANT, RINKIMŲ 
PROPAGANDOS LYGIS VIS DAUGIAU SMUN
KA IR RINKĖJAI TURI VIS MAŽIAU GALIMY
BIŲ BEŠALIŠKAI ĮVERTINTI KANDIDATUS.

--------  Vytautas Meškauskas ---------

Tuojau po demokratų konvenci
jos jų kandidatei Johnsonas ir Hu- 
bert Horatio Humphrey nuvyko Į 
prezidento dvarą — "L. B. J. 
Ranch", Texase, kad aptarus rin
kiminę kampaniją. Besirūpin
dami savo populiarumu, jie ten 
spaudos fotografų naudai net kar
ves paganė. Laike to valstybi
niai politinio akto, Hubertas pa
slydo ant karvės mėšlo, tačiau 
šiaip taip atgavo lygsvarą ir at
raportavo Johnsonul: "Pone pre
zidente! Aš ką tik įlipau į res
publikonų platformą!" Prezi
dentes ką tik nenumirė iš juoko, 
nors kai kuriems demokratų par
tijos strategams tas juokas pasi
rodė esąs nelabai gero skonio.

Dėl skonio, žinoma, galima 
ginčytis, bet tas šposelis šiaip 
ar taip yra labai būdingas rinki
minės kampanijos lygiui, kampa
nijos, kuri dažniau atrodo esanti 
linksmu karnavalu negu rimtu 
dalyku. Rinkiminėje kampanijoje 
norima paveikti daugiau į žmonių 
jausmus negu J protą. Ir dažnai 
su pasisekimu. Taip, pavyzdžiui, 
net profesorius Vytautas Kavo
lis prieš kurį laiką verkė Dir
voje, kad Goldwateris nemylįs 
senelių, o p. Rūta Klevą Vidžifl- 
nienė rugsėjo 16 d. Nr. visai ne
moteriškai prisipažino: "netoli 
man pensija, rūpi ir sveikatos 
apdraudimas". Atseit, kandida
tams statomi visai specifiniai rei v 
kalavimai. Jie turi mylėti sene
lius, kurių savų p. Vytautas čia 
neturi, ir aprūpinti ponios Rū
tos senatvę, iki kurios, mano ži
niomis, gana toli.

Taip asmeniškai pastačius 
klausimą, sunku į jį rasti atsa
kymą. Jei profesorius Vytautas ir 
ponia Rūta galvoja apie ’medi- 
care’, kurios demokratų kontro
liuojamas kongresas nepravedė 
per keturis metus, tai toji pro
grama nebuvo, pravesta dėl to, 
kad jos tikslingumu abejoja dau
gelis demokratų net ir rinkimi
niais meteis. Mat, pensininkų ir 
tik vien pensininkų gydymas bu
vo numatytas padengti "sočiai 
security" lėšomis ir tam reika
lui turėtų būti pakeltas tam fon
dui mokestis iki 560 dolerių, ku
rių pusę sumokėtų darbininkas, 
kitą pusę darbdavys, tas, savai
me aišku, ne iš savo kišenės, bet 
pakeldamas savo gaminiams ar 
patarnavimams kainą. Kitaip sa
kant, šiandien, pradėjęs dirbti 20 
m. jaunuolis iki pensijos am
žiaus turėtų tais mokesčiais su
dėti per 20.000 dolerių, pats ne
galėdamas jais iki to laiko pasi
naudoti. Tokiam daug geriau ap
sidrausti privačiai. Žinoma, iš 
kitos pusės tauta turi pasirūpin
ti ir eventualiai nelaimėn pakliu
vusią ponia Rūta. Amerikoje nie
kas nemiršta nei badu nei be gy
dytojo pagalbos, nebent pats to 

- Jo čia tik dar trūko!...

norėtų. Tas faktas, kaip ir pla
čiai paplitęs įvairių rūšių pri
vatus draudimas, — tam tikslui 
yra sutelktas net 70 bilijonų do
lerių kapitalas, -- labai pasun
kina gerą visuotinio socialinio 
draudimo problemos išsprendi
mą.

Kam, pavyzdžiui, reikalingas 
koks nors socialinis draudimas 
automobilių pramonės darbinin
kams, jei pagal paskutines sutar
tis su Chrysleriu ir Fordu, tiems 
darbininkams garantuojama net 
381 dolerio pensija po 30 metų 
darbo (sulaukus 60 metų), bei 
tam tikras nemokamas gydymas. 
Žinia, tokie *benefitai’ yra susi
ję su darboviete, todėl, visos tau
tos mastu žiūrint, ir ponios Rū
tos naudai, gal būtų tiksliau visų 
įmonių ir unijų fondus sujungti 
su sočiai security sistema. Bet 
prieš tai tuojau pasisakytų uni
jos, kurių vadams milžiniškų fon
dų valdymas suteikia nemažai pa
jamų, ir turbūt nėra nė vieno po
litiko, kuris tai drįstų pasiūlyti. 
Iš viso, tos problemos negali iš
spręsti vienas prezidentas, tam 
reikalingi kongreso priimti tam 
tikri įstatymai, kurie vėl, iš sa- 
v6 pusės, negali sulaužyti konsti
tucijoje nustatytų dėsnių. Kiek
vienu atveju, visos tos proble
mos negali išspręsti per rinki
minę kampaniją.

Ponia Rūta prikiša respubli
konų kandidatui J vicepreziden
tus Milleriui jo priešiškumą imi
gracijai į šį kraštą. Girdi, "ar tu
riu palaikyti tokį kandidatą, kurio 
valdžia, Nikitai ir išleidus laukia
mus gimines iš Lietuvos, nebeį- 
leis J šį kraštą". Iš tiesų, Mille- 
ris kalbėdamas South Bend, Ind. 
kur užsidarius Studebakerio fab
rikams, yra gana didelė bedarbė, 
pasisakė prieš dabar siūlomą 
imigracijos taisyklių pakeitimą. 
Teigdamas, kad naujos taisyklės 
padidins imigraciją ir tuo pačiu 
bedarbių skaičių, Milleris, atro
do, klydo, nes galvojama ne tiek 
imigrantų skaičių padidinti, kiek 
imigraciją pertvarkyti panaiki
nant tautines kvotas, įsileidžiant 
J šį kraštą gimines ir čia reik2 - 
lingus tam tikrų kvalifikacijų as
menis. Kitaip sakant, eventualiai, 
Nikitai ir atidarius savo duris vi
siems lietuviams, iš to, nebus nau
dos, jei jie čia neturės giminių.

Žodžiu, ir emigracijos proble
ma sunku išspręsti per rinkimi
nę kampaniją, kuri kandidatus ver
čia pataikauti atskirų grupių 
jausmams. Aplamai imant, šių 
metų demokratų platforma soci
alinėje srityje taip nieko nepa
žada, kad sukėlė net liberalaus 
New Yorko Times pasipiktinimą, 
kuris respublikonų pasisakymus 
šioje srityje laiko pažangesniais. 
Be platformos, anot H.Humphrey

yra .. karvių mėšlas.
Deja, rinkimų metu sutrypiami 

netik socialiniai(bet ir šiuo me
tu svarbesni krašto gynimo bei 
tarptautinės politikos reikalai. 
Ponia Rūta stebisi, kaip Goldwa- 
teris galės išvaduoti pavergtuo
sius... be kareivių, nes siūlo pa
naikinti karinę prievolę. Bet tą 
pat| studijuoja ir dabartinė ad
ministracija. Jaudabar laivyną ir 
aviaciją sudaro tik savanoriai, 
didelę dalį jie sudaro ir armijos. 
Savanoriai paprastai yra gėrės?.! 
kareiviai už prievarta įkinkytus. 
Klausimas čia tik toks, kad ka
rinę prievolę panaikinus sumažės 
ir savanorių skaičius, todėl rei
kėtų pagerinti kareivių gyvenimo 
lygį, kuris ir dabar yra labai aukš
tas. Galu gale tačiau nulems ne 
divizijų skaičius, bet technika ir 
nebijojimas ja pasinaudoti, bet tai 
vėl plati problema, kurios niekas 
negalės išspręsti per rinkimus.

Laimė, kad rinkimai jau ne už 
kalnų ir greitai bus galima po
litikuoti visai nejaučiant jokios 
asmeninės atsakomybės už admi
nistracijos ar jos kritikų klaidas. 
Ta atsakomybė yra kaina, kurią 
turime mokėti už gyvenimą de
mokratiškame režime. Už tat nė
ra kitos išeities, kaip patiems tu
rėti šiokį tokį malonumą šiame 
karnavale. Kad ir besiginčyjant, 
ypač su tokiais šauniais partne
riais, kaip šiame rašinyje minė
tais.

* PREZIDENTAS JOHNSONAS 
savo įprastinėje "kelionėje ap
link Baltuosius Rūmus" su būriu 
žurnalistų, atsakinėjo į klausi
mus įvairiausiomis temomis — 
nuo Warreno komisijos raporto 
apie prez. Kennedžio nužudymą 
iki opozicijos komunistams, "ku
rie ruošiasi mus palaidoti". Pa

MASKVA SUŠVELNINO PRIEŠ
VOKIEČIUS PUOLIMUS

VYT. ALSEIKA

Sovietų spaudoje pastebimas 
įdomus posūkis: įprastinė, kar
tais brutalių formų persunkta po
lemika prieš Vakarų Vokieti
ją. įgyja švelnesnį pobūdį. Tai 
siejama su būsimu Chruščiovo ir 
kanclerio Erhardo pasimatymu 
Bonnoje. Chruščiovas, kaip ži
noma, pareiškė konkretų norą 
atvykti į Bonną ir jo kelionė 
greičiausiai įvyks kitų metų pra
džioje.

Šias eilutes rašant dar neži
nomos oficialiųjų Maskvos 
sluoksnių pažiūros į būsimo pa
simatymo Bonnoje tikslus ir kas 
Chruščiovą verčia artintis su pa
čiu aršiausiu europiniu priešu. 
Apie vizito tikslus kalbant, tenka 
pasikliauti kai kurių vokiečių bei 
šveicarų korespondentų Maskvo
je nuomonėmis, čia reikia paste
bėti, kad esama nemaža priešta

staruoju klausimu prezidentas 
pasisakė manąs, kad patys bal
suotojai lapkričio 3 d. nuspręsią 
kuri dviejų partijų tinkamiausia 
priešintis komunistų užmačioms.

• SENATORIUS GOLDWATE- 
RIS, tęsdamas savo rinkiminę 
kampaniją, pareiškė, kad jis mie
lai norėtų viešų diskusijų su prez. 
Johnsonu. Beto, gen. Eisenhowe- 
rls aktyviau įsijungsiąs į rinki
minę kampaniją, pįrmučiausia 
kalbėdamas Chicagoje ir Oklaho- 
moje, o kartu ir keletoje televi
zijos programų.

Pastaruoju metu Goldwateris 
smarkiai puolė JAV Vyr. Teismą 
už pasigroblmą teisių spręsti to
kius klausimus, kurie jam nepri
klauso, ypatingai puolant teismo 
nutarimą, kuriame pasisakoma, 
kad malda viešosiose mokyklose 
prieštaraujanti konstitucijai.

• RINKIMINIŲ METŲ buhalte
rijai pažinti geriausiai patarnau
ja senatoriaus rinkimai New Yor
ke. Bendros R. Kennedy ir K. 
Keatingo rinkiminės išlaidos siek
siančios 3 mil. dolerių. Senato
riaus alga 6 metų terminui ne- 
vlršyja 180 tūkst. dol.

• RESPUBLIKONŲ SLUOKS
NIUOSE reiškiamas nepasitenki
nimas Goldwaterio rinkiminės 
kampanijos metodais. Daromas 
spaudimas į Goldvaterį, kad 
mestų aiškinęs savo išsireiški
mų prasmę ir pereitų į ataką, 
kad prez. Jonsonas būtų privers
tas užimti gynimosi pozicijas.

ravimų, tad ir įvairios pažiūros 
laikytinos daugiau spėliojimais. 
Kitas reikalas, kad kai kurie jų 
atrodo esą ne be pagrindo ir da
lis gali pasitvirtinti.

šveicarų spaudos teigimu, 
Bonnos vizito užkulisiuose slypi 
ne kas kita, kaip Raudonosios Ki
nijos slogutis. Teigiama, kad 
Chruščiovas vykdąs tradicinę Ru- 
sijos politiką, o ji tokia: jei Ru
sijos rytuose ar Azijai artimuose 
plotuose įsižiebia konflikto židi
niai, ui tenka susirūpinti ramy
be europiniame rusų sparne. Pa
naši padėtis jau buvo šio šimt
mečio pradžioje, kai rusai buvo 
įsivėlę į konfliktą su Japonija.

Taigi, jei Chruščiovas norėtų 
lyginti, švelninti santykius, su jo 
europiniais kaimynais, tai nereiš
kia, kad jis būtų linkęs eiti į bet 
kokias nuolaidas Vokietijos at
žvilgiu. čia turima galvoje 
daugiau esminio pobūdžio nuolai
dos. Atrodo, kad Kremliaus dik
tatorius bus linkęs spausti Vak. 
Vokietiją, kad šioji vykdytų švel
nesnę politiką Rytų Vokietijos at
žvilgiu.

Iš kitos pusės, pasižvalgius 
Maskvoje gyvenančių rytinių sa
telitų diplomatiniuose sluoks
niuose, patiriama apie tokius 
Maskvos planus: ji įžiūrėjusi, kad 
nebėra tikslinga pulti amerikie
čių - vokiečių sąjungą, nes tai 
sudarą sunkumų tiems amerikie
čių politikų sluoksniams, kurie 
pageidautų kuo glaudesnių JAV- 
Sovletų S-gos santykių. Jei Chruš
čiovas,palyginti^gr ei tai apsispren
dė vykti J pasimatymą su Erhar- 
du, tai reiškia, kad sovietai ne
tiesiogiai kišasi ir į JAV rinki
minę kampaniją, nes vykdo pa
lankų prezidentui Johnsonul mos
tą. Nėra paslaptis, kad praėjusių 
metų pabaigoje Johnsonas buvo 
Erhardul pataręs: išblaškykite 
sovietų baimę, nevenkite pasi
kalbėjimų su Maskva...

Dar kitas ir gana rimtas mo
tyvas, tai klek atšalę vokiečių 
- prancūzų santykiai ir Maskvos 
noras įsigyti politinės naudos iš 
pasikalbėjimų su vadovaujančiais 
V. Europos politikais — šį kartą 
su Erhardu, netrukus gal ir su pre
zidentu de Gaulle. Tai tegalėtų 
stiprinti sovietinę laikyseną Va
karų Europoje.

Iš kitų Chruščiovo tikslų, jam 
skubant kalbėtis su Vokietijos 
"bosu" Erhardu, Maskvos diplo
matiniai sluoksniai lengvai įžiūri 
sovietų norą silpninti Vakarų ko
aliciją. Žinoma, Maskvai rūpi ir 
ilgalaikiai dideli kreditai ir tai

VIRŠUJE: Rugsėjo 19-20 d. 
Clevelande įvyko Skaučių Seseri
jos sąskrydis, kuriame dalyvavo 
skaučių vadovės iš JAV ir Kana
dos. Nuotraukoje sąskrydžio da
lyvės su vyr. skautininke O, Za- 
ilskiene viduryje.

J. Garlos nuotrauka

galėtų sudaryti įtampą tarp JAV 
ir Bonnos. Kai kurie įtakingi vo
kiečių pramoniniai sluoksniai to
kiems kreditams nesipriešina, gi 
JAV laikysena daugiau priešinga.

Kitas, plačiai paplitęs spėlioji
mas, būtų Chruščiovo pastangos 
prispirti Vokietiją viešai anu
liuoti 1938 m. Muencheno sutartį 
ir pripažinti dabartinę vakarų 
Lenkijos sieną prie Oderio. Vien 
dėl to Chruščiovas galėtų savo 
pusėn palenkti Čekoslovakijos ir 
Lenkijos simpatijas. Labiausiai 
abejotina - Nikita nieku būdu ne
sutiks su tokiu abiejų Vokietijų 
apjungimo planu, kokį ligi šiol yra 
pasiūlę Vakarai ar pati Vakarų 
Vokietija.

Pabaigai keletas europinės 
spaudos nuomonių:

Vokietijos "Frankfurter Allge- 
melne" teigia, kad Chruščiovo at
silankymu būtų laimėta, jei abi

(Nukelta J 2 psL)

Kas nauja

JUNGTINĖJE AFRIKOS 
VALSTYBĖJE - Tanganikoje ir 
Zanzibare — vad. "Tanzan", R. 
Kinijos instruktoriai apmoko pės - 
tininkus, rusų ir rytų vokiečių — 
laivyną, gi vak. vokiečių — avi
aciją. JAV — parūpina tam rei
kalui finansus.

♦ MALTA -- Anglijos tvirtovė 
Vidurž. jūroje, ruošiasi įsijung
ti į nepriklausomų valstybių eilę 
ir stoti į JTO. Spaudoje relšlda- 
ma nuomonė, kad didelė kairių
jų partijų įtaka tą tvirtovę gali 
paversti Viduržemio jūros Ku
ba.

♦ ŽVILGSNIS Į SOV. S-GOS 
žemės ūkio produkciją rodo, kad 
ir šiemet derlius nedavė tų re
zultatų, kuriuos buvo užsibrėžę 
palnuotojai savo įstaigose sėdė
dami. Jei Sov. S-goje šių metų 
derlius ir pakilo 30 mil. tonų, ui, 
toli gražu, iki suplanuotų 170 to
nų. Be to, javų reikia daugiau 
pašarui, kad pakėlus gyvulių kie
kį, lšskerdus Juos pernai dėl pa
šaro stokos. Čekoslovakija, R. Vo
kietija ir kiti satelitiniai kraštai 
šiuo metu džiaugiasi galį semtis 
derliaus iš kanadiškų laivų.

Vengrijoje uždrausta viešai 
skelbti duomenis apie derlių.
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Žvilgsnis
kaip 1939 m. toje pačioje aikš

tėje, taip ir šiais metais tūkstan
tinės lietuviy mirjios spietėsi pa
gerbti Lietuviy Dieną. Jau penk
tadieni pradėjo atvykti būriai dai
nininkų, šokėjų ir svečių. Nak
vynių, informacijos ir registra
cijos skyriai veikė ištisą nakt|. 
Muzikos komisijos sekretoriaus
M. Cibo telefonas per pora nak
tų nesustojo skambėjęs. Pirminin
ką AL Kačanauską gi sunkiai kas 
besurado: tai New Yorke, tai Pa
rodos valdyboje, tai kokiame su
sirinkime ir t.t.

šeštadienio vakare repetici
joms susirinko tiek chorų daly
vių, net organizatoriai nustebo. 
Erdviose patalpose pradėta repe
ticijos . kur chorai parodė savo 
pajėgumą ir darnumą. Iš karto 
paaiškėjo, kad chorai dirigentų 
lengvai valdomi. Visų širdys 
džiaugėsi, kaip bebūtų, chorai 
nesuklups.

Parodos administracijos tvir
tinimu, tai buvęs vienas išdidžiau
sių tautinių pa rengimų, sutraukęs 
tokias mases. Tokias nuomones 
iš svetimtaučių girdint .lietu
viams patriotams kyla pasidi
džiavimas.

Legionierių, choristų, šokėjų 
paradas užtruko apie pusvalandi 
ir buvo viena įspūdingiausių pro
gramos dalių. Lietuvio jausmai 
daugeliui džiaugsmo ašarom su
vilgė skruostus. Tikrai, mūsų 
ęielose šiandien šventė!

Lietuvių Dienos pirmininkas 
prof. J. Stukas atidarė šventės
programą, pakviesdamas žinomą 
chicagletę Alice Stephens vado
vauti jungtiniam chorui, giedam 
JAV ir Lietuvos himnus, vargo
nais pritariant AL Prižgintui ir 
ir dviems fortepijonams (Aid.

Maskva 
sušvelnino...

(Atkelta iš 1 psl.) 
pusės viena kitą daugiau pažin
tų bei realistiniu būdu patirtų 
apie abiejų pažiūras. "Die Welt" 
iškėlė neuralgišką, pat| jautriau
sią būsimų pasimatymų punktą 
-- kas {vyks kai Kremliaus dik
tatorius, išklausęs Erhardo pa
žiūras Vokietijos klausimu tik 
patrauks pečiais? Kiti laikraščiai 
{spėja, kad iš Chruščiovo noro 
keliauti | Bonną dar netenka lauk
ti jokio esminio sovietų politikos 
Vokietijos atžvilgiu pasikeitimo.

Prancūzų "Combat" Įsitikinęs, 
kad Chruščiovas panorėsiąs tar
tis dėl Vokietijos klausimo iš
sprendimo. Prahoje būdamas jis, 
esą, su kitais rytų bloko vado
vais tą klausimą buvo apsvars
tęs. Chruščiovui tiek pat svarbus 
suartėjimas su Vak. Vokietija, 
kiek JAV-bių "praktinis neutra
lumas", o tai jau Chruščiovas 
esąs pasiekęs. "Aurore" iškelia 
asmeninės politikos svarbą, 
Chruščiovo palinkimą vesti tokią 
krypti ir pabrėžia: Sovietų 
nuomone, pačios žymiausios 
valstybės Europoje, tai --Sovie
tai ir Vak. Vokietija, tad joms 
tenka bendradarbiauti.

Pagaliau, britų "Guardian" pa
stebi, kad Chruščiovo lankymasis 
Bonnoje dar labiau sutvirtinsiąs 
Bonnos režimą. Vizitas dar ne
reiškia, kad Chruščiovas jau už
merksiąs akis | sovietų baubą: 
{ atomines bombas vokiečių ran
kose. Sovietai ir toliau reikš pa
sipriešinimą Vokietijai kaip 
NATO dalyvei. Tačiau Kremliui 
jau būsią sunkiau teigti, kad kiek
vienas vakarų vokietis, tai.--fa
šistas...

j praėjusią Li
J. ŽILEVIČIUS

Kepalaitė ir Al. Mrozinskas). Po 
Lietuvos atstovo J. Rajecko kal
bos, jungtinis choras su minėtų 
instrumentų pritarimu išpildė 
Al. Kačanausko "Himną už Tėvy
nę". Dirigavo Alg. Kačanaus- 
kas.

Keturias liaudies dainas pirmą 
kartą tokiam didžiuliam chorui 
dirigavo solistas baritonas V. 
Verikaitis iš Kanados. Buvo at
likta: Verkia mergelė -- harm.
J. štarkos; Už jūrelių, už ma
relių — J. Bendoriaus; Ko liūdi, 
putinėli? — J. Naujelio ir šiltas 
gražus, rudenėlis —J. Gruodžio. 
Tris liaudies dainas pravedė Alf. 
Mikulskis iš Clevelando: Mano 
tėviške -- Alf. Mikulskio, J. 
Stankūno; Po aukštus kalnus —
K. Banaičio ir Pasakyk merge
le -- J. Žilevičiaus. Du kūrinius 
pravedė komp. J. Kačinskas iš 
Bostono: Kur giria žaliuoja — 
J. Gudavičiaus ir Dainininkų 
maršas -- J. Gaidelio. Pasku
tinę dainą dirigavo Al. Stephens: 
Lietuviais esame mes gimę — 
St. Šimkaus su vargonų ir pia
ninų pritarimu. Alg. Kačanauskui 
diriguojant, mišrus choras pri
tarė šokiui Subatėlė ir moterų 
choras pakaitais su orkestru 
(specialiai šokiam paruoštu V. 
Strolios) pritarė Aštuonyčiui.

Choras pajėgiai ir imponuo
jančiai skambėjo repeticijose 
tiek Lietuvių Dienos išvakarėse

"SERVING YOU SINCE 1922'’

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court. Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas. sekretorius

Chicago Phone: 242-4395;Suburban Phone: 656-6330

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Michigan

KIEK ALAUS TAURIŲ STATINĖJE?

496 taurės (nesismulkinant dėl keliu un
cijų). Tai daug alaus. Ir jei tas alus yra 
Stroh's ... tai daug puikaus pasismaguria- 
vimo... išskirtinis ugnim virto alaus sko
nis, apie kurį kiti alūs svajoja. Jums pa
tiks Amerikoj vienintelio ugnim virto 
alaus skonis. Išgerk Stroh's.

ivią Dieną
tiek ir sekmadienio ryte -- sta
dione, kur muzikai apėjo visas 
stadiono vietas ir visur skambė
jimas buvo patenkinamas, visur 
pilnai girdimas. Bet kai laike pro
gramos sugedo dalis garsiakalbių 
ir pakilęs vėjelis nublokšdavo 
akordų lygų skambėjimą iš vienos 
vietos kiton, atsirasdavo vietų, ku • 
riose nebuvo galima chorų pil
numoje girdėti. Kabėjęs aukštai 
"lopšys", aprūpinęs garsiakal
bius jėga, sugedo. Technikai bu
vo sunkiai surandami, o mugės 
administracija tuo nelabai rūpi
nosi, tik pažadais pasitenkino. 
Mugės administracija, netikėda
ma Lietuvių d, komiteto pareiš
kimams, kad žmonių bus labai 
daug, leido viską pro pirštus. 
Nukentėjo minios susirinkusiųjų, 
negalėjusios girdėti mūsų choruo
se sukaupto pajėgumo, nukentėjo 
ir Lietuvių d. komiteto vardas.

Panašiai buvo tos pačios mugės 
administracijos pasielgta ir 1939 
m., kada choras turėjo stovėti 
ant lygių grindų susispaudęs lyg 
silkės statinėje — pažadėtų pa- 
aukšinimų nepadarė, nors skam
bėjimas choro visoje aikštėje 
buvo vienodas. Lietuvių d. komi
tetas turėtų pareikšti mugės ad
ministracijai protestą, nes toks 
poelgis yra lygus sabotažui, 
kliudo didesnei veiklai. Admi
nistracija tik trina iš džiaugsmo 
rankas, kad lietuviai daug paja
mų sunešė. Nors tai ir nebuvo 
dainų ar šokių Šventė, o tik tau
tinė kultūrinė lietuvių demons-

VIRŠUJE: Lietuvių eisena pa
saulinėje mugėje New Yorke pro 
Kodak paviljoną, vykstant | Lie
tuvių Dienos iškilmes.

V. Maželio nuotrauka

tracija, bet svetimieji neturi tei
sės iš lietuvių jausmų tyčiotis ir 
juos sabotuoti.

Muzikos komisiją sudarė veik
lusis dirig. Alg. Kačanauskas — 
pirm., A. Visminas -- vicepirm, 
muz. Cibas -- skeretorius ir V. 
Mamaitis -- narys. Jų energin
gos veiklos dėka sugūžėjo toks 
didžiulis choras. Garbė už tai 
jiems, chorvedžiams kruopščiai 
parengusiems chorus ir bran
giam chorų jaunimui už pasišven ■ 
timą prakilniam tikslui. Tauta ir 
istorija tokių |vykių nepamiršta.

Stasio Motuzo 
sumanymas

Nagingas meniškų medžio 
skulptūrų bei kitokių tautodailės 
kūrinėlių drožėjas Stasys Motu
zas, dėl pašlijusios sveikatos 
negalėjęs emigruoti { užjūrius, 
gyvendamas varganas dienas Va
karų Vokietijoje, yra judrus sa
vos aplinkos lietuviškos bendruo
menės veikėjas. Stasys Motuzas 
ne tik kuria meniškos vertės 
{vairiausius medžio kūrinėlius, 
bet pagal išgales talkina arba 
savarankiškai ruošia Tautos 
Šventės -- Vasario Šešiolikto
sios minėjimus, tomis iškilmin

j

gomis dienomis suruošdamas ir 
savo kūrinėlių parodėles, visada 
susilaukiančias svetimųjų — vo
kiečių bei kitų tautybių žmonių 
-- didelio susidomėjimo ir pa
lankiausių {vertinimų.

Stasys Motuzas teigiamai vei
kia savos aplinkos tautiečius ir 
savo patarimais bei {domiais su
manymais. Viename laiške, ra
šytame Vytautui Braziuliui, gy
venančiam Clevelande, Stasys 
Motuzas patiekė {domų sumany
mą:

"Aš manau, jei mes laikome 
geru papročiu "apsišaudyti" at
virlaiškiais Kalėdų, Naujų Metų 
ar Velykų progomis Ir pasvei
kinti Jonus, Onas bei Martenas 
vardinių progomis ir juos su 
skrupulu visada prisimename, 
pačio svarbiausio gimtadienio, 
gal teisingiau pasakius, Lietu
vos Valstybės Atgimimo Dienos, 
tai neprisimename! Taip, kai kur 
suruošiami minėjimai, tai ir vis
kas. Mano nuomonę viso to per- 
mažai. Turėtų būti {vestas papro- 
tis Vasario Šešioliktosios proga 
pasveikinti vieni kitus. Supranta
ma, tokiems pasveikinimams tu
rėtų būti išleistos meniškos at
virutės. Vasario Šešioliktosios 
prog- ♦'■•kiomis atvirutėmis tu
rėtume prisiminti ir pasveikinti 
bei pagerbti visus Lietuvos Ka
riuomenės Kūrėjus-Savanorius, 
nes jie Vasario Šešioliktosios 
Akto vedini iškovojo Lietuvai 
laisvę bei nepriklausomybę. Sa
vanoriai turėtų būti taip pat ger
biami, kaip ir Nepriklausomybės 
Akto Tėvai-Signatarai. Taip pat 
panašiu būdu reikėtų pasveikin
ti ir tuos asmenis, kurie dabar 
su dideliu pasišventimu kovoja 
dėl Lietuvos išlaisvinimo, lie
tuvybės išlaikymo, nors ir ne 
anų metų ginklais. Tokie asme
nys būtų užtarnautai pagerbti ir 
jiems būtų moralinis atpildas 
bei paskata tolimesniems dar
bams. Neseniai tok{ pasiūlymą 
pasiunčiau Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdybai. Jei iš 
PLB Valdybos narių ką sutiktu- 
mei, galėtumei pasiidomauti, 
kaip jie žiūri { tokio "mužiko"

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS. . .

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

Stasys Motuzas

pasiūlymą"...
š{ {domų Stasio Motuzo suma

nymą gal vertėtu dar klek papil
dyti, būtent: Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės kraštų bei apylin
kių valdybos Lietuvos Kariuome
nės Kūrėjus-Savanorius turėtų 
pakelti { garbės narius, juos 
atpalaiduojant nuo privalomo mo
kesčio, paliekant jiems teisę mo
kesčio reikalu pasielgti pagal 
savo sąžinę bei jųjų pinigini pa
jėgumą. Prisiminkime, kad mes 
savo tarpe tų Karių-Savanorių 
gyvų nebedaug turime. Taip pat 
prisiminkime, kad jie { svetimus 
kraštus pasitraukė jau vyresnio 
amžiaus, o nūdien jau žygiuoja 
{ gyvenimo saulėleidj. Jie sun
kiau kūrėsi ir {sikflrė dažnas 
gana vargingai, kuriems uždar
bių ar pensijų vargiai užtenka 
ir kukliam pragyvenimui. Ne
tikslu reikalauti mokesčių iš to
kių asmenų, kurių ne vienam 
jau reikalinga moralinė ir me
džiaginė parama!

V. B. A.
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LAIKRAŠTIS, VISUOMENĖ 
IR KRITIKA

Kiekvienas visuomenei dirbamas darbas, kiekvienas tą darbą dir
bantysis, tuo labiau, to darbo rezultatas visuomet yra ir visuomenės 
kritikos taikiniu. Tai yra natūrali raida. Be kritikos, be pastabų iš- 
krypstama iš kelio, be paskatinimų užsnflstama.

Niekas nėra gimęs tobulu. Nėra tobulais ir mūsų visuomeniniai 
darbai. Tobulybės nėra atsiekę laikraščiai. Savo tikslų siekiančios 
organizacijos veikia pagal aplinkybes, pagal jų vadovų sugebėjimus. 
Galima tik siekti tikslų švytinčių gražiai parašytuose Įstatuose, o 
kritikai ir botagu plakantieji visada turės progos, jei tik norės, 
greičiau ir geriau prie tų tikslų artėti.

Kurie stovi visuomeninių darbų ir uždavinių priešakyje neša 
savanoriškai prisiimtą atsakomybę. Jų darbų kritikai turėtų atsi
žvelgti | tą savanoriškumo momentą.

Bet dažnai Į tai neatsižvelgiama. Negana to, dažnai užmiršta
ma, kad ir kritika tik tada vertinga, kada ir joje jaučiama dalis at- 
sakomingumo. To kaip tik dažniausia ir pasigendama.

Kritikos susilaukia laikraščiai. Jie vertinami skaitytojų. Kriti
ka atsispindi ir laikraščio skiltyse. Ji ten atsiranda ne todėl, kad 
pripuolamai ar atsitiktinai, bespausdinant laikraštĮ, ten pakliūva 
koks kritiškas žodis, pastaba ar užmetimas, bet todėl, kad laikraš
tis nėra vien tik oficialių aplinkraščių koncentratas ar oficialių pa
reiškimų esencija. Laikraštyje privalo rasti vietos skaitytojų nuo
taikos, bendradarbių individuali kūryba. Žinoma, ir tai lengviau 
ištarti, nei {vykdyti.

Dažnas, užmiršdamas mūsų laikraštinės medžiagos telkimo są
lygas, stato tokius reikalavimus, kurių nepriimtų ir nepripažintų 
net ir stambieji, gerai apsimoką, amerikietiški dienraščiai. Kad 
mūsų spauda paremta pasišventusių savanorių darbu, nedaug kas te
nori suprasti. Ir laikraštyje dirbant nesusiduri vien su Įgudusiais 
ir kietai apsiprendusiais profesionalais, bet su žmonėmis, turin
čiais savų ambicijų, savų pažiūrų Į tą ar kitą reikalą. Juos visus rei
kia ne vien tik vertinti pagal jų parašytą žodĮ, bet vertinti jų darbą, 
pasišventimą, jų geras intencijas norint savo mintimis dalintis ne 
vien tik su artimiausiu kaimynu ar bičiuliu.

Taigi, bet kurj visuomenini darbą žodžiu ar raštu kritikuoda
mi, nepamirškime ne tik aplinkybių, kuriose tas darbas dirbamas, 
bet atsiminkime ir savo atsakomybę, Įvertinkime ir savo duoklę, 
kurią galime Įnešti Į bendrąjį darbą pozityvia kritika ar pastabo
mis, paremtomis faktina darbo padėtim ir sąlygomis, o ne norais, 
kurių Įgyvendinimui patys, šalia kritikos, nedaug kitokios paramos 
tesuteikiame. ( j-2. )

LAIŠKAI/

PARAŠĖ, AR NEPARAŠĖ 
GEN. P. KUBILIŪNAS 
ROMANĄ?

V. Rasteniui išspausdinus savo 
kai kuriuos atsiminimus apie 
"stambų smulkaus masto ĮvykĮ" 
ir, tarp kitko, paminėjus, jog 
gen. P. Kubiliūnas kalėjime pa
rašęs tokĮ romaną-ne-romaną, 
kuris buvo išspausdintas po sla
pyvardžiu ir Įteikinėjamas kai 
kurioms "ekscelencijoms", ne
trukus spaudoje pasirodė tos 
istorijos griežtų paneigimų. Jau 
net keturius kartus skaičiau liu
dijimus, kad nieko panašaus ne
buvę - nei tokio romano gen. K. 
parašęs, nei jokioms "ekscelen
cijoms" jĮ siuntinėjęs!

Vis dėlto su tuo reikalu, gal 
ir neturinčiu daug reikšmės 
"stambiesiems smulkaus masto 
Įvykiams", yra kaž kokia miste
rija.

Aš tą grafomanišką "roma
ną" Lietuvoje savo laiku, netru
kus po jo išėjimo, ne tik mačiau, 
bet ir savo rankose turėjau, var
čiau, keliolika puslapių paskai
čiau. Bet jis buvo toks neĮdomus, 
toks keistas "literatūrinis" ne
susipratimas ir toks nei šis, nei 
tas, kad toliaunebeskaičiau,kaž
kur nudėjau ir veik pamiršau. 
Pamiršau net pavadinimą ir au
toriaus slapyvardj ir ligšiol nie
kaip nebegalių prisiminti. Tačiau 
girdėjau pažĮstamų neabejojant! 
teigimą, kad toji knyga buvo pa
rašyta gen. P. Kubiliūno ir turė
jusi tikslą paveikti A. Smetoną, 
idant jis jam dovanotų bausmę už 
1934 m. birželio "bandomojo 
aliarmo" Įvykius, ši nestora 
knyga tikrai buvo keista turinio 
ir formos atžvilgiu. O gal ji kie
no kito, ne gen. Kubiliūno buvo 
parašyta?

Taip pat V. Rastenio užsimini

THE LITHUANIAN 
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mas apie "ekscelencinę" dedika
ciją nebuvo man naujiena. Raste
nis apie tai mums ne vienam yra 
pasakojęs dar Lietuvoje, visada 
kaip juoką, nes Rastenis, kiek 
man nuo senai žinoma, niekada 
nebuvo pats iškilmingų titulų, juo 
labiau "ekscelencijų" mėgėjas ir 
dar šykštesnis juos kitiems da
linti.

Taigi, abu jo tvirtinimai tuo 
klausimu man atrodo turėjo būti 
teisingi.

Antra vertus, dabar pas mus, 
kalbant apie praeit}, vis dažniau 
pasitaiko griežtai priešingų tei
gimų ne tik apie "stambius smul
kaus masto dalykus", bet ir apie 
"smulkius stambaus masto Įvy
kius". Tačiau kai keli stojo taip 
griežtai neigti gen. P. Kubiliūno 
literatūrinius talentus, žmogus 
imi net abejoti: gal čia ir aš 
blogai atsimenu ir kiaurai klystu? 
šiaip ar taip, kai kurie čia klys
tame.

Nesant užsienyje nei pilno lie
tuviško knygyno, nei bibliografi
nių davinių, būtų gana sunku ta
tai greit išaiškinti. Nebent rei
kėtų peržiūrėti to laikotarpio lie
tuvių spaudos komplektus, kur 
turėtų būti pėdsakų apie visas

VIEŠĖDAMI CHICAGDJE PIBKITE MIIJOJE MOIIEUMIHK 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

KRITIŠKOS PASTABOS DĖL SPORTINIU 
ŽAIDYNIŲ CHICAGOJE "•

Spaudoje 
pasidairius

Dauguma mūsų visuomenės 
kultūrinių apraiškų gyvai puo
selėja lietuviško gyvastingumo 
žymes, kartais užgriebdamas Ir 
gilesnių vandenų plotus, kur sve
timtautis irgi taria savo žodĮ 
apie mūsų subrendimą. Turime 
keletą iškiliųjų spaudos darbi
ninkų, kurie tėviškai atrenka sė
jos grūdą derliui, nurodydami 
esmines klaidas visos eilės iš
pūstų suvažiavimų, kongresų ar 
meninių pasirodymų, tuo našiai 
pasitarnaujant visiems, o ypač 
priaugančiai kartai.

Lietuvių sportinis veikimas, 
išskiriant krepšininkų laimė
jimus, vegetuoja ir rodo dideles 
nykimo žymes, čia kaltė tenka 
visai sportinei šeimai, o ypač 
jos spaudos talkininkams, kurie 
dažniausiai persistengdami ieš
koti visų talkos, eilinius ir visai 
nereikšmingus varžybinius pasi
ruošimus pernelyg išpučia. Re
kordai, tremties geriausioji pa
sekmė, I-ji vieta tarp 10-50 da
lyvaujančių ir kt. panašūs pasi
reiškimai nenusako mūsų pažan
gos pilnutinio laipsnio, jei mes 
savo duomenis nedrįstame paly
ginti tarptautiniu mastu, ar nū
dieniniame sporto bendravime su 
latviais ir estais, daugumoje 
sporto šakų rikiuojamės "gar
bingoje uodegoje".

šitokie reiškiniai tęsiasi jau 
eilė metų, o grandiozinis šauks
mas, kad mūsų pažangumas glū
di prieauglio gretose, kuo 
tikriausiai niekas neabejojame, 
verčia susirūpinti tos priaugan
čios sportinės kartos nesėkmin
gais pasirodymais, štai rugsėjo 
mėn. 12 ir 13 d. d. Chicagoje 
buvo veik visų sportinio prie
auglio klasių lengvaatlečių dviejų 
dienų programa, kurioje teko 
pastebėti didelių nenuoseklumų 
varžybiniame rungčių pravedime 
ir paties prieauglio skurdžiame 
pasirodyme, ne tiek vertinant jų 
pasekmes paskirose rungtyse, o 
atydžiau nurodant eilę mokymo 
trūkumų, kurie šiems besivar
žant teko įsakmiai pastebėti.

Neteko matyti nei vieno nors 
vidutiniai sugebančio atlikti pa
reigas lengvosios atletikos tei
sėjo. Neprisilaikymas taisyklių, 
jų apėjimas, dažniausiai visiškas 
nesusigaudymas kas ir kur pri
valoma atlikti, vargina prieauglio 
gretas, įrodo teisėjo silpną pasi
rengimą pasiimtoms pareigoms 
ir kartu užgniaužia jaunuolių 
džiaugsmą varžybiniam polėkiui.

šuolių duobėje visas sukasi
mas ir kritimo vieta j gerą kal
ną, atsispyrimo lentelės šonai 
žemėje taip giliai išrausti ir 
pilni palaido sauso smėlio, kad 
vargino neprityrusius šuoli
ninkus dėl sunkaus įsibėgėjimo 
tako ir tos atsispyrimo vietos. 
Gera 15 min. 2 vyrų kastuvų tal
ka tą lengvai galėjo pataisyti, 
bet stoka nuovokos ir atsidėjimo

Lietuvoje išleistas knygas, ku
rios būdavo siunčiamos spaudai 
paminėti. Tada būtų galima 
indentifikuoti ir gen. P.K. roma
no vardą ir slapyvardj. Žinoma, 
jeigu mudu su Rasteniu savo at
mintyse neklystame.

šitoks kad ir smulkaus masto 
pasitarnavimas tiesai ir biblio
grafijai būtų gal net naudinges
nis už smarkių polemikų aistrą.

B. Raila 
Los Angeles 

liks jaunuolių širdyse neišdildo
mi. Panašių reiškinių, kur ypa
tingai privaloma laikytis saugu
mo priemonių, imant dėmesin 
ŠĮ kartą ieties mėtymą, visose 
mėtymų rungtyse labai stokojo. 
Nestebėtina, kad antrą rungty
nių dieną Marąuette parke kelios- 
dešimtys vyr. amžiaus žiūrovų 
pasipiktino tokia tvarka. Būtų 
išvengta didesnė dalis tų pra
žangų, jei vyr. teisėjas savo 
talkininkus bent 2 vai. prieš var
žybų pradžią pagrindinai susi- 
pažindinęs su pasiimtų rungčių 
pravedimo taisyklėmis.

Kalbant apie prieauglio sus
kirstymą j klases amžiaus at
žvilgiu, visas to prieauglio 
paruošimas turi apimti ir moky
mą — toms klasėms pritaikin
tą, priimtą ir mūsų pačių nus
tatytą programą. Kadangi mūsų 
patirtis šioje srityje yra menkos 
vertės, o JAV pažanga, gal iš
skyrus plaukymo stiprų pedago
ginio ir fiz. pasiruošimo lygi, 
tarptautiniame plote yra dar la
bai liesos apimties, todėl žvilgs
nis l užjūri, kaip austrus, vo
kiečius, dalinai lenkų, rusų ir 
prancūzų pažangumą, žinant jog 
mums ir tų kraštų literatūra 
yra prieinama, yra būtina są
lyga ateities prieauglio plano 
sustatymui ir kadro paruošimui.

Svarstant paskirai įvairias 
rungtis galima platūs straipsniai 
parengti, bet tai išmėtyta me
džiaga, o neturint savo sportinio 
žurnalo, kuris vienu mostu leng
vai buvo numarintas, ateičiai bū
tini prieaugliui ugdyti pedagogi
nio ir fiz. lavinimo nurodymai, 
kuriuos galime semtis iš kitų 
kraštų patirties, pamažu gilin
dami ir savo sportinio subren
dimo laipsn{.

Neverta tokio lygio prieauglio 
vežti po kelis šimtus mylių Į 
paskirus miestus, juos varginant, 
o žiūrovui ir spaudai parodant 
nesubrendimą; tas tinkamiau ir 
naudingiau savo gyvenamos ap
linkos pastogėje. Maža atranka 
geriau pralaužtų varžybiniam 
pradui, tik priimant dėmesin ju
desių nors daliną, bet jau tvir
tesnę koordinaciją, kaip sakysi
me lengviausiai pasiekiamą bė
gime, bet veik visose sp. šako
se naudojamą, irgi tesimatė vos 
pas keletą dalyvių. Visos tech
niškos rungtys, kaip disko, ru
tulio ir ieties, savo lygiu ir 
veiksmų apvaldymu, turint dė
mesin nors pačius elementari
nius technikos rėmus, kaip Įran
kio laikymą, ar paties sporti

SIUNTINIUS J LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette Gift Parcels Service
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St. 
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC .............
2. HENRY McKENNA Kentucky Bouibon..
3. GLENMORE VODKA ...............................
4. Imp. French NAPOLEON Brandy.............

5th 5.75
5th 4.98
5th 2.98
5th 3.35

5. COINTREAU Liųueur and Brandy......... 5th
6. LIEBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine ............. 5th

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

ninko kūno padėtĮ stūmimo ar iš
metimo momentu, visiškai ap
leistos. čia ir glūdi mūsų 14- 
kos metų tragedija visoje leng
voje atletikoje ir kitose sporto 
šakose, nes be mokymo progra
mos ir kadrųapiebet kokio laips
nio pažangumą galvoti netenka.

Jaunimo mūsų kolonijos, ypač 
didesniuose miestuose, turi daug, 
medžiagos yra, tą parodo ir eilė 
iškiliųjų krepšininkų, kai paauga 
ir patenka Į amerikonų rankas. 
Mūsų tūpčiojimas vietoje jau se
niai Įrodo smukimo žymes, tai 
kodėl atatinkami sporto veiksniai 
apleido tą sritĮ ir kada tas aps
nūdimas bus pašalintas?! Kiek 
lietuvių sportinis pajėgumas ei
lėje sporto šakų yra "stiprus", 
išskyrus krepšinĮ, Įrodo mūsų 
dalyvavimas pabaltiečių žaidynė
se.

Kalbant apie atžalyno auklėji
mo uždavinius lietuviškumo ir 
drausmingumo prasme, šiose 
žaidynėse teko matyti (vėliau vie
nas teisėjas mano Įspėtas tai su
tvarkė) vieną Kanados sp. kl. 
narį su viršutine aprangos da
limi "Moskau University" o vi
dury, taip kaip "pridera" išsiu
vinėta ar atspausta kūjis irpiau- 
tuvas. Sis "užsienietis" ilgą lai
ką taip šlitinėjo aikštėje. Antai, 
irgi kanadietė, 13-metėMarąuet
te saulės atokaitoje, būdama 
sportinėje uniformoje , skaniai 
smaguriavo cigarečių dūmus. 
Tos pastabos deda ypatingą dė
mę ruošėjams, o kartu ir mūsų 
mieliems tėveliams, nes tuo Įro
doma nuklydimai auklėjime.

Ligšiolinis prieauglio paruoši
mas skubiai reikalingas kruopš
taus pertvarkymo ir gerų diriga
vimo rankų, nes panašiomis var
žybomis jaunimas yra smugdo- 
mas, bet ne ugdomas, o visuome
nė atbaidoma nuo rėmimo ir 
globos.

Paraginkit savo pa-: 
^įstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

GUŽAUSKU
BEVERLY H1LLS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0831
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GRIGAITIS IR 
BISMARCKAS

Rugsėjo 14 d. Dirvoje paste
bėjus, kad Rooseveltas vedė pra- 
gaištingą pačiom JAV-bėm poli
tiką, norėdamas kartu su sovie
tais 'nubausti’ vokiečius, ir pri
minus Bismarcko žodžius, kad 
politikui reikia rūpintis ne baus
me, o daugiau tuo, kad susida
riusi padėtis nepasikartotų, dr. 
P. Grigaitis štai kaip atsikerta 
praeito šeštadienio Naujienose:

"... Dirvos bendradarbis už
miršta, kad JAV kariavo ne prieš 
Sovietų Sąjungą, o prieš Hitleri
nę Vokietiją... Jisai užmiršo (jei 
žinojo) ir kitą "mažmožĮ": kad 
Bismarkas prancūzų imperato
riaus nepakorė, bet skaudžiai nu
baudė prancūzų respubliką, at- 
plėšdamas dvi provincijas -- El- 
zasą ir Loteringiją.

Tai buvusi fatališka klaida,nes 
privedusi prie pirmojo pasaulinio 
kąro."

Dėl to turiu pastebėti, kad dvie
jų provincijų, dėl kurių tautišku
mo galima ginčytis, atplėšimas 
nėra lygus viso krašto sunaikini
mui ir jo trečdalio atidavimui 
barbarams - bolševikams. Kad 
išgelbėjus savo kraštą nuo bolše
vikų, vokiečiai karo pabaigoje bū
tų atsisakę nuo visos eilės pro
vincijų, bet Rooseveltas reikala
vo besąlyginės kapitualiacijos ir 
tuo būdu visai be reikalo prailgi
no karą ir leido sovietams atsi
durti prie Elbės. Ir dabar JAV 
bei D. Britanijos mokesčių mo
kėtojai turi mokėti už Roosevel- 
to bei Churchillio klaidas,išlai
kydami Vakarų Vokietijoje 7-tą- 
ją JAV bei britų Rheino armijas, 
skirtas likusios Vokietijos apgy
nimui. Sunaikinus Vokietiją, Eu
ropoje atsirado jėgos tuštuma, 
kurią išnaudoja sovietai pagrob
dami Rytų ir Vidurio Europą.

Bismarką, kaip valstybininką 
labai vertina šių dienų didžiau
sias karinis kritikas,britų brig. 
gen. J.F. I. Fuller, žiauriausiai 
kritikuojąs ne tik Rooseveltą.bet 
ir savo tautieti ChurchillĮ, kuris 
taip pat tiek buvo užsikrėtęs vo
kiečių neapykanta, kad negalėjo 
blaiviau pagalvoti apie ateitj. 
Anot Fullerio:

"Kare pergalė yra tik viena 
priemonių vedanti prie tikslo, o 
kiekvienam valstybininkui karo 
tikslas yra taika. To Churchillis 
nepajėgė suprasti iki penkių mi
nučių prieš dvylika, kada buvo 
jau per vėlu atitaisyti padarytus 
nuostolius".

Bismarckas buvo daug atsar
gesnis ir sugebėjo sujungti Vo
kietiją, neprileisdamas prie sa
vo priešų koalicijos. To jau nesu
gebėjo padaryti jo Įpėdiniai. Ir 
karas neprasidėjo, kaip visi Ži
nome, dėl Elzaso-Lotaringijos, 
bet dėl Sarajevo atentato, gali 
sakyti, visai bereikalo.

1913 metais Leninas rąšėMak- 
simui Gorkiui:

"Karas tarp Austrijos ir Rusi
jos būtų nepaprastai naudingas re
voliucijai Vakarų Europoje. Bet 
tikrai sunku Įsivaizduoti, kad Pra
nas Juozapas (Austrijos-Vengri
jos imperatorius) ir Niką lojus (ca
ras) padarytų mums tokĮ patar
navimą".

Abu imperatoriai tačiau Įsilei
do Į karą, o trečiojo -- Vilhel
mo II -- karinė žvalgyba tą pat! 
Leniną iš Šveicarijos pergabeno’ 
Į Rusiją, nes tai buvo vienintelis 
rusų politikas, reikalaująs tuoj 
pat sustabdyti karą.

O kas gi liečia Grigaičio mini
mą JAV politikos principą, kad 
santykius tarp tautųturėtųtvarky- 
ti teisė, o ne jėga, tai jo laikytis 
stengėsi ir kitų kraštų vyriausy
bės. Iki sekančio karo, žinoma! 
Tarptautinis Haagos Tribunolas 
buvo sukurtas dar prieš pirmąją 
Tautų Sąjungą!

Pagaliau ir Dr. P. Grigaičio 
teigimas, kad Rooseveltui nebuvo 
reikalo skaitytis su nežymia lie
tuvių kilmės mažuma šiame 
krašte, priešurauja praktikai. 
Prezidentas Johnsonas,savo sar
gybinių siaubui, bėga paspausti 
kiekvieną atkištą ranką! Ne iš 
meilės žmonijai, bet dėl to, kad 
joks politikas niekados neturi per 
daug draugų. Ypač rinkiminiais 
metais.

Vytautas Meškauskas
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Masoniuku’ auka - Putinas
Priešnepriklausomybinė ir net 

Nepriklausomybės laikotarpio 
Lietuva buvo vyraujančiai katali
kiškas kraštas.. Ir tokio gana se
noviško, emocinio, kiek naivaus, 
net gal dar viduramžiško katali
kiškumo kraštas, kas, beje, ne
botų galima laikyti išskirtinu trū
kumu ar nedovanotina yda tautai, 
kuri priimė katalikybę vėliausiai 
visoje Europoje ir dar žiaurios 
prievartos bodu.

Tačiau kai katalikų kunigas 
Vincas Mykolaitis-Putinas be
veik viešai ir net su masinėmis 
deklaracijoms (savo romanu 
"Altorių šešėlyje") metė kuni
gystę ir netrukus vedė gerai nu
augusią merginą, tuo nė kiek ne
sipiktino nei Kauno elito, nei vi
sos šalies dauguma. O juk turėjo 
piktintis ir pasmerkti!

Tiesa, bota natūralaus liūdesio 
ir nepasitenkinimo dvasininkų 
sluoksniuose. Vyskupas J. Stau
gaitis parašė labai nevykus! ir 
bevertf protesto romaną, - bet net 
katalikiškos visuomenės daugu
ma J š| kunigo nusikaltimą žiūrė
jo labai atlaidžiai, suaiškia sim
patija, ir Putinas savo poelgiu 
nieku nenukentėjo nei privatinia
me, nei viešajame gyvenime. Jis 
tik iš lietuvių literatūros profe
soriaus kėdės teologijos-filoso
fijos fakultete persikėlė į tokią 
pat kėdę humanitarinių mokslų 
fakultete ir visose savo socia
linio, mokslinio ir literatūrinio 
gyvenimo pakopose greičiau pa
kilo, negu nusmuko.

Tų keistų simpatijų ir daugu
mos atlaidumo priežastis grei
čiausia buvo ta, kad Putinas bu
vo perdaug ryški auka anais lai
kotarpiais pas mus įsigalėjusio ir 
praktikuoto polinkio | kunigystę 
stumti ir kunigais šventinti jau
nuolius, kurie tam luomui bei jo 
celebato nuostatams neturėjo 
reikiamo pašaukimo ar būda
vo net priešiškai nusistatę, bet 
dėl neturto ar kitų sumetimų 
(kaip Vincas Kudirka ir dešim
tys panašių) vistiek būdavo grū
dami | seminarijas ir, kuriems 
nebepasisekdavo išsprūsti, pa
verčiami kaž kokiais nesusipra
timais - nei gerais kunigais, nei 
normaliais žmonėmis.

*
M. Krupavičius, išimties būdu, 

vieną kartą turbūt teisingai dėl

Putino liudija, jog šisai, dar 
seminarijoje mokydamasis, ne
manęs priimti kunigystės, nes jo 
nuomone kunigas negal{s būti ge
ru poetu.

Kaip teorinis dėsnis, tokia 
Putino pažiūra be abejo gali turė
ti ir turėjo išimčių. Bet savo as
menybės gelmėse jaunas poetas 
klierikas tikriausiai jautada jau
tė, kad jis, priešingai Maironiui, 
tai retai ir laimingai išimties 
malonei nepriklausysiąs. Šią sa
vo dvasinės autobiografijos pro
blemą jis nuoširdžiai ir vaizdžiai 
išdėstė "Altorių šešėlių" roma
ne, labai jau gražiai ir švelniai 
stengdamasis pateisinti savo pa
ties nukunigėjimą. Ir, matyt, dau
gumą skaitytojų įtikino.

Šiaipjau tame garsiausiame 
Putino romane kitų didesnių pro
blemų nėra, jeigu neskaitysime 
gana neaistringų romano hero
jaus kunigo Vasario erotinių mei
lių. Bet tokius dalykus žino ir M. 
Krupavičius, kuris savo rašiny
je pripaž|sta: "...Jaunystės me
tas yra svajonių, rūmų ant smė
lio statymo, meilių metas. Kasto 
laikotarpio tokiu būdu neišgyve
no?... Juk tai natūralu ne tik mer
gaitei, bet ir moteriai. Natūralu 
taip pat susikurti savo šeimyninj 
židin|". O jeigu tat natūralu mer
gaitei ir moteriai, ui nė kiek ne 
mažiau natūralu ir jaunam, svei
kam vyrui.

Būdinga tai, kad Putino nukuni- 
gėjimo romane nėra ryškesnių 
pėdsakų kokios tikrai stambios, 
aštrios, meufizinės problemos, 
galėjusios sudramatizuoti veika
lą ir padaryti j| žymiai {domes
niu, gilesniu ir konfliktiškesniu. 
bendrosios žmogiškosios tragi- 
kos plotmėje. Pavyzdžiui, jeigu 
romano herojui kunigui būtų tekę 
išgyventi ne tik.tąj| neypatingai 
rūstų dvasininko ir poeto pašau
kimų konfliktą, bet ir daug rūs
tesni paties tikėjimo ir netikė
jimo, "dievo ir šėtono" susikir
timą. Visas ligtolinis ir po to 
ėjęs vėlesnis autoriaus gyveni
mas, kaip ir romanas niekur ne
rodo, kad Putinas būtų jutęs ir 
išgyvenęs tok| gilesni konfliktą sa
vo literatūrinio herojaus sutanoje 
ar pats asmeniškai. Jam arba 
visai aišku, kad Dievas yra, ir 
todėl nė neverta apie tai daug 
šnekėti, - arba jam visai nerfl-

BRONYS RAILA _

pi toks klausimas: ar yra Die
vas?...

Tad kokią rolę Putino likimui 
čia galėjo atlikti "masoniukai", 
apie kuriuos kalba M, Krupavi
čius anąkart mūsų minėtoje il
gesnėje jo rašinio citatoje?

¥
Visada nemalonu eiti {diskusi

ją ten, kur vartojami susukti, ty
čia subliurinti ir intelektuališkai 
negarbingi terminai ar teigimai. 
Jie rodo aiškią intenciją ką nors 
"tepti", bet būna itin suktai sumė
tyti ir panaudojami, kaip grima
sos per tvorą. Ir kai su tokiu pa
šnekovu tu norėtum tiesiai veidas 
{ veidą, atvirai pasikalbėti ir pa
ieškoti jo teplionėse tikslumo, jis 
tau tik atšaus per tvorą: - o aš 
taip nesakiau!...

Ką gi reiškia M. Krupavičiaus 
net du kartu minimi "masoniu
kai", "žmonės, su Bažnyčia ne
turintieji jokių santykių ir jai 
priešingi", kurie pradžioje išve
dė iš gero kunigystės ir ateiti
ninkų kelio poetą Putiną ir netru
kus S. Čiurlionienės literatūri
niuose šeštadieniuose baigė iš
vesti iš katalikiško ir ateitinin- 
kiško kelio kitą jauną poetę, Sa
lomėją Nėr|? Kas tie, kurie Pu
tino ir Nėries likimus supanaši
no? Ir pagaliau, kas tie "Kauno 
katalikai", kurie juos vadindavo 
"masoniukais"?

Jeigu masoniukai, tai aišku, 
jie turėjo būti tik maži masonai. 
Bet kai Krupavičius juos abu kar
tu rašo tarp kabučių, tai aišku, 
kad jie nebuvo nei tikri dideli 
masonai, nei tikri maži maso
niukai.

Kodėl juos ūda vadinti "maso
niukais"? Kodėl taip tik grima- 
suoti per tvorą, sakyti ir nedasa- 
kyti? Jeigu jie iš kunigų luomo ir 
ateitininkų draugijos išrovė vieną 
iš stipriausių Lietuvos poetų, Pu
tiną, o iš katalikybės ir ateiti
ninkų išrovė pačią gerausią jų 
poetę Salomėją, - tai, matyt, jie 
nebuvo tokie visai mažučiai ir 
silpnučiai kabučiai. Ir kas jie bū
tų buvę, vargu tada jie rašytini 
tarp pašiepiančių kabučių. Prie
žastys, reiškiniai ir asmenys tu
rėjo būti gilesni, rimtesni ir gal 
garbingesni, negu tie kaž kurių 
"Kauno katalikų" vadinami "ma
soniukai"...

Aš nežinau ir negalėčiau {ro

dyti, ar Krupavičiaus minimieji 
"masoniukai" čia suprastini, kaip 
tikrieji Kauno masonai arba tik 
kaip kokie to ordino "mažieji bro
liukai". Kiekvienu atveju ir dar 
pusėtinai gerai žinomomis aplin
kybėmis, kuriomis įvyko Putino 
ir Nėries divorsas nuo ateitininkų, 
toks tvirtinimas būtų visai arti 
nesąmonės.

Nei Lietuvos masonai, nei ma
soniukai niekada nezujo aplink 
Salomėjos Nėries sijoną, kaip 
lygiai ir apie kunigo Putino suto- 
ną, kur| jis pats mažai Kaune te
dėvėjo ir pastebimai kratėsi.

¥
Tiesa, Lietuvoje masonų buvo, 

ir ui jau nuo devynioliktojo am
žiaus, gal net nuo anksčiau.

Ir buvo jų visada labai nedaug, 
labai užsikonspiravusių ir pra
džioje tik rinktinių, aukšui vaka
rietiškai išlavintų bajorų tarpe. 
Gi nuo šio šimtmečio pradžios ir 
Nepriklausomybės laikotarpiu - 
uip pat tik rinktinių, rūpestin
giausiai atsijotų, daugiausiai aka. 
demikų, profesūros ir kai kurių 
laisvųjų profesijų priešakinėse 
pozicijose (daktarų, teisininkų, 
diplomatų, ekonomistų, inži
nierių).

Nuo Amerikos masonų lietu
viai labai skyrėsi, buvo artimes
ni prancūzų ir vokiečių masone- 
rljos krypčiai. Jie buvo aplamai 
nepalankūs klerikalizmui, bet ko
kia nors kova "prieš bažnyčias, 
religijas ir kunigus" niekada ne
sudarė jų nei pagrindinio, nei 
svarbiausio uždavinio. Esminis 
jų jungties bruožas buvo politi
nio liberalizmo idėjų ugdymas, 
tolerantingas bedravimas ir hu
maniškos draugystės puoselėji
mas, nesaistomas partinių pri
klausomybių, suderinantis "kai
riuosius" ir "dešiniuosius", kar
tais net vieną kitą tautininką ir 
net krikščionių demokratų bloko 
nar|. Nors, kaip teigiama, ir ne
priklausęs tiesiog Lietuvos ma
sonų ložei, masonu yra buvęs, 
pvz., katalikų kunigas ir kartą 
katalikiškos vyriausybės užsie
nių reikalų ministras V. Jurgu
tis, vėliau Lietuvos Banko val
dytojas ir finansų mokslo profe
sorius.

Šiaipjau Lietuvos masonų lo
žės vadu buvo teisių mokslinin
kas ir ilgametis V. D. Universi
teto rektorius prof. Mykolas 

fRomeris, Žinomas valstybinin
kas, liberalus tautininkas, len
kiškos kilmės Lietuvos dvarinin
kas, ištikimas tik Lietuvai,{am
žiaus galą apsisprendęs būti tik 
lietuviu.

Si skaičiumi labai negausi Lie
tuvos masonų ložė, galbūti buvo 

žymiai pajėgesnė savo |taka, nes 
sugebėjo "insifiltruoti" | reikš
mingus mūsų valstybės, mokslo, 
ekonomikos ir kultūros postus. 
Bet ji taip griežtai ribojosi tik 
elitinėmis asmenybėmis, tik pa
čiais rinktiniausiais talentais ir 
kiek tik galima švaresnio integra
lumo charakteriais ir taipatsar- 
giai, taip skrupulingai ir nedrą
siai.: rinkosi naujus brolius, kad 
vargiai užpildydavo savo mirusių 
brolų vietas. Likdamasi tokia 
užkonspiruota ir savo reikalavi
mais tokia uždara, ložė galėjo 
ilgainiui visai išnykti.

Bendrai paėmus, ji turėjo di
desnių ir svarbesnių uždavinių 
bei rūpesčių, negu Salomėjos 
Nėries ir Mykolaičio Putino per
sivertimų problemos.

¥

Kas nori, gali ir toliau kalbė
ti apie Lietuvos masonų pridary
tą žalą arba jų atliktus didelius 
nuopelnus, bet prie Nėries ir Pu
tino istorijų jie nėra prisidėję nei 
savo nuopelnais, nei žala.

Aišku, Krupavičius čia atsa
kys: - Aš gi ir netvirtinau, kad 
tai padarė masonai, aš tik sakiau, 
kad viską čia sumaigė "masoniu
kai"!

Bet jeigu taip, ui bfltųdarblo- 
giau ir kvailiau, ir man beveik 
gaila ypač Putino dėl tokio jo 
degradavimo. Nes Putiną gal ir 
galima smerkti dėl jo būdo silp
numo ar dėl per didelio vingia- 
vimo, dėl oportūnizmo ar su bol
ševizmo atėjimu dėl dar žymiai 
skaudesnių dalykų, učiaubūtų vai
kiška jam neigti intelektinio pa
jėgumo dovaną.

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį !

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 

6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 
Tel. PRospect, 8 - 5875 

3207 So. Halsted St.. Bridgeporte
Tel. Vlctorv 2-4226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

Girdi, Putinas "pakliuvo | ’ma- 
soniukų* ratelio Juką ir pradėjo 
tolti nuo ateitininkų ir kunigys
tės"! Tie "masoniukai", esą, už
baigė ir Salei mauti kojines pake
liui | bolševizmą ir Putinui ga
liausiai nuvilko suuną. Cha... 
Galėčiau dar patikėti, jei Krupa
vičius tvirtintų po priesaika, kad 
kaip tik Putinas darė jukos ma- 
soniukams ir porą jų prikalbėjo 
{stoti broliukais | Kamendulių 
vienuolyną...

Bet kad kaž kokie "masoniukai" 
ėmė ir tokiais svarbiais, maž
daug gyvybiniais klausimais be
matant sublfldino Putiną, ūda 
jau subrendusi vyrą, teologijos 
mokslus baigusi kunigą, filoso
fijos daktarą, universiteto pro
fesorių ir stambiausio kaulikų 
kultūros žurnalo redaktorių,-tai 
arba juos reikėtų rašyti ne urp 
kabučių ir mažybine lytimi, arba 
ui yra tik linksmas svaičiojimas.

Visai trumpai kalbant, ši paini 
istorija buvo daug paprastesnė. 
Ir Krupavičiui būtų užtekę tik pa
sakyti, kad po to, kai Putinas įsi
tikino, jog netikro kunigo ir tik
ro poeto pašaukimų negalėsiąs 
suderinti ir anksčiau ar vėliau 
jam reikės mesti kunigystę ir gal 
ateitininkus, stambiausią juką 
šiam užvilkintam sprendimui pa
skubinti jam darė ne "masoniu- 
kų" ratelis, bet "masoniukės",ir 
dargi kaip tik studentės ateiti
ninkės.

Bent aš tokiam aiškinimui nie
kad nebūčiau prieštaravęs. Ir 
turbūt retasisprieštarautų, kas 
anais laikais gyveno Kaune ir bu
vo nesvetimas Bohemos respub
likai...

JOVARAS

PRISIMINIMAI...
Anksčiau būdavo paskaitai lietuviškus Austra

lijos laikraščius, tai ir klausi pats savęs, aš lietuvis 
ar australas? Visur tik ir skambėjo: jaunimas nu
tautėją, jaunimas neina j chorą, jaunimas nepalai
ko “Romuvėnų”, jaunimas guli gatvėse laukdamas 
bilietų j "bitelių” koncertą ir taip be galo...

“Mūsų Pastogės” pirmojo puslapio kairiajame 
krašte — lietuvis, pasirašąs “v.k.”, graudino mus 
visus ir saukė į didžią talką mūsų jaunimui, skęs

tančiam nutautėjimo baloje. Retkarčiais jisai duo
davo mums dar vilties, kad jaunimas atsilaikys 
tranzistorių ir “biteliškų” plokštelių propogandai. 
Toki linksmesni straipsniai tilpdavo po kokios nors 
stovyklos, talentų vakaro, tautinių šokių pasiro
dymo ir ypatingai po abiturijentų išleistuvių...

Priešpaskutiniame "Mūsų Pastogės” puslapyje, 
kur telpa skelbimas apie pūkines antklodes, daba»* 
dažnai apie Baltic vodką, na ir krepšinio prala 
mėjimus, — atsiliepdavo kitoks balsas. Iš čia, ėjo 
šauksmas; — mums reikia pagalbos, paramos, pa
šalpos ir kitokio paramstymo.

Visi šie šauksmai nenuėjo veltui. Broliai iš ki
tos, geresnės pusės, marių — vandenų, nutarė ką 
nors daryti. Juos truputį graužė dėl mūsų likimo 
šitame atvirkščiame krašte. Vokietijoje, kada dali
no afidevitus, tai jie greičiausiai per klaidą gavo 
ir mums skirtus... Antraip gal mes būtume kur 
nors Clevelande važinėję 30 pėdų ilgumo “Biuiku". 
Nebūtų jokio pavojaus vaikams suaustralėti, o ką 
čia bekalbėti apie praturtėjimą... Broliai sujudo, 
kaip čia mums padėjus, — siųsti pakietukus su pie
no milteliais ar ką nors... Atvyko Bačiūnas žval
gybai — faktų surinkimui.

Adelaidėje, beveždamas pas svarbius veikėjus, 
Forestvilles krepšinio stadijone pamatė jaunuolius 
su užrašais ant krūtinių "Kovas” “Vytis” “Varpas" 
ir susidomėjo. Buvo svečiui paaiškinta, kad čia 
yra tokia Sporto šventė, kur dienomis sportuoja
ma, o vakarais švenčiami laimėjimai, susimetus j 
“partijėles”. Svečias užsuko j salę — pamatė žai
dimą — matyti nepatiko — silpnai žaista, tai ir 
pasakė — atvežime jums Amerikos lietuvius, ku
rie pamokins jus kaip žaisti krepšin}. . .

Nuo čia prasidėjo suktis ratas. Australijos lie
tuviai, amerikonams suminkštinti, pasiuntė pas 
juos dainininkę. Spauda pradėjo rašyti kaip kvai
lai bus išmestas maišas pinigų dėl kokio tai spor
to. Kaip kas norėjo matyti atvežtą operą, sielos 
atgaivinimui, arba nors buvusį ministerj, prisimi
nimų papasakojimui...

Amerikonai metė dolerius į krūvą, suko galvą, 
vežti lietuviškai kalbančius, ar krepšini žaidžian
čius jaunuolius. Australijoje pradėjo darytis neį
prasti dalykai... Lietuviai, kurie anksčiau tarpe sa
vęs buvo “karo stovyje”, pradėjo tartis kaip čia ge
riau priėmus amerikonus. Jaunimas, kuris anksčiau 
teskaitė T.V. magaziną ar komikus, tėvams nema
tant (matyti gėdijosi) pradėjo peržiūrinėti “Mūsų 
Pastogę" ieškodamas žinių apie rinktinės atvyki
mą. Australų laikraščiai, anksčiau terašę apie ark
lių lenktynes ir “top lesa” kostiumus, kartas nuo 
karto pradėjo įsidėti žinutes apie atvykstančius 
“lithuanians” krepšininkus... Darbe teko aiškinti 
kur ta Lietuva randasi, iš kur mes mokame krepši
nį žaisti, ką ten lietuviai veikia Amerikoje, koki 
velniai atnešė mus į Australiją... iš ko padaryta 
gintarinė cigamyčia...

Lietuvių sporto klubuose padaugėjo mergaičių 
sportininkių, norinčių pradėti žaisti. Pasklido gan
dai, kad tas ir tas tai, gausią apgyvendinimui ame
rikoną... Paskiau jau, — viskas užvirto iš karto. 
Sujudo subruzdo Australijos lietuviai nuo šaltosios 
Tasmanijos, iki smėlėtos Vakarų Australijos.

Sportininkams, jų valdžioms ir palydovams, 
kojomis pasiekus australišką žemę Sydnejaus aero
drome, prasidėjo penkios sportiškos savaitės. Kiek 
laimėjimų, pralaimėjimų matėme patys, arba iš- 
skaičiavi mums šoliūnas. Sportininkai išėjo iš savo 
aikščių, atsidūrė T.V. programose, pas burmistrus, 
konsulus — žodžiu visur kur iki šiol kuklus lietu
vis vengė užsukti. Mes bėgome į rungtynes, keikė- 
mės negavę bilietų, šaukėm, plojom ir koliojomės 
su australų žiūrovais. Galima sakyti, kad visi ak
tyviai įsijungėme į sportą. Be pačių rungtynių, 
kamuolio mėtymo j krepšį, vyko dar visoks papil
domas veikimas.

Nepaprastai smarkiai veikė autografų — para
šų rinkimas, čia daugiausia darbavosi pačios jau
niausios ir jauniausi. Buvo prieita prie azarto, 
kas greičiau iš visų žaidėjų surinks parašus, žai
dėjams dažniausiai paspęsdavo pinkles įėjus į salę, 
arba išėjus iš persirengimo kambario. Puolimas 
būdavo gerai organizuotas. Užblokuojamas kelias 
pirmyn ir atgal, tada jau tiesiamos rankos su pieš
tukais, programomis, fotografijomis netgi kamuo
liais. Riečiamos galvos j viršų su maldaujamu 
žvilgsniu — parašo... Taip vyko Adelaidėje, neži
nau kitur, gal būt kitokias gudrybes naudojo. Vė
liau jau perimdavo iniciatyvą vyresnės sesės, ši
tos tai daugiau rūpinosi partijomis, svečius sten

gėsi nepalikti nuobodžiavimui. Solidarumas tarp 
visų organizacijų čia buvo nuostabus. Vienodai 
meiliai šypsojos sportininkės, tautinių šokių šokė
jos, studentės, ateitininkės ir, dar nespėjusius 
niekur pritapti...

Iš toliau, pritariančiais žvilgsniais, dukrų veiklą 
sekė mamytės. Joms tai buvo didelio prestižo rei
kalas; turėti amerikoną apsigyvenimui, o dar ge
riau matyti dukrą turint pasisekimą tarp še- 
šiapėdžių.

Vyrai tai vaikščiojo kaip apsinuodinę krepši
niu. Visi užkimę ką tai viens antram aiškino, skė- 
rečiojosi rankomis, gulė ir kėlėsi driblinguodami 
kamuolį su išraitymais, kaip čekauskas. Vieną 
Edą tegalėjo merginos prisišaukti padėti suorga
nizuoti partijikes. Iš pradžių atrodė, kad parti
joms uždėtas griežtas karantinas ir, nieko nepra
eis. Vėliau po truputį merginos ėmėsi pogrindinio 
darbo toje srityje. Merginų pastangos organizuoti 
partijikes — pobūvius rado pritarimą ne tik pas 
Edą, bet ir žaidėjų tarpe, žodžiu, merginos po 
truputį pradėjo kęsintis paveržti valdžią iš Adam- 
kavičiaus ir Jonavičiaus. Dar vėliau, Adamkavi- 
čius, bijodamas perversmo, ruošiamo Adelaidės 
gražuolių dėl draudimo žaidėjams vykti į partijas, 
perleido valdžią Gaškai ir pats, apsirūpinęs bume
rangais, pasakė sudiev...

Amerikiečiai sportininkai be trupučio čia būtų 
nukonkuravę “bitelius” lietuvaičių tarpe. Reikė
jo pabūti šiek tiek ilgiau ir jų paveikslai būtų pa
keitę Ringo ir kitų vabalų atvaizdus mergaičių 
kambariuose. Tokio jau Presley paveikslų, už vie
ną krepšininko amerikiečio, galėjai gauti nors 
tuziną...

Labai jau populiarus tarpe jaunesnių mergai
čių buvo Larry. Jeigu jisai ir neįmesdavo, vistiek 
mergaitės šaukė viena už kitą garsiau Larry, La
rry... Visų jo garbintojų nusivylimui, jisai vėliau 
buvo nusisavintas vienos šviesiaplaukės teniso 
žaidėjos. Nemažiau populiarus buvo ir jauniau
sias žaidėjas Bazėnas. Jisai per balių buvo “oa- 
kidnapintas” vienos studentės, šilingas tai turėjo 
visą laiką dainuoti, jam trūko laiko nusižiūrėti ko
kią nors gražuolę. Du didžiuosius, Slomčinską su 
Adzima, po vieno pobūvio, stalo tenisistė su viena 
krepšininke, pasikvietus į pagalbą daktarą (ne Gaš
ką), nuvežė į kalnus, iš aukštybių pamatyti Ade
laidę. Jankauskas buvo geroje globoje tautinių 
Šokių šokėjos. Varną, komandos kapitoną, suvi
liojo australų šnipinėti pasiųsta australikė... Sed- 
lickui, susižeidus koją, jisai buvo atiduotas gerai 
globai, kur greitai pasitaisė. Labai populiarus tar ■ 
pe sportininkų tėvelių ir, ypatingai mamyčių, buvo 
Modestavičius su Motiejūnu. Atrodo, kad jie pa
tekdavo į keblumus dėl puikaus lietuvių kalbos 
mokėjimo. Matote, mūsų sportininkės, prasčiau 

lietuviškai kalbėdamos, vengdavo su jais per daug 
leistis į kalbas. Nesvarbu, jie visų mamyčių buvo 
nubalsuoti kaip tinkamiausi i žentus...

čekauskas, atrodo, kūną ir sielą pardavęs 
krepšiniui. Tarp kitko jam nebuvo daug laiko, 
reikėjo galvoti kaip per sekančias rungtynes 
įmesti kokį 25 — 30 taškų. •

Grybauską gerai prižiūrėjo ir niekur neišlei
do Sidabras. Matyti norėjo duoti jam gero poil
sio, kad laimėjus lauko tenisą prieš Remeikį. Gaš
ka tai buvo visur, kalbama kad jisai buvo asmeniš
kas Adamkavičiaus seklys žaidėjams...

Daugiausiai Australiją pamatė tai Vitkus, Me- 
mėnas ir Kapačinskas. Vitkus tai beveik galima 
būtų paskirti gubernatorium, jisai apie Australiją 
žino labai daug, greičiausia turi žinių ir apie tokį 
Ned Kelley... Vieną vakarą, atrodo, smarki ade- 
iaidiškė atskaitė jam pamokslus už amerikiečių iš
didumą — puikybę, ar kaip tai panašiai. Nežinau 
ar Memėnas žaidžia lauko tenisą, bendrą kalbą tai 
jau jis surado su tamsiaplauke tenisiste... Kapa
činskas turėjo skubėti, kad susitikus visus pažįsta
mus. Bulionis labai jau pradžiugino Pulgį Andriu- 
šį. suteikęs žinių apie kokį tai Pulgio pažįstamą iš 
Gaidžių kaimo. Gi Pulgis supažindino Bulionį su 
tabako auginimu... Petrutis su Soliūnu buvo vi
suomet labai užsiėmę, na, bet laikas nuo laiko, at
rasdavo progą viens antrą patraukti “per dantį”, 
daugiausiai už atstovaujamą laikraštį, doliūnas, 
tarp kitko, daugiausiai nešiojosi visokių aparatų. 
Jam tai Adelaidėje nesisekė su švarkais — tai kas 
nors dingdavo. Mažiausiai miegojo tur būt Misiū
nas. Tiek daug pažįstamų jam buvo, o to laiko 
mažoka...

Visi jie, nors ir lėtokai, aklimatizavosi, tačiau 
pamažu pradėjo nebijoti šalčio ir kai kurie net 
vaikščiojo be kojinių. Buvo sumažintas pieno gė
rimas, pakilo “apyninio” naudojimas, žodžiu pra
dėjo suaustralėti ir reikalui atsiradus jau neblogai 
užtraukdavo “Walzing Matilda”. Vieno jie tai ne
išmoko, būtent “stompinti”. Mokytojų čia jie tu
rėjo gerų, bet vistiek jie atrodydavo kaip ant ark
lio joja...

Adelaidės Sporto Klubas visą jų viešnagę čia 
Adelaidėje įsuko j filmą, dar ir spalvotą. Greitai, 
tur būt, bus premjiera, į kurią bus sunkiau .gauti 
bilietų kaip kad j Forestvillę, žaidžiant Olimpinei 
su amerikiečiais. Žada ateiti visos mergaitės, at- 
sinešdamos rankšluosčius, ašaroms nubraukti. 
Dar yra ieškomas filmai pavadinimas, bet, greičiau
siai bus pavadinta “Ašaros (džiaugsmo) Forestvi- 
llėje — ašaros (liūdesio) aerodrome”...

Mergaitės skundžiasi, kad svečiai, išsivežę tiek 
daug bumerangų, kad nors ir laiškučio pavidale... 
sugrįžtų. Tik įdomu ar nebus kartais sesės syd- 
nėjiškės pakišę koją? Juk jų buvo paskutinis 
žodis... (Mūsų Pastogė)
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AKADEMINIS GYVENIMAS
STUDENTIJOS TEMOMIS

Studentų Ateitininkų Sąjungos diskusinių būrelių 
darbo išdavos.

Kodėl .studentijoje pirmauja 
griežtieji mokslai: (diskusijas 
pravedė Kęstutis Girnius).

Buvo nesunku prieiti išvados, 
kodėl daugiau studentų domisi 
griežtaisiais mokslais, o ne hu
manitariniais.

1. Tėvai stumia. Po Lietuvos 
okupacijos, humanitarai, kurie 
pabėgo iš Lietuvos. turėjo eiti 
dirbti | fabrikus. Inžinieriai ir 
medicinos daktarai galėjo tęsti 
toliau savo profesijose. Tėvai 
šį fenomeną dar ir dabar per
gyvena.

2. Baigęs griežtuosius moks
lus studentas gauna darbą su ge
resniu atlyginimu.

3. Lietuviams, kaip vokie
čiams, labai patinka titulai, pvz. 
inžinieriaus ar daktaro.

4. Humanitariniai mokslai yra 
sunkesni už griežtuosius, nes 
reikalauja daugiau mąstymo. 
Formulių išmokymo ir jų pritai
kymo nepakanka.

Nutarta, kad lietuvių visuome
nei reikia daugiau humanitarų, 
nes jie gali mums geriau išaiš
kinti mūsų likimą, mūsų trem
ti, mūsų pareigas tautai ir tė
vynei. Taip pat būrelio dėme- 
sis buvo atkreiptas | tai, kad 

TEISYBĘ PASAKIUS. Jei tektų paklausti ”Kas 
yra The llluminating Company savininkai”, mili
jonai atsakytų ”Aš esu!”

Milijonai? Taip, milijonai!
llluminating Company akcininkų tarpe rasite 

žmonių iš visų gyvenimo sričių ... ir iš visų Uni
jos valstijų. Specialistai, prekybininkai, namų šei
mininkės, pensininkai, mokyklinis jaunimas. Nu
rodykite profesiją; vra galimybė, kad joje rasite 
investavusį j llluminating Company.

Faktas yra tas, kad ir jūs, tiesioginiai ar netie
sioginiai, galite būti llluminating Company savi-

ninku tarpe. Jei turite apdraudos dokumentą, jei 
priklausote pensijos planui, jei turite akcijų iš 
kurio nors fondo, privalote žinoti, kad daugelis tų 
institucijų yra investavę savo pinigus į llluminat
ing Company akcijas.

Taigi... kas yra The llluminating Company 
savininkai? Milijonai žmonių, tikinčių j amerikie
tišką lais\ą ūkį.

ZfelLLUMINATING^w
An ln.,H.>o.n,4 Cnm'an, $•>„•* Tn, «,,<

Tikrieji The llluminating Company savininkai

baigę griežtuosius mokslus reiš
kiasi lietuvių visuomenėje ir sa
vo humanitariniu išsilavinimu.

Rezistencinė kova: (diskusijas 
pravedė Milda Grušaitė).

Iškėlėm klausimą, "Ar gerai, 
kad lietuviai partizanai kovojo?" 
Visi sutikome, kad kova buvo bū
tina, nes ji parodė pasauliui, kad 
lietuviams laisvė yra svarbi. Ta
čiau mes turim su kovos buvimu 
ir reikšme supažindinti daugiau 
žmonių.

Kalbėdami apie Amerikos vie
tą laisvės kovose, sutikome, kad 
Amerika turi rūpintis savais po
litiniais reikalais, tačiau apsi
ėmus laisvojo pasaulio vadovės 
vaidmenį, yra įsipareigota ginti 
to pasaulio laisvę. Norėtume, 
kad Amerika iškeltų Lietuvos 
klausimą Jungtinėse Tautose.

Paskutiniu metu Lietuvoje 
vyksta ne tiek fizinis, kiek dva
sinis naikinimas. Tad mums išei
vijoje reikia griebtis dvasinių 
priemonių ir sąmoningo veiki
mo, kaip lietuviams.

Kaip išlaikyti savo individua
lumą. patekus | masinį univer-

DIRVA

sitetą: (diskusijas pravedė Al
dona Zailskaitė).

Pirmiausia teko surasti indivi
dualumo definiciją. Sutikome, kad 
tai yra turėjimas savo Idėjų ir 
priėmimas kitų Idėjų su atviru
mu; taip pat nebijojimas pažin
ti ir išreikšti savo charakteri. 
Jis reiškiasi žmogišku idealu 
ir mėginimu jo siekti.

Kaip šis individualumas gali 
pasireikšti masiniame universi
tete? Atrodo, kad lengviau indi
vidualizmui reikštis didesniame 
negu mažame universitete, nes 
pirmame būna daugiau organiza
cijų, iš kurių kiekvienas sau 
gali pasirinkti priimtinesnę.

Mūsų individualumą ugdom per 
kitus žmones ir knygas. Buvimas 
lietuviu padeda studentui reikš
tis savo individualumu ameriko
nų universitetuose. Visa tai su
teikia savigarbos, pasitikėjimo 
savimi ir ugdo asmenybę.

Lietuvių studentijos dabartinis 
vaizdas: (Diskusijos po A. Idze- 
lio paskaitos).

Klausimai ir atsakymai.
K. Stinga motyvų uždegančių 

lietuvius studentus ateitininkus. 
Kodėl?

A. Gal todėl, kad nėra atitin
kamo žmogaus-instrumento, ar 
nėra uždegančios idėjos.

K. Mažuma turi save tobulin
ti -- bet kaip?

A. Kiekvienas individas savo 
pavyzdžiu ir entuziasmu turi tą

***** » ***»*«•
****** ****** • M- fr Jubiliejinėje Korp! Vytis ir A.S.D. stovykloje "Panemunė", rug

piūčio 24-30 d. Tuxedo Parke, N.Y., buvo susilaukta daug svečių. 
Stovyklai vadovavo filist. Apolinaras Treinys. Stovyklos rengėjais 
buvo A.S.S. New Yorko skyrius. Nuotraukoje vėliavų pakėlimas.

A. Tonkūno nuotrauka
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Panemunės stovyklos stovyklautojai klausosi paskaitos.

mažumą kelti.
K. Kodėl mes spiečiamės lie- 

tuviškon veiklon?
A. Todėl, kad mus riša pra

eitis ir kad negalime naudotis 
Amerikos nustatyto vertybių 
masto.

K. Ar pripažįstame, kad lie
tuviai turi savo kultūrą?

A. Turime išvidinę žmogaus 
vertę. Mes vis ją tobuliname, 
semdamiesi ir iš kitų kultūrų.

K. Kodėl mes veikiame — ko
dėl atvažiavome | stovyklą?

A. Mes privalome veikti dėl

4

A. Tonkūno nuotrauka

psychologinių motyvų, dėl socia
linių priežasčių, be to esamo 
ateitininkai.

K. Kodėl pasiliekame lietuvių 
bendruomenėje?

A. Kadangi lietuvių bendruo
menėje gauname daugiau ieškomų 
vertybių.

K. Kodėl mūsų veikla miršta?
A. Kadangi pamiršome savo 

tikslus ir pasidavėm socialiniam 
gyvenimui.

K. Ateitininkai turi kilnius 
idealus. Kodėl mes neveikiame, 
nejgyvendiname savo principų?

A. Narys {stoja | organizaci
ją todėl, kad jis jąja domisi, bet 
jis nėra informuojamas mūsų 
pastangomis. Žmonės iš pat pra
džių nėra griežtai ir pilnai su
pažindinami su organizacijos 
idealais ir principais. Tačiau 
informacijos patiekimo neužten
ka. Individas turi apsispręsti už 
tuos principus.

Kodėl buvę veiklūs ir kūrybin
gi moksleiviai, {stoję | studentų 
eiles, dažnai pameta tas ypaty
bes?: (Diskusijas pravedė Jūra
tė Juozevičifltė).

Visi sutikome, kad tokia pro
blema yra, kad ji yra aktuali. 
Jai išspręsti reikia vyresniųjų 
studentų pagalbos, nes jaunasis 
studentas dažnai varžosi patekęs 
J vyresniųjų grupę. Klausydama
sis vyresniems pritaikytas,pas
kaitas, jis jaučiasi nieko neiš

manąs ir nesuprantąs. Patekęs 
J pačią "žemiausią" vietą studen
tijoje, ką tik palikęs "aukščiau
sią" vietą moksleiviuose, jauna
sis studentas vėl iš naujo per
gyvena visus nedrąsumo, apati
jos, nusivylimo jausmus.

Kai kas galvoja, kad tai gali
ma išvengti išrenkant naujuo
sius studentus tuoj pat | valdy
bas. Tačiau nepatyręs organiza
ciniame darbe studentas negali 
daug {nešti | valdybos darbą. Bū
tų naudingiau sudaryti valdybas 
iš vyresnių ir jaunesnių studen
tų. Nereikia per daug stumti, 
raginti, ar versti jaunąjį studen
tą prie veiklos, nes kils natūra
lūs pasipriešinimas. Užtenka 
jiems švelnaus stumtelėjimo.

Pakalbėję apie studentus, ku
rie visiškai užsidaro studijose 
niekur nedalyvaudami, nutarėm, 
kad tai nesveika nei pačiam stu
dentui, nei organizacijai.

Nors vyresniųjų parodytas 
draugiškumas ir paskatinimas 
daug padėtų jaunam studentui, ta
čiau lankydamas universitetą ar 
susidurdamas su {vairiompažiū
rom, jaunasis studentas bręsta 
ir supranta reikalą įsijungti Į 
veiklą.

Paraginkit savo pažįs
tamus užsiprenumeruoti

DIRVĄ

PREZIDENTO
ANTANO SMETONOS
MONOGRAFIJA

ALEKSANDRO MERKELIO

parašytas veikalas neužilgo pasirodys knygų rin
koje. Monografiją leidžia

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Valdyba.

šį leidinį dar galima užsiprenumeruoti, pri- 
siuntus 10 dol. ALT S-gos iždininkui Povilui Ali
šauskui — 107-17 118th St., Richmond Hill, N. Y.; 
Dirvai, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103 ir per vietos ALT S-gos skyrių valdybų 
narius.
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A. Tamošaitienė Sekminės Lietuvoje (kilimas)

Turinys galėjo būti dar trumpes
nis, bet jo mintis gilesnė.

Fotografiniu atžvilgiu albumas 
pirmučiausia kreipė dėmesį 1vei- 
kėjų ir svarbesnių įvykių sutal
pinimą negu 1 meninę fotografi
jos kokybę. Antra vertus, jautėsi 
reikalingos medžiagos stoka ir 
talpinta ne tas, kas reikia, bet 
ui kas turima. Tik ten, kur foto
grafas jautėsi laisvas ir laisvai 
bandė pagauti momento nuotaiką, 
randi įdomesnių vaizdų su tam 
tikra menine ambicija. Pav. 26, 
40,90,91,92 ir dar keliuose pus
lapiuose fotografijos turi tam 
tikrą neskautišką reikšmę, bet 
tuo pačiu metu jos bando pagau
ti skautišką nuotaiką, kuri nieko 
neturi bendro su skautišku kak
laraiščiu ar kairės paspaudimu.

Laužai Liepsnoja Vakaruos bus 
brangus prisiminimas mūsų 
skautijai, bet gan šaltokas "susi
pažinimas" tiems, kurie nekūrė 
laužų nakčia, prie valties ir prie 
dainos.

’ 3t. Goštautas Skaučių vadovės chicagietės ir detroitietės, dalyvavusios Skaučių Seserijos sąskrydyje Clevelande, iš
lydimos su gėlėmis. J- Garlos nuotrauka

■R
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LAUŽAI LIEPSNOJA VAKARUOSE
Mūsų tremtis duotų ne vieną 

filminj ir fotografini dokumentą, 
jeigu tai būtų daroma organizuo
tai ir su rimtumu. Surinkus porą 
fotografijų negausi gero albumo, 
kaip surinkus porą eilėraščių 
neišeis poezijos "knyga".

Grjžau iš skautų-akademikų 
stovykos (prie Tuxedo Park, 
N. Y.), kur prie laužo sudaina- 
vom ne vieną sutartinę ir iš- 
krėtėm ne vieną šposą. Visi pa
jutom, kad laužas dar liepsnoja 
vakaruos ir mūsų dainos dar 
pasiekia pušų viršūnes. Be abejo, 
mūsų dainos yra stipresnės už 
meilės žodžius, kuriuos jau daž
nas pasitaiko •angliškas, francfl- 
ziškas ar ispaniškas, nes kur 
tik susitiks du lietuviai, ar prie 
alaus, ar prie stalo, ar prie ru
senančio laužo, ten užsimirš vi
sos kalbos ir liks tik daina.

Lietuvių Skautų Sąjunga išleido 
savo dešimties metų gyvenimo 
albumą. Jame bandoma pagauti 
ne tiek mūsų skautų gyvenimą, 
kas gal nebūtų taip svarbu, kaip

to gyvenimo nuotaiką ir meniškas 
nuotrupas, pateiktas fotografiniu 
skaidrumu. Be abejo, intencija 
buvo geresnė už rezultatą (daž
na mūsų lietuviška dorybė), bet 
vistiek albumas išėjo kaip senti
mentalinis dokumentas, brangus 
jaunystės atminimas.

Tačiau vertinant "Laužai 
Liepsnoja Vakaruos", reikia už
miršti sentimentą ir ieškoti tam 
tikrą kūrybinę vertę, jeigu ji yra.

Fotografija kaip menas yra taip 
pat komplikuota ir sunki kūryba 
kaip kiekvienas menas, kuris 
šiandien telpa muziejuose ir ski
riasi nuo visų kitų menų savo 
momento Įžvalgumu ir nuotaikos 
pagavimu. Šitą pagrindą ir turėjo 
mintyje Vytautas Valaitis, kai 
darė fotografinės medžiagos at
ranką ir prižiūrėjo menini lau
žymą

Be ypatingos programos, visas 
albumas buvo suskirstytas {sep
tynias dalis, su teksto minimumu 
ir kiek galima daugiau fotogra
fijų. Tačiau tas minimumas liko 
neišnaudotas teksto silpnumu.

Los Angeles Lietuvių Dienoj buvo suruoštos tarp vietinių koman
dų krepšinio rungtynės. Nuotraukoje vienas momentas prie krepšio. 

L. Kančausko nuotrauka

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų
PLANINGAS TAUPYMAS

TVOROS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STAINLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUMI- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS
Tel. LU 5-6291

Chicago

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4! į'/, išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 0F CHICAGO z

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 /fg 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

/■

INSURED

DOWNTOWN 
ON THE HEIGHTS 

PARMATOWN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALL

Stilius A 
Ivy stilius

Stilius B 
Medvilnės 
Corduroy

Stilius C 
Išeiginės kelnės

Kaip tik tos kelnės, kuriu jūs ir jūsų 
sūnus laukia . . . puikios kelionei Į mo
kyklą šaltais 
stiliai pasirinkti.

BASEMENTS ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY AT
ALL 5 MAY COMPANY 
STORES

BERNIUKAMS

SU PAMUŠALAIS
SUDERINTOS KELNES
PAPILDOMAI ŠILIMAI ŠALTOMIS

MOKYKLOS DIENOMIS!

rytais ... ir trys 3
50',' Zantrel, 50',' medvilnės su medvilnės flanelio pa
mušalu. Populiariame ivy stiliuje su kilpomis diržui, jau 
atsiūtais galais. Antilopės, mėlynos, alyvinės spalvos. 
Reguliarios G iki 16, mažos 6 iki 12.

Išryškinančios ivy modeli ir elastinę juostą. Medvilnės 
flanelio pamušalas. Juodos, rudos, mėlynos spalvos. Re
guliarios ir mažos, 6 iki 12.

Dirbtinio šilko flanelio su šiltu medvilnės flanelio pamu
šalu. Ivy modeliai juodų, pilkų, alyvinių spalvų. Reg. ir 
mažu dydžių 6 iki 16.

Stambesniems dydžiai
28 iki 34................. 4.69

Mail and Phone Orders Filled
Call CHerry 1-3070

BASEMENT BOYS’ DEPARTMENT,
THE MAY COMPANY, DOWNTOWN 

AND ALL 4 BRANCHES
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
ALT PRANEŠIMAS

ALT Clevelando Skyriaus Val
dyba turėdama galvoje ALT Cent 
ro Valdybos 1964.8.18 d. aplink
raštį sąryšyje su dalyvavimu JAV 
rinkiminėje akcijoje, nutarė ir 
toliau laikytis tradicinio ALT ne
utralumo.

Valdyba ragina visus lietuvius 
kuo gausiausiai balsuoti už tuos 
kandidatus, kurių išrinkimas lai
duoja ryškiausią akciją prieš ko
munizmą ir jo vykdomą kolonia
lizmą.

Sis pareiškimas 1964 m. rug
sėjo 20 d. priimtas ALT Cleve
lande Skyriaus Valdybos vienbal
siai, kaip esminis Skyriaus nu
sistatymas šiuo reikalu.

ALT Clevelando Sk. Valdyba 
Seka parašai: A. Pautie- 

nis, J.F. Daugėla, L. Lek- 
nickas, K. Žiedoriis, I. Sta- 
saitė, V. Kasakaitis, J.P. 
Nasvytis, A. Jonaitis, J. R. 
Smetona, R. Kudukis.

* ONA GAILIŪNAITE, Toronto 
lietuviškųjų organizacijų veikėja, 
atvykusi 1 Clevelande suruoštą 
skaučių vadovių suvažiavimą, 
lankėsi Dirvos redakcijoje ir u 
proga užsiprenumeravo prez. 
Ant. Smetonos monografiją.

* DARGIO IR MONČIO paroda 
Gallery International patalpose, 
13218 Superior Avė. (Superior ir 
Euclid Avė. kampas) atidaryta iki 
spalio 15 d. kasdien nuo 2 iki 7 vai. 
vak. (išskyrus pirmadienius) ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 5 v.v. 
Įėjimas nemokamai.

* RAŠYTOJAS EMILS SKUJE- 
NIEKS yra persikėlęs J kitą bu
tą ir dabartinis jo adresas yra: 
1964 Haverhill Rd., Cleveland, 
Ohio 44112. Telefonas — 486- 
3790.

* RCBERT TAPT, JR,, respu
blikonų kandidatas J senatorius, 
kalbėdamas Columbus mieste, 
Ctiio, ir paliesdamas JAV užsie
nio politiką, pareiškė, kad būtų 
tikslinga nutraukti ūkinę ir karinę 
paramą toms valstybėms, kurios 
palaiko prekybinius ryšius su Ku
ba. Jis taip pat pabrėžė, kad ne
tikslu kliudyti Kubos išeiviams 
siekti jų patriotinių tikslų.

* A. TAMOŠAITIENĖS kūrinių 
paroda atidaroma rugsėjo 27 d. 
(sekmadienĮ) Clevelande. Paroda 
bus gausi dailininkės darbais ir 
susidės iš trijų skyrių: dailės, 
tautinių rūbų ir tautinių audinių, 
A. Tamošaitienė atvyksta ŠĮ ket
virtadieni ir apsistos pas I. ir A. 
Jonaičius (Tel. 681-2849).

Clevelandiečiai kviečiami šią 
parodą gausiai lankyti.

šiandien ne viena lietuvaitė 
puošiasi mūsų tautiniais rūbais, 
mūsų kambarius puošia tautiniai 
audiniai -- tai A. Tamošaitienės 
dėka.

Kanados ir Amerikos spauda, 
menininkai ir eiliniai žiūrovai 
yra gražiai atsiliepę ir Įvertinę 
dailininkės darbus.

A . Tamošaitienė su savo paro
da yra dalyvavusi daugelyje kraš
tų — 1937 m. — tarptautinėje pa
rodoje Paryžiuje, 1939m. --Ber
lyno parodoje, 1939 m. tarpt, 
parodoje New Yorke, 1958 m. Ri- 
verside muz. New Yorke, Los 
Angeles, Chicagoje,Baltimorėje; 
Kanadoje — Hamiltone, Toronte,

Scena iš veikalo "Užturti vaikai", kurĮ clevelandiečiams suvaidins 
šv. Jurgio parapijos salėje spalio 3 d. 6:30 v.v. iš Chicagos atvyks
tąs Marąuette Pk. lituanistinės mokyklos vaikų teatras.

Rugsėjo 20 d. Clevelande Įvykusio ramovėnų pobūvio dalyviai. V. Pliodžinsko nuotrauka

Clevelando ramc vėnų pobūvyje buvo pagerbtas gen. Tallat-Kelpša. 
Ta proga parengimo vadovas Knystautas Įteikė gen. Tallat-Kelpšai al
bumą. Salia stovi ramovėnų skyr. pirmininkas L. Leknickas.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Montrealyje ir kt.
Visose lankytose vietovėse pa

roda susilaukė gražių Įvertinimų 
ir pasisekimo.

Paroda Įvyks Čiurlionio na
muose 10908 Magnolia Dr. Atida
rymas rugsėjo 27 d. 2:30 vai, 
(Pakeista iš 1 vai.).

šiokiadieniais paroda bus ati
daryta nuo 4 iki 8 v.v. šeštadie- 
nĮ, spalio 3 d. nuo 10 v.r. iki 
9 v.v. ir spalio 4 d. nuo 12 iki 
6 vlv.

Parodą rengia ir globoja LB 
Clevelando I-os Apyl. Valdyba.

RUOŠIA SPORTININKŲ KNYG£
Clevelande lankėsi senosios 

kartos sportininkas Jonas Jaku
bauskas iš Chicagos, rinkdamas 
medžiagą apie lietuvius sporti
ninkus Amerikoje. Jis rengia 
Lietuvių Sportininkų Amerikoje 
istoriją.

Jam lengviau surinkti - sutvar
kyti medžiagą apie senosios kar
tos sportininkus, nes su jais pats 
daug dirbo, ir buvo stipruolis - 
imtininkas.

Rūpinasi gauti medžiagą ir apie 
januosius sportininkus visose 
srityje. Knygoje bus paveikslų ir 
aprašymų ne vien apie lietuvius 
sportininkus, bet ir sporto auklė
tojus kolegijose.

Atvykęs Į Ameriką 1911 metais, 
lankydamas kolegiją pamėgo 
sportą, palengva Įsijungė Į imty
nių sritĮ, ir pagelbėjo daugeliui 
lietuvių pagarsėti.

Sportininkai kurie domisi, gali 
susisiekti su Jonu Jakubausku: 
2735 W. 43rd Street, Chicago 32,
III.

• Nauji ligoninės draudi
mai visiems net virš 65 me
tų. Kreipkitės pas V. Gied
raitį tel. 941-6835 ar Z. 
Obelenį tel. 881-7741.

* CLEVELANDO OPEROS SĄ
JUNGA (Cleveland Opera Assoc.) 
skelbdama 1964-1965 metų sezono 
Įžymybes, praneša, kad vasario 5 
d. koncertui atvyksta garsioji pa
saulinio masto operos solistė Re
nata Tebaldi. Gi Moisejevo bale
to trupė pasirodys gegužės 8 ir 
9 d.

Sezono koncertų programa ati
daroma spalio 3 d. koncertu, ku
rio solistu pasirodys populiarus 
pianistas ir komedijantas Victor 
Borge.

Apie sekančius koncertus in
formuosime iš anksto paeiliui.

Liet. Studentų S-gos Cle
velando skyrius kviečia vi
sus studentus ir svečius į 
metinį „Initium Semestri” 
šeštadienį, rugsėjo 26 d., 8 
vai. v., Ripa Hali, 2175 Cor- 
nell. Bus programa, vaišės 
ir šokiai.

Didelį medžiagų išpardavi 
mą skelbia Lietuvių Preky
bos Namai, 6905 Superior 
Avė. (Dirvos namuose). 
Ryšium-su numatomu siun
tinių siuntimo likvidavimu 
krautuvėje turimos medžia
gos išparduodamos, kai ku 
rioms duodant nuolaidą net 
iki 50'/ .
Gera proga pigiai įsigyti 

medžiagų siuntiniam: 
dabar ir ateičiai!

Pardavėjas ar pardavėja 
Nekiln. turto pard. įstaiga. 
'Galite labai gerai uždirbti. 
Daug laiko įstaigoje. Mes pa
tys sutvarkome finansinius 
užparduoto turto formalu
mus. Jums tenka tik par
duoti.

MULTIPLE REALTY 
819 E. 185th St.

IV 1-9300 (III)

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vienų iš seniau
sių apdraudos Įstaigii Cleve
lande.

Mūsų "Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25'1 nuolai
dos geriems mašinų vairuo
toja m s.

ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

Of fice M E 1-5997
M. A. SCHNEIDER (’().

2710 I.orain Avė., 
Cleveland, Ohio

Išnuomojamas butas 
apartmente. 4 kamb. ir vo
nia. $50.00.

Tel. 1-2393.

Išnuomojamas butas
1 mieg., 1 kamb. ir pilnai 
įrengta virtuvė. Garažas. 
Ta proga reikalingas namų 
prižiūrėtojas, galįs tuo butu 
pasinaudoti.

17848 Lake Shore Blvd. 
Telef. KE 1-9708 arba AN
1-0182 po 6 vai. vak.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
6 k. 1 š., moderni vonia 

ir virtuvė, geras rūsys.Ne
seniai naujai išdekoruotas. 
Naujas garažas. $11,600.

2 šeimų, 4-4, 11,000 dol.

2 šeimų, 4-3, 7,700 dol.

— Investavimui
2’Zj š. ir 1 š. ant vieno 

sklypo, gerame stovyje, pa
jamų virš $200 per mėnesį. 
$12,400. Mažas įmokėjimas.

2 š. 5-5 ir 1 š. 6 kamb. 
$11,500. ______

6 šeimų mūrinis, arti St. 
Clair. $29,900.

Euclid — Green
6 kamb., 3 mieg. butas 

žemai, moderni virtuvė ir 
vonia. 3 kamb. butas vir
šuj. $16,500.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1 6666
HELP WANTED MALĖ

Engine Lathe 
Operator

Holiday and Vacation Pay

Diamond Tool & Die Co.
4168 Ruple Rd. (off Green Rd.) 
Near Monticello Blvd., S. Euclid

Alert young men 18 and over, 
full or part time for challenging 
work, in local franchise units 
of National Food Service Orga- 
nization. Apply in person after 
2 p.m. at

McDONALD'S 
HAMBURGERS

4500 Mayfield Rd. (So. Euclid) 
or

5114 Northfield Rd. (Rt. 8) 5 
blocks north of Libby Rd. 
Maple Hgts.

DIEMAKER - STAMPINGS

Tik patyrę. Geras atlyginimas 
ir apdraudos.

Cleveland Metai Stamping Co. 
3110 Payne Avė.

HELP WANTED MALĖ

COLD HEADER

sustatymui ir operavimui
Thread Roller

Dienomis, naktimis, viršvalan
džiai, apdraudos, pelno paskir
stymas.
Cuyahoga Rivet and Screw Co. 
HE 1-3764 Mr. Thomas

Are Welders
Su leidimu ASME kodui. Susi
siekite su tarnautojų samdymo 
departamentu.

Glascote Products, Ine. 
20900 St. Clair 

481-9400
Lygių galimybių darbdavys.

. PORTERS
FULL TIME OPENINGS

For middle-age men with some 
experience. Floor careand gene- 
ral housekeeping duties.

Apply
HIGBEE SEVERANCE 

Personnel Office
Mayfield & Taylor Rds.

HELP WANTED FEMALE

CASHIER
WAITRESSES

ALSO

HOSTESS
Nights. Full & Part Time

Good working conditions 
Apply in person 

CORKY & LENNY’S 
13937 Cedar Rd.

HARVEY S GULF SERVICE 
STATION

6602 Superior Avenue
Tel. 361 - 9713 Cleveland, Ohio 44103

Atdara ir sekmadieniais 
nuo 8 vai. ryto iki 3 vai p. p. 

Sąžiningas ir greitas patarnavimas. 
Visokių rūšių automobilių pataisymo darbai.

SUPERIOR 
SAVINGS

SlNCf 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

HELP WANTED FEMĄLE

We haveopenings for experienced 
Loopers
Menders
Sewing Machine Operators
Hand Sewers
High Hourly Rates
Steady year round employment 
in air conditioned plant offLake- 
land Freeway.

Apply

Christiana Mills 
Ine.

Makers of Dalton & James Ken- 
Makers of Dalton & James 
Kenrob Sportswear

4545 Beidler Rd.
Willoughby, Ohio

NURSES (2)
Statė Registered

3-11 and 11-7 shift.

Small Hospital 
Light Duties

Reliable part-time nurseseonsi- 
dered. Call for appointment 

587-0424

Salesladies
Full and part-time salesladies 
for all departments including 
shoe department. Experienced 
preferred. Excellent workingcon 
ditions. Many company benefits.

OFFICE HELP
Full end Pert time

STOCK ROOM
Pert Time

Apply Mon. thru Sat.
10 a.m. - 9 p.m.

J. C. PENNEY CO.
1435 SOM Center Rd.

Mayfield Heights

o



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Dr. Elena Armanienė, Balfo Centro Valdybos vicepirmininkė, il
gametė Balfo Baltimorės skyriaus vedėja ir uoli šalpai lėšų tei
kėja, dvyliktajame Balfo seime spalio 17-18 d. New Yorke kalbės 
apie ateities veiklą.

• J. TOBELIENE, iš Washing- 
tono, D.C. per Dirvą užsiprenu
meravo prez. A. Smetonos mono
grafiją.

♦ PREZIDENTO ANTANO SME
TONOS monografiją užsiprenu
meravo: ALTS Detroito skyrius 
-- 5 egzempliorius, Kostas Jur
gutis iš Detroito, Kęstutis K. Mik- 
las iš Plainvievv, Bronius Buinys 
-- Philadelphia, Leonardas A. 
Dargis, Misconsin, Jonas Bort- 
kevičius, Woodhaven.

LOS ANGELES

VIEŠOS DISKUSIJOS
Šeštadienj, spalio 3 d. 7 vai, 

15 min. Lietuvių Bendruomenės 

Į Los Angeles Lietuvių Dieną rugsėjo 13 d. atsilankė ir Hollywoodo 
aktorius Ronald Reagan su kuriuo sveikinasi Lietuvos konsulas d r. J. 
Bielskis ir ponia. L. Kančausko nuotrauka

Brangiam vyrui ANTANUI mirus.

Dr. A. GOELDNERIENEI
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Jenas švarplaitis ir šeima

A. A.

Emilijai Kriščiukaitienei

Lietuvoje mirus, jos mielą šeimą:
p. p. Kriščiukaičius, Mekius. Vaidelius ir 

kitus jos artimuosius nuoširdžiai užjaučiame 
ir karta liūdime.

Staškevičiai ir Mašiotai
JM

Centro salėje |vyks Kultūros klu
bo susirinkimas, kurio progra
moje bus viešos diskusijos pa
gaunančia tema: Antrosios kartos 
vardu.

Viešųjų diskusijų dalyviai yra 
Los Angeles intelektualai, kurie 
visi baigę aukštuosius mokslus 
Amerikoje, antroji išeivijos kar
ta, gimusi Lietuvoje ir subren
dusi Amerikoje. Tai dr. prof. 
Algirdas Avižienius, inž. Liū
tas Grinius, ekonomistas Rimas 
Kalvaitis ir mokytoja Dalilė Po- 
likaitienė. Moderatorius J. 
Gliaudą.

Diskusijų metu bus iškeltos 
dvi tezės: lietuvių dualizmo klau
simas ir santykis su Lietuva. 
Tenka laukti {domių pasisakymų 
tomis aktualiausiomis mumyse 

temomis. Ar gali lietuvis intelek
tualas išlikti dvilype asmenybe — 
amerikiečiu ir lietuviu? Ar vy
resniosios kartos deklaruojama 
kova dėl Lietuvos suverenumo 
nesuprantama kitoje šviesoje ir 
ar nereikalingas glaudesnis dė
mesys okupuotos Lietuvos kul
tūriniam gyvenimui vardan lie
tuvybės išlaikymo užsienyje? 
Kiek toli kompromisai gali siek
ti? Ar nekinta sąmoningo lietuvio 
tipas, kartoms besikeičiant savo 
vietomis ir jau po dviejų deka
dų Lietuvą apleidus? Naujo lie
tuvio tipo veidas, jo mąstysena 
ištikimybė ar dėmesys tradici
nei lietuvybei ir t.t.

Auditorija galės aktyviai daly
vauti diskusijose.

Po diskusijų lietuviškos kny
gos ir plokštelės laimėjimai (me
cenatas V. Prižgintas) ir tradi
cinė kavutė.

Prašoma įsidėmėti, kad asme
niški kvietimai nebus siunčiami. 
Visi besidom| maloniai kviečiami 
atsilankyti.

K. Klubas

ŽURNALISTŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Los Angeles skyriaus valdyba šau
kia skyriaus narių nepaprastą — 
visuotiną susirinkimą š.m. rug
sėjo mėn. 26 d.,šeštadieni,7 vai. 
vakaro Lietuvių Bendruomenės 
Centro salėje, 4421 Santa Monica 
Blvd., Los Angeles. Laiku nesu
sirinkus -- už pusės valandos 
susirinkimas bus skaitomas tei
sėtu nežiūrint dalyvaujančių na
rių skaičiaus.

Susirinkimo dienotvarkė bus 
paskelbta vietoje. Susirinkiman 
kviečiami tik skyriaus nariai.

Valdyba prašo visus skyriaus 
narius šiame susirinkime daly
vauti.

CHICAGO

SUKORĖ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ

Rugpiflčio 22 dieną Tėv. J. Ku
bilius SJ, švč. P. Marijos Gimi
mo bažnyčioje, Chicagoj, sujun
gė ir palaimino šeimyniniam gy
venimui pasižymėjusią lietuvaitę 
sportininkę Gražiną Juškaitę iš 
Chicagos ir inž. Joną Rimkūną iš 
Hammond, Ind

Bažnyčioje darniai giedojo In
diana Harbor Parapijos choras, 
solo ir chorui palydint gražiai 
nuskambėjo P.N. Aukštuolienės 
žavingas sopranas, gausus būrys 
draugų, pažįstamų i r giminių svei
kino jaunuosius.

Pobūvis {vyko Šv. Kryžiaus Pa
rapijos salėje. Iškilmes nuotai
kingai ir sumaniai pravedė Z. 
Moliejus iš Ind. Harbor.

Sveikino tėveliai, jaunojo dė
dė iš Toronto ped. A. RinkŪnas, 
Jūrų skautijos vardu skt. A. But
kevičius, jaunojo dėdė iš motinos 
pusės, Tautinės S-gos East Chi
cagos Skyriaus vardu -- E. šo- 
liūnas. Telegramomis: giminės 
iš Lietuvos, draugai iš Ameri
kos, jų tarpe "Australiečių" rink
tinės vardu Grybauskas.

Abu jaunieji priklauso stud. Jū
rų skautų Gintaro korporacijai. 
Jaunasis, baigęs civ. inž. Purdue 
universitete, ruošiasi magistro 
laipsniui. Jaunoji, bebaigianti fi
zinio lavinimo studijas Chicago 
Teachers College, Chicagoje.

Jaunųjų tėveliai: A. ir J. Juš
kai -- prekybininkai, Chicagoje. 
J. Juška sporto klubo "Lituarjica" 
buv. pirmininkas. Irena ir Jonas 
Rimkflnai, Hammond, Indiana gy
ventojai, aktyvūs ALT S-gos 
East Chicagos Skyriaus nariai 
visuomenininkai. Linkime jau
niesiems visų tų gėrybių, kurių 
linkėjo sveikintojai, o labiausiai 
Jsijungimo | jaunųjų intelektualų 
pastangas padėti savo kenčian
čiai tautai.

K. Domarkas

DETROIT
IR MES PAGERBSIME 
NUGALĖTOJUS

Amerikos Lietuvių Krepšinio 
Rinktinė Šių metų vasarą atli
ko did| žyg| | tolimąją Australi
ją ir skynė laimėjimą po laimė
jimo.

Daugelis Amerikos lietuvių ko
lonijų šio žygio iniciatorius ir 
Rinktinės kovotojus atitinkamai 
pagerbė. Nenori atsilikti nė Det
roito lietuvių kolonija. Todėl
L.B. Detroito apylinkės valdyba, 
jausdama lietuviųnuotaikas, spor
to klubui "Kovui" talkininkaujant.

Išrinktas Lions Club prezidentu

Dr. P. Švarcas, ALT S-gos East St. Louis skyriaus pirmininkas, 
neseniai buvo išrinktas Lions Club Mascoutah, III. prezidentu.

ALT S-gos Eat St. Louis sky
riaus pirmininkas Dr. P. Švar
cas neseniai buvo išrinktas Mas
coutah Lions Club Prezidentu — 
tai pirmas atsitikimas, kada lie
tuvis vadovaus šioje apylinkėje 
plačiai išsišakojusios organiza
cijos padaliniui.

Dr. P. Švarcas, 1940 metais 
užbaigęs Jurbarko gimnaziją, 
pradėjo studijas Kaune Veteri
narijos Akademijoje. Rusų oku
pacija sutrukdė studijas, bet jis 
jas vėliau tęsė Hanoverio Vete
rinarijos Akademijoje Vokietijo
je ir 1946 metais ją baigė įsi
gydamas daktaro laipsni iš ve
terinarijos medicinos mokslų. 
1949 metais atvyko | JAV ir pra
dėjo praktiką Mascoutah-Belle- 
ville apylinkėse, kur jau 15 metų 
ir darbuojasi.

šalia to, Dr. P. Švarcas eina 

rugsėjo 26 d., šeštadienj, Lie
tuvių Namuose rengia iškilmingą 
Amerikos Lietuvių Krepšinio 
Rinktinės pagerbimą ir maloniai 
kviečia Detroito ir jo apylinkių 
lietuvius gausiai dalyvauti. Į pa
gerbimą atvyksta PLB pirmi
ninkas J. Bačiflnas.

Po atitinkamų kalbų ir svei
kinimų bus rodomas Australi
joje {vykusių Rinktinės žaidynių 
filmas. Į š| pagerbimą atvykusie
ji bus pavaišinti kavute ir galės 
"Atžalynui" grojant, smagiai pa
sišokti. Pagerbimo pradžia 7:30 
vai. įėjimas tik 2 dol., o studen
tams 1 dol. Norintieji nugalėto
jus sveikinti'Prašomi registruo
tis pas LB Detroito Apylinkės 
pirmininką VI. Paužą tel. 825- 
9754.

K. Jurgutis

Vienintelės Amerikoj lietuvių berniukų šv. Antano gimnazijos Kennebunkporte mokiniai su mokytojais 
ir auklėtojais pradedant naujuosius mokslo metus. į gimnaziją šiais metais {stojo 25 nauji mokiniai. Iš 
viso gimnazijoje yra 52. Tiek mokiniai, tiek ir mokytojai visi yra lietuvių kilmės ir gimnazijoje stipriai 
pastatyti lituanistiniai dalykai. Pernai gimnazija išleido 14 abiturientų. Ketvirtas iš dešinės sėdi gimna
zijos direktorius Tėv. T.G. Baltrušaitis ir penktas — rektorius Tėv. T. Andriekus.

viceprezidento pareigas Mascou
tah Public Library Board, yra 
oficialus veterinorius St. Clair 
County Fair Association, taip 
pat yra Collinsville BALFo sky
riaus pirmininkas ir daugiau 10 
metų aktyviai reiškiasi Lions 
Club Organizacijoje. Žmona -- 
Aldona Šernaitė iš Toronto — 
taip pat dalyvauja ir remia lie
tuviškas organizacijas, auginda
ma tris dukreles. Abu uoliai 
kas sekmadieni atvažiuoja per 
30 mylių J lietuvių choro "Auš
ra" repeticijas. Vietos lietuviai 
linki sėkmės ir Lions Club veik
loje tarp amerikiečių ir kartu da
linasi lietuviškų organizacijų 
džiaugsmų ir rūpesčiais, kur p. 
Švarcai yra irgi aktyvūs dalyviai.

LNF pirm. Emilija čekienė Įteikia neolituanų stovyklos vadovui 
V. Gruzdžiui 50 knygų "Laisvės kovų dainos", kad būtų išdalintos 
nemokamai stovyklautojams. Tai LNF dovana neolituanams. Nuotrau
koje iš kairės: E. Čekienė, V. Gruzdys ir Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdybos pirm. V. Mažeika.

Gal ne vienas paklaus, o kas 
yra ta Lions International orga
nizacija?. Tai yra tarptautinė 
Lions klubų Sąjunga, kuri buvo 
(kurta Chicagoje 1917 metais. 
Pirmame suvažiavime 1917 m. 
Texas dalyvavo 23 klubai. Pirmas 
klubas Kanadoje {steigtas 1920 
m., o Europoje — Švedijoje — 
1948 m.

Lions yra didžiausia ir jau
niausia iš svarbesnių, taip vadi
namų, "Service" klubų organiza
cijų. Dabartiniu metu yra 18,379 
Lions klubai 125-kiose šalyse. 
Turi arti milijono narių, žinoma, 
šiapus geležinės uždangos. Lions 
klubuose vyrauja draugystė ir 
harmonija: jie vykdo projektus 
ir veikia prisitaikydami vietos 
reikalų. Veikliai dalyvauja tarp
tautinėse broliškumo ir draugys
tės programose, pagelbėdami, 
kur reikalas iškyla. Tarnauja 
žmonijai be rasės, įsitikinimo, 
tautybės, tikybos ir politinių 
skirtumų, šūkis: Laisvė, apsi
švietimas, Mūsų Tautos Gerovė, 
Motto: we serve -- atseit — dar- 
buojamės-tarnaujam. Nariais 
gali būti vyrai, gero moralinio 
charakterio, kurie verčiasi ko
kiu verslu arba turi profesiją.

Iš svarbiausių Lions Interna- 
tional tikslų: sukurti ir puose
lėti pagarbos dvasią tarp žmo
nių, studijuojant tarptautinių san
tykių problemas. Taip pat ska
tinti teoriją ir praktiką geros 
valdžios ir pilietiškumo princi
pų. Aktyviai parodyti susidomė
jimą civiliniuose, visuomeni
niuose ir moralės bei šalpos 
reikaluose -- gyvenvietės veik
loje, o taip pat jungti visus na
rius draugiškumo ryšiais susi
pratimo dvasioje. Sudaryti plot
mę pilnoms ir laisvoms diskusi
joms --tarnaujančioms viešiems 
interesams, išskiriant politinius 
ir sektantiškus pasireiškimus: 
skatinti darbingumą ir kelti aukš
tą etikos lyg| versluose ir pro
fesijose.

Lions International organiza
cija kartais per klaidą palaiko
ma panašia { masonus. Iš tikrų
jų gi tai nėra nei masonų orga
nizacijos padalinys. Yra skirtin
ga savo tikslais ir uždaviniais. 
Jos klubai yra veik visose lais
vojo pasaulio šalyse ir šiais me
tais vasarą Toronte, Kanadoje, 
{vyko šios organizacijos suva
žiavimas, kur dalyvavo apie 40, 
000 atstovų iš visų kraštų. Tame 
suvažiavime dalyvavo ir Dr. P. 
Švarcas, kaip Mascoutah Lions 
Club prezidentas.

(T.)
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