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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS GI VĖL ĮVYKO 
JAV PAŠONĖJE

Tai, kas Jvyko Santo Domin
go, nėra vien tik įprastas, vi
siems jau Įkyrėjęs kelių kari
ninkų valdžios perėmimo bandy
mas vienoje iš P. Amerikos vals
tybių. Buvo tame kontinente su
kilimų, jų bus ir daugiau. Tie 
sukilimai, valdžių pasikeitimai 
pasauliui rūpi tiek, kiek ir vals
čiaus viršaičio pakeitimas ku
rios nors valstybės apskrityje. 
Bet — tik to', kol tokie pasi
keitimai nep.- .čia didžiųjų ga
lybių — JAV ir Sov. S-gos — 
jėgų lygsvaros. Sis momen
tas, Kubos įvykiams tarnaujant 
geru pavyzdžiu, lemia dabartinių 
įvykių raidą Santo Domingo, ly
giai kaip kreipiamas vis didesnis 
dėmesys į įvykių raidą visoje 
Amerikos kontinento hemisfero
je.

įvykiai Santo Domingo neliko 
kelių generolų valdžios pasidali
nimo reikalu. Ten vykusios po
litinės kovos arena įjungė jė
gas veikiančias toli už tos salos 
ir nedidelės valstybės ribų. Tų 
jėgų veikimas, įteka, politinis 
svoris, pastangos, intrigos, pa
dėties gelbėjimo priemonės yra 
pamokančios ir šioje vietoje ne
belieka reikalo ginčytis, verte ar 
neverta ’kibiceruoti’. Lieka tik 
stebėti, mokytis ir daryti iš vi
so to išvadas. Išvadas daryti ten, 
kur joms daryti priklauso.

***

"National Review" žurnalas sa
vo birželio 15 d. numeryje rašo, 
kad sutraukus krūvon oficialiu- 
sius ir neoficialiusius duomenis, 
susidaro gan aiškus vaizdas įvy
kių Santo Domingo raidos ir kaip 
tie įvykiai rutuliojosi Washing- 
tono politikos lėmėjų ekranuo
se.

Būtent —Baltuosiuose Rūmuo
se buvęs užuostas pavojus tuo me
tu, kai vienas Valstybės Depar
tamento pareigūnas buvo paste
bėtas trinant rankas, įsitikinus, 
kad sukilimas ruošiąs kelią buv. 
prez. Bosch grįžimui. Preziden
tas Johnsonas tuoj pat ėmėsi 
studijuoti ČIA raportą, kuriame 
neabejotini duomenys rodė, kad 
sukilėlių eilėse dominuojantį vaid
menį vaidina žinomi komunistai. 
Prez. Johnsonas nedelsiant krei
pėsi į FBI jų nuomonės. Per 48 
vai. ant prezidento stalo gulėjo 
visos detalės ČIA raporte iškel
tų pavojų. Konsultacijai iššauk
tam Valst. Sekretoriui buvo aiš
kiai pasakyta, kad šiuo atveju at
sisakoma būti kito Kubos pavyz
džiu įvykdyto sukilimo auka. 
Pats prez. Johnsonas ėmėsi ini
ciatyvos JAV planų paruošimui.

Dean Rusk tam planui iš karto 
smarkiai pasipriešino, bet pre
zidentas atsakė, kad Valst. sek
retorius privaląs planą netik vyk
dyti, bet kartu siekti, kad jis 
gerai pavyktų. Prie prezidento 
plano vykdymo smarkiai prisi
dėjo JAV ambasadorius Santo 
Domingo W. Tapley Burnet, tuo 
pačiu nustojęs Rusko malonės, 
bet šiltai paremtas pa sekreto
riaus Th. Mann, kairiųjų apšauk
to taikos ardytoju... Amb.Bennett 
tuoj sudarė efektyvų ryšį su val
dančiąją junta.

Viskas vyko pagal planą, kol 
įvairūs "gerų horų" vyrai su
rado ryšius su sukilėliais, kol 
tie P. Amerikos reikalų žinovai 
nerado kelių į JAV spaudą ir kol 
Valst. Departamentas nepasky
rė visiems tiems ryšiams tvar
kyti savo kairiojo sparno atsto
vą J. B. Martino. Posūkis į 
"minkštesnę politiką" buvo vie
no iš prez. Johnsono patarėjų, 
V/ashingtono advokato Abe For-- 
tas, darbo vaisius.

Neatsižvelgiant į Washingto- 
ne turimus faktus apie komunis
tų vaidmenį Santo Domingo suki
lime ir tolimesnėje įvykių rai
doje, Washingtono planų ir veiks
mų kritikai nesiliauja šaudę iš 
'didžiųjų patrankų’ apie V/ash
ingtono ‘persistengimą’ (siun
čiant marinus).

Time magazine, komentuojant 
Santo Domingo įvykius, cituoja
mas Notre Dame Akademijos is - 
torijos profesorius Samuel Sha- 
piro iš Nation žurnale jo para
šyto straipsnio, kuriame jis tvir
tina, kad "Dominikų revoliucija 
nėra nei kiek daugiau komunistų 
kontroliuojama, kaip CIO (JAV 
unijų sąjungos) ar civilinių tei
sių judėjimas".

Taip. Jeigu ne daugiau, tai ir 
ne mažiau. Ko 58 komunistai ne
gali padaryti New Yorke, Ala- 
bamoje ar San Francisco, jie 
lengvai gali atsiekti vienoje iš 
P. Amerikos valstybių, jeigu tik 
į jų pastangas pro pirštus bus 
žiūrima, arba jei į jų pastangas 
bus žiūrima pro ružavų "socia
linių reformų" akinius.

Reikia neužmiršti, kad ir ge
rai informuotas JAV ambasa
dorius prie JTO tame sukilime 
įžiūrėjo komunistinės agresijos 
veiksmus.

Kaip ten bebūtų su JAV in
tervencija ir kaip toji interven
cija Debūtų komentuojama tų ar 
kitų profesorių, būdingas yra ki
tų P. Amerikos valstybių at
garsis. Tik du iš P. Amerikos 
valstybių vadovų protestavo dėl 
JAV intervencijos. 13 valstybių 
suprato, anot Times, ne tik bend
rą uždavinį atstatant tvarką ir 
pastovumą Dominikų Respubli
koje, bet kartu įsipareigojo tie
sioginei ir bendrai akcijai pir
mą kartą 75 metų istorijoje.

♦♦♦

Be abejo, taiką ir ramybę ta
me nelaimingame krašte atsta
tyti pareiklaus dar daug pastan
gų. Politinių tendencijų ir ide
ologinių kovų sankryžoje dar ku
rį laiką reikšis kritika ir įte
ka tų, kuriems JAV interven
cija užkirto kelią suvaidinti tar
pininkus tarp tikrųjų komunistų 
užmačių ir 'socialinių reformų* 
skraiste pridengtų siekių, kuriais 
Kuba buvo nuvesta į Sov. S-gos 
satelito statusą.

•**

Sunkiausiu uždaviniu lieka su
daryti daugeliui priimtiną vy
riausybę su įtakingu prezidentu 
priešakyje. Tokio žmogaus su
radime pirmuoju smuiku kol kas 
groja Washingtono politiniai smui
kininkai. Anot Newsweek, Vals
tybės Departamentas ir šiuo at
veju žaidžia savo įprastą žaidi
mą — iškelia vieną ar kitą 'stul
pą’ ir stebi, ar kas iš praeivių 
saliutuos. Kol kas tokių gerbė
jų nė vienam "stulpui" neatsi
rado. Naujausiu iš jų yra buv. 
prezidentu po Trujillo — Jo- 
aquin Balaguer. Bet ir jis kurį 
laiką rėmė Boscho buv. minis- 
terį Guzmaną...

Santo Domingo sukilimas ne
pavyko, greitai ir be ilgų politi
nių machinacijų apsisprendus 
prez. Johnsonui. Stabilios ir pri
imtinos krašto vadovybės suda
ryme pirmuoju smuiku pradėjus 
groti Valst. Departamentui, klau - 
Simas vėl susikomplikavo. Jis 
išsispręs artimiau bendradar
biauti pradėjus P. Amerikos 
valstybėms, tuo pačiu pakėlu- 
sioms savo prestižą ir politinį 
svorį.

Chicagos aukšt. lituanistinės mokyklos tautinių šokių grupė, sutinkant prezidentą Johnson, Pirmoje 
eilėje pirmoji iš kairės vadovė N. Pupienė. p- Petručio nuotrauka

VILTIES DRAUGIJOS IR ALTS-GOS ...... —
-................. - — BENDRAS KELIAS

Po ALT S-gos Seimo prasi
dėjęs Vilties Draugijos narių su
važiavimas jau buvo nužymėtas 
svariu ir reikšmingu S-gos val
dybos ir Seimo atstovų nusista
tymu kreipti kuo didžiausią dė
mesį savajai spaudai.

Sis ryšys ir bendradarbiavi
mo kelias nekėlė klausimo ir prie 
ankstyvesnės valdybos, tačiau di
desnio dėmesio užakcentavimas, 
savosios spaudos iškėlimas buvo 
vienu pagrindinių rūpesčių, ku
riuos iškėlė savo deklaracinėje 
kalboje inž. J. Jurkūnas. Tas 
dėmesys neliko tik žodžiais pa
sakytoje kalboje, bet jis realiai 
išryškėjo pokalbiuose, diskusi
jose, abiejų naujųjų valdybų pasi
tarimuose.

Užtat Vilties Draugijos narių 
suvažiavimas praėjo sklan
džiai, realios padėties suprati
mo dvasioje.

Suvažiavimą atidarė Vilties 
Draugijos vicepirm. K. Pocius, 
pasveikindamas gausiai susirin
kusius d-jos narius ir išreikšda
mas valdybos pasitenkinimą nau
josios ALT S-gos valdybos nusi
statymu rūpintis ne tik S-gos, bet 
ir mūsų spaudos reikalais.

Sudarius suvažiavimo prezi
diumą iš dr. P. Švarco, inž. 
Eug. Bartkaus, inž. A. Gruzdžio,
B. Paplėnienės ir inž. Br. Veito, 
Vilties d-jos vicepirm. K. Pocius 
vėl grįžta į kalbėtojų tribūną, pa
reikšdamas, kad jam darbas Vil
ties d-jos valdyboje yra ne tik ge
rai žinomas, bet ir prie širdies. 
Neįsileidęs į ilgesnį pranešimą, 
jis pareiškė, kad nariųdiskusi- 
jos, klausimai ir sugestijos turė
tų išryškinti esamą būklę ir iš
kelti ateičiai reikalingus sumany
mus bei sprendimus. Diskusi
joms pagrindo dar suteikė trum
pi Vilties v-bos iždininko V. 
Vinclovos ir reikalų vedėjo J. 
Čiuberkio pranešimai. Diskusi
jas pradėjo Santaros-Šviesos at
stovas L. Sabaliūnas, po jo sekė 
V. Gruzdžio, K.S. Karpiaus, P. 
Vėbros, D. Klingos, J.J. Bachu- 
no pasisakymai.

J.J. Bachunas, atsakydamas Į 
ankstyvesnių kalbėtojų iškeltas 
mintis, pareiškė, kad jo ilga pa
tirtis rodanti, jog vien kritika ir 
kalbomis nieko nepadėsime, jei 
realiai nenumatome savo darbu 
prisidėti. Jo žodžius patvirtino 
ir St. Santvaras. Dar mintimis 

pasidalinus Joniui, Orentui, inž. 
J. Jurkūnui perskaičius suvažia
vime negalėjusio dalyvauti dr. 
St. Biežio sugestijas, Į eilę klau
simų atsakius Dirvos redakto
riui J. Čiuberkiui ir iždin. V. 
Vinclovai, K. Pocius pareiškė, 
kad išrašant Dirvai įvairiausius 
receptus, privalėtume kiekvienas 
ir sau po receptą išsirašyti. Čia 
pat jis įteikė Dirvos redaktoriui 
čekį $470 sumoje. Tai pelnas iš 
Chicagoje suruošto novelės pre
mijos įteikimo baliaus, kurį su
ruošė K. Pociaus vadovaujama 
komisija.

Prieš tai Lietuvių Fondo valdy
bos pirm. T. Blinstrubas įteikė 
spaudai skirtą ir Dirvai atiteku
sią paramą.

Diskusijoms išsisėmus, buvo 
priimta visa eilė Dirvos leidimą 
liečiančių administracinių nuta
rimų ir principinio pobūdžio 
sprendimų^kur iuos vykdyti jau tu
rės Vilties d-jos naujoji valdyba 
su administracija.

Mandatų komisija, sudaryta iš 
P. Ališausko, P. Matutienės ir 
R. Veito praneša dalyvaujančių 
susirinkime balsų skaičių ir, pa
keitus atit. įstatų paragarafą. 

Clevelando vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokytojas Joga priima K. Donelaičio lit. mokyklos 
skirtą dovaną. V. Noreikos nuotrauka

renkama valdyba iš 7 asmenų.
Vilties draugijos valdybon iš

renkami: VI. Blinstrubas, E. Ci
bas, A. Laikūnas, K. Pocius, V. 
Rastenis, V. Staškevičius ir V. 
Vinclovas.

J revizijos komisiją: A. Gar
mus, St. Lazdinis ir dr. Jonas 
Maurukas.

Realiu spaudos rėmimo dar
bu posėdžių metu pasireiškė ALT 
S-gos Chicagos skyrius, įteikęs 
100 dol. čekį, East Chicagos sk., 
— 100 dol.; Detroitas — 50 dol.; 
E. St,. Louis sk. — 25 dol.; K.S. 
Karpius — 20 dol. Be to, J. Kas- 
mauskas iš Bostono, sveikinda
mas Seimą, taip pat prisiuntė 
25 dol. auką Dirvai.

Tai graži ir reikšminga reak
cija, išplaukusi iš kilusių disku
sijų. ALT S-gos skyrių ir pavie
nių S-gos bei Vilties d-jos narių 
parama, jei eina lygia greta su 
reikšmingais pageidavimais,suda- 
ro pagrindą tiems pageidavi
mams Įgyvendinti.

Vilties d-jos 2 metų apyskai
ta, valdybos ir revizijos komisi
jos pranešimai buvo iš anksto 
paruošti ir išsiuntinėti d-jos na
riams. Tai sutaupė daug laiko

S.PAULO
• LIETUVIŲ KATALIKŲ BEND

RUOMENES CHORAS S. Paulyje, 
gegužės 2 d. išrinko šiems me
tams valdybą sekančiu sąstatu: 
Pirmininkas — Pijus Butrimas, 
vicepirm. — Jonas šepetauskas,
I sekretorius — Rikardas Bras- 
lauskas, II sekretorius — Moni
ka Jonavičiūtė, I iždininkas — Al 
bertas Pavilonis, II iždininkas -- 
Br. Franckevičiūtė. Socialinių 
reikalų vedėjas -- Juozas Ratke
vičius. Choro valdybon taip pat 
įeina choro dirigentes Viktoras 
Tatarflnas ir JonasBagdžius,ku
ris ir toliau vadovaus tautinių šo
kių grupei.

* GEGUŽES 3 D. S. Paulyje 
staiga mirė Jonas Kaupas. Ve
lionis priklausė senosios imi
gracijos kartai ir buvo nuolati
nis lietuviškų reikalų ir spau
dos rėmėjas.

♦ S. PAULO lietuvių visuomenė 
ruošiasi atatinkamai atžymėti 
"Liūdnojo Birželio" įvykių minė • 
jimą, plačiai informuojant Bra
zilijos spaudą apie 25 metus Lie
tuvių tautos genocido. Genocido 
minėjimas bus pradėtas birže
lio m. 13 d. 11:30 vai. iškilmin
gomis šv. Mišiomis už Lietu
vą S. Paulo miesto katedroje.

* GEGUŽES 26 d. paskutinį 
kartą buvo susirinkęs Trečiojo 
P. Amerikos Kongreso Komi
tetas. Nutarta Komitetą kaipo 
tokį, likviduoti ir tolimesnį kul
tūriniai tautinį visuomeninį vei
kimą perleisti Brazilijos Lie
tuvių Sąjungos vadovybėn.

Halina Mošinskienė

suvažiavimo dalyviams. Tiepra
nešimai suvažiavimo buvo priim
ti ir patvirtinti, iš jų padarytos 
reikiamos išvados.

Vilties d-ja yra organizacija 
realų uždavinį vykdanti. Tai ne 
diskusijų klubas. Prieš ALT 
S-gą ir Vilties d-ją stojasi 
uždaviniai, kurie galės būti įgy 
vendinami tik toje bendro darbo 
dvasioje, kuri išplaukė iš prane
šimų ir Seimo bei suvažiavimo 
dalyvių nuotaikų.

Padėkojus buvusiai valdybai, 
prezidiumui, komisijoms ir vi
siems suvažiavimo dalyviams 
taip aktyviai prisidėjusiems prie 
iškilusių klausimų nagrinėjimo, 
o taip pat Dirvos uoliems bend
radarbiams, prenumeratoriams 
ir rėmėjams, posėdžiai buvo baig 
ti.

Posėdžiai baigti, o darbas tę
siamas toliau. Naujoji Vilties 
d-jos valdyba, dar nesuspėjusi 
tiesioginio darbo pareigomis pa
sidalinti, jau veikia ir dirba glau
džiam ryšy su ALT S-gos val
dyba Chicagoje. Tame ryšy ir su
tartiname darbe glūdi tautinės 
spaudos ateitis.
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IŠ SKAUTŲ GYVENIMO:

Rūpestis dėl juru skautų

Chicagos jūrų skautija pagerbė žuvusius

šių metų gegužės mėn. 24 d. 
Dirvos laiškų skyriuje tilpo To
ronto jūrų skautų tėvų komiteto 
pirmininko čir. M. Anyso laiškas, 
kur kalbama už atsiskyrusią jūrų 
skautiją Toronte ir priekaištau
jama Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovybei ir man, kaip LSB Vy
riausiam Skautininkui.

Jaunimo organizacijose ar mo
kyklose tėvų komitetai sudaromi 
iš asmenų, kurių vaikai toms or
ganizacijoms priklauso. Jau ke
linti metai dr. M. Anyso duktė ir 
sūnus gyvena Chicagoje. Duktė 
eina redaktorės pareigas ASS 
žurnale Mūsų Vytis; sūnus, kaip 
instruktorius, dirba su Seserijos 
jūrų skautėmis ir Brolijos jūrų 
budžiais. Kai abu vaikai yra Lie
tuvių Skautų Sąjungoje, ar nede
rėtų d r. M. Anysui dirbti kartu 
su jais, vietoj bombardavus Skau
tų Sąjungos rūmus, po kurių sto
gu randasi jo vaikai?

Daug kas keitėsi pasaulyje. Pa
keitimų Įvyko ir Lietuvių Skautų 
Sąjungoje. Jau už Lietuvos ribų 
buvo tris kartus atliktas Lietuvių 
Skautų Sąjungos statuto keitimas. 
Tik ne tam, kad padalinti Sąjun
gą, bet ją labiau sujungti. Šian
dien turime dvi Vokietijas, dvi 
Korėjas, du Vietnamu. Gal būt 
yra ir lietuvių, norinčių matyti 
dvi Lietuvių Bendruomenes, dvi 
ALT, dvi Ateitininkų Sąjungas, 
tris Skautų Brolijas ir galutinia
me susiskaldyme - tuštumą. To
kių asmenų siekimai ar pareiš
kimai yra visiškai svetimi mano 
ir Lietuvių Skautų Brolijos vado
vybės nusistatymui, ir, drjsčiau 
tvirtinti, kad tokios skaldomosios 
nuotaikos ar pastangos labai pa
deda išdraskyti mūsų lietuviškus 
lauželius, kuriuos prie nepalan
kių sąlygų vis dar kūrename sve
timoje žemėje. Skautų organiza
cija yra pasaulinė, šios pasauli
nės skautų organizacijos siste
mos ir santvarkos laikosi ir Lie
tuvių Skautų Brolija. Teko per
skaityti nemažai skautiškos lite
ratūros, Pasaulinio Skautų Biu
ro išleistą visų pasaulio kraštų 
skautų organizacijų aprašymą, ir 
neradau nė vieno krašto pasau
lyje, kur būtų specialybės pagrin
du sukurtos atskiros Brolijos ar 
Sąjungos jūrų skautams.

Paskutinis LSS Statutas buvo 
perredaguotas ir Tarybos pri
imtas 1961-1962 m. bėgyje. Tada 
niekas nereikalavo atskirų "jūrų 
skautijų" ar dr. M. Anyso vadi
namų autonomijų. Kur tada buvo 
dr. M. Anysas ir visi kiti jo ša
lininkai, būdami net Tarybos na
riais? Tiesa, visais laikais jūrų 
skautų šaka ir skyriaus vadija 
turėjo didesnes autonomijas Bro
lijoje, negu bet kuri kita grupė, 
Dr. M. Anysui gal nėra žinoma, 
kad ta autonomija buvo tiek toli 
nuėjusi, kad Brolijos jūrų skautų 
tarpe nebebuvo vartojamas ofi
cialus Sąjungos šūkis "Budėk", 
o ant oficialių L.S.S. Jūrų Skau
tų Skyriaus išduodamų jachtos 
vado liudijimų 1959 m. vietoje 
skautiško "Dievui, Tėvynei ir Ar. 
timui" buvo išspausdintas naujas 
obalsis: "Dievui, Jūrai ir Tėvy
nei". Prašyčiau man nurodyti 
nors vieną skautų Broliją visa
me pasaulyje, kuri būtų suteiku

si šitokią "autonomiją” jūrų skau
tams I

Dr. M. Anysas savo laiške tei
gia, kad "tėvai, tėvų komitetai, 
jūros skautai ir vadovai mielai 
norėtų matyti vienybę, bet tik 
ne vyr. skautininko padiktuoto
mis sąlygomis". Neteko girdėti, 
kad kuris ankstyvesnis LSB Vy
riausias Skautininkas būtų dik
tavęs kokias nors sąlygas jūrų 
skautams. Jokių jiems sąlygų ne- 
diktavau ir aš. Negirdėjau, kad 
kokia diktatūra būtų užsiėmęs 
LSS Tarybos Pirmininkas (dabar, 
tinis ar buvęs) ar Seserijos Vy
riausia Skautininkė. Tad apie ko
kią diktatūrą čia kalbama? Sąjun
goje, Brolijoje ar Seserijoje jo
kia diktatūra egzistuoti negali, 
nes visi valdomieji organai yra 
kolektyviniai, visos Sąjungos ren
kami, arba kviečiami ir egzeku- 
tyvinio organo tvirtinami. Tenka 
tik apgailestauti, kad dr. M. Any
sas bando žvejoti skautiškuose 
vandenyse tokias žuvis, kurių 
čia iš viso nėra. Labai gaila, kad 
dr. M. Anysui neteko patirti tik
rųjų atsiskyrimo priežasčių.

Būdamas Toronte, Detroite, 
Clevelande, Los Angeles, neturė
jau oficialių posėdžių su atskir
tų jūrų skautų tėvų komitetais, 
tačiau privačiai visur girdėjau 
tėvų nepasitenkinimą atsiskyri
mu ir norą grąžinti anksčiau bu
vusią padėtĮ.

šių metų gegužės mėn. 12 d. 
Dirvos 4 pusL buvo patalpintas 
dr. M. Anyso laiškui giminingas 
straipsnis "Tebūnie išklausyta ir 
antroji pusė". StraipsnĮ perskai
čius aišku, kad autoriui yra ži
noma tik viena, ta jo antroji pu
sė. Net toje "antrojoje pusėje" 
jam dar eilė Įvykių nežinoma ar 
apie juos nenorima objektyviai 
kalbėti. Prieš rašant Į spaudą au
toriui vertėjo pasiteirauti pas 
brolius Aglinskus dėl mano "pra
simanymų", ir jie būtų galėję iš
vardinti abiejų komisijų sudėtĮ 
(v.s. K. Palčiauskas, v.s. M. 
Jurkšas, ps. E. Zabarskas — 
mano kadencijoje; ir s. V. Čer
nius, s.V. Vijeikis, ps. A. Rėže
lis — v.s. E. Vilko kadencijoje) 
ir net pasitarimų turinĮ. Jie bū
tų paaiškinę mano tris susitiki
mus su jais ir mūsų pokalbių te
matiką. Jie tikrai nebūtų patvir
tinę autoriaus man mesto Įžeidi
mo, kad juos ar kuriuos kitus iš
ėjusius jūrų skautų vadovus ban
džiau, neva tai "papirkti", jiems 
žadėdamas "aukštus postus bei 
laipsnius".

Labai gaila, kad ta pirmoji 
pusė -- Lietuvių Skautų Sąjun
ga, jos valdomieji organai, iki 
šiol nepaskelbė platesnio prane
šimo lietuvių visuomenei, kaip 
Lietuvių Skautų Brolijos ir Se
serijos skaldymas buvo atliktas, 
ir kur yra to tikrieji kaltininkaL 

Jūrų sktn. Bronius Juodelis 
LSB Vyriausias Skautininkas

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Chicagos jūrų skautai-ės š.m. gegužės 30 d. padeda vainiką prie Laisvės" Kovų paminklo Chicagoje. 
L. Knopfmilerio nuotrauka

Lietuvių Jūrų Skautijos Chica
gos jūrų skautės, jūrų skautai ir 
vadovybė, kartu su jūrų šaulių 
T. Daukanto kuopos nariais, Š.m. 
gegužės mėn. 30 d., Kapų puoši
mo dieną, Įspūdingai paminėjo ir 
pagerbė mirusius savo artimuo
sius, žuvusius jūrų skautus-es ir 
kritusius kovoje už Lietuvos lais
vę karius, partizanus, savanorius 
ir šaulius.

Dienos minėjimo porgrama bu
vo pradėta 10 vaL ryto specialiai 
jūrų skautijos užsakytomis pa
maldomis, kurias Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje atnašavo Tėv. Kijaus- 
kas. Pamaldose dalyvavo pilna 
koplyčia tautiečių — jūrų skau
tijos rėmėjai, tėvai ir skaitlin
gi puošniomis uniformomis pa
sipuošę LJS Chicagos jūrų skau- 
tų-čių tuntai ir jūrų šauliai.

Po iškilmingų gedulingų pa
maldų išsirikiavus prie Lais
vės Kovų paminklo Bilaitė ir RU' 
šėnas Žuvusiųjų atminimui pa

dėjo gėlių vainiką, o mažytė jū
rų skautukė-udrytė D. Balukai- 
tė asistuojant J. Butkui ir "Bal
tijos Jūros" tunto tuntininkui, už 
degė jų garbei aukurą.

Aukuro dūmams smilkstant, 
momentui atatinkamą žodĮ tarė 

'’Baltijos Jūros" tunto tuntininkas 
A. Butkevičius, kuris kalbėda
mas paminėjo Lietuvos ir Lietu
vių Jūrų Skautijos aukas, sudė
tas žengiant nepriklausomybės 
ir lietuviškojo jūrinio skautavi- 
mo keliu.

Pagerbus mirusius ir žuvusius 
kovose dėl Lietuvos laisvės, jūrų 
skautijos nariai ir jūrų šauliai 
su savo vadovais ir svečiais 
nuvyko prie Michigano ežero, jū
riniai tradicinėmis apeigomis, 
mirusius jūrų skautus ir Lietu
vos jūreivius pagerbti.

Dideliu, per 50 asmenų talpi
nančiu. laivu išplaukus Į Michi
gano ežerą, jūr. sktn. Tėv. J. 
Raibužiui sukalbėjus maldą, Į

ežero gelmes žuvusiųjų jūrų 
skautų bei jūreivių šventam at
minimui buvo nuleistas vainikas. 
Giliame susikaupime visiems sa
liutuojant šių Įspūdingų ir giliai 
prasmingų apeigų dalyviai neju
čiomis mintyse nuskrido prie pa
vergtosios Tėvynės gintarinių 
Baltijos jūros pakrančių, sim
bolinis vainikas — pamažu nu
grimzdo Į tamsias, putojančias 
Michigano ežero gelmes...

Sekė L. Knopfmilerio trumpas 
žodis ir po to iš jaunų krūtinių 
nuskambėjo giesmės Marija, Ma
rija garsai.

Visas šias apeigas stebėjusiam 
paliko labai gilų ir neužmirštamą 
ĮspūdĮ. Lietuviškoji jūrų skautija, 
metų metais puoselėdama miru
siųjų bei žuvusiųjų tradicinĮ pa
gerbimą ir tuom keldama jauni
mo tarpe tautinių vertybių ne
mirtingumą, verta pagyrimo ir 
gali būti kilniu pavyzdžiu.

Vg.

Chicagos jūrų skautai ir skautės š.m. gegužės 30 d. pagerbę žuvusius už Lietuvos laisvę karius. 
L. Knopfmilerio nuotrauka

PLANINGAS TAUPYMAS

J“
.į. • Dabartinis dividen- 
/ das 4'/2*/o išmoka

mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS!
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes aprrioknni visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Mažoji "udrytė" D. Balukaitė uždega aukurą mirusiųjų ir žuvu
siųjų garbei. L. Knopfmilerio nuotrauka

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4; LiluUĮlIlJ 

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

PALIK AŠAK A S 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš tragiškų 
pergyvenimų Sibire jau išėjo lietuviškąja laida.

KAINA *3 DOL. Gaunama Dirvoje ir pas kny
gų platintojus.

Bostono 
jūrų skautai
Bostono Jūrų Skautų Nemuno 

Tunto Iškilminga sueiga Įvyks 
birželio mėn. 19 d. 6 vai. p.p. 
Lietuvių Tautinės Sąjungos patal
pose 484 E. 4th St., So. Boston.

Ta proga turiu pastebėti, kad 
šių namų savininkai, ALT S-gos 
Bostono Skyrius^yra labai nuo
širdūs. lietuviai jaunimo orga
nizacijoms. Čia skautai jaučia
si lyg būtų patys šeimininkai: 
savo sueigas rengia be jokių su
varžymų. Būtų gera, kad ir dau
giau tokių geradarių atsirastų ir 
kituose miestuoe.

Santykiai tarp, ALT S-gos ir 
skautų vadovų yra labai geri ir 
per keturis veikimo metus ne
buvo pasitaikę jokiu miglų. Ener
gingas Tėvų Komitetas glaudžiai 
bendradarbiauja su skautų vado
vais, bendrai riša jaunimo auklė
jimo metodikos būdus, pažadėjo 
nupirkti porą didelių palapinių.

Bostono jaunieji budžiai akty
viai eina jiems nustatytą progra
mą, vadovaujant j. psk. J. Vaič- 
jurgiui, rengiasi duoti iškilmin
gus pasižadėjimus tarnauti tautai 
ir Tėvynei.

Naručio Laivo skautai taip pat 
nesnaudžia. Dar esant vėsiam 
orui, atliko pavasarinę iškylą Į 
Prowincetown smėlio dykumas, 
dvi dienas globojant US Pakran
čių Sargybos tarnybai, susipaži
no su pakrančių apsauga, radarų 
veikla ir svetimų valstybių pasta
tų priežiūra. Atliko 6 mylių žygį 
klampiu kopų smėliu.

Atėjus šiltom dienom, Įsijungė 
Į vandens sportą,buriuoja, tvarko 
ir bando motorlaivius, mokosi 
nelaimėn patekusiems suteikti 
skubią pagalbą. Motoristai akty
viai lavinasi lydėti burlaivius, na
rai -- greitai pasiekti dugną, su
rasti pamestą daiktą.

šiuo metu Tunto žinioje yra 10 
Įvairaus dydžio laivų. Jų tarpe 
trys burlaiviai, du gelbėjimo 
greitlaiviai ir du transportiniai, 
du mokomieji bei vienas narams 
lydėti.

Gelbėtojai - motoristai atlieka 
du kartu savaitėje praktiką eže
ruose. Jie turi būti ne tik geri 
motoristai, bet ir plaukikai ir 
narai. Rimas Bajerčius lanko 
Gelbėtojų Mokyklą ir motoris
tams kursus, kiti: Edvardas Mat- 
joška, Rimas Gavelis — gelbėto
jai - narai.

Neatsilieka ir mūsų Bebrai, 
vadovaujami jauno energingo 
skauto Jurgio Lendraičio. Jie 
ruošiasi {žodžiams, mokosi beb
rų programos, todėl ir ne nuos
tabu, kad jų eilės auga.

Jūrų skautės aktyviai Įsijungė 
Į praktišką skautavimą, rengia 
iškylas. Gera matyti vadovių tar
pe p. Kovienę, rūpestingą globė
ją ir maitintoją. Vandens apsau
gą eina Naručio Laivo skautai. 
Mergaičių vandens instruktorius 
Tuntininko Pavaduotojas vi. j.b. 
Bronius Kovas stengiasi mergai
tes parengti stovyklos regatai, 
supažindinti su navigacijos tvar
ka.

Energingai ruošiamasi ir sto
vyklai, kuri Įvyks nuoširdžių Tė
vų Pranciškonų Vienuolyno sody
boje Kennebunkport, Maine. Tvar
komos trys priekabos. Skautai 
patys padarė puikų aliumininĮ su
dedamą stovyklos aikštei stiebą. 
Pats tuntininkas j. psk. Povilas 
Jančiauskas projektuoja nedidelę 
pakabinamą Koplyčią stovyklos 
aikštėje, kuri eis stovykloje ti
kėjimo šviturio pareigas. Toji 
Koplytėlė yra numatoma po sto
vyklos ten ir paliktu

Bostono lietuvių visuomenė 
nuoširdžiai kviečiama dalyvauti 
iškilmingoje sueigoje, kurioje 
bus pravesti Įžodžiai ir jaunimas 
paskatintas neatitrūkti nuo lietu
viško skautavimo. Yra pakviesti 
ir žemės skautai drauge su jūrų 
skautais pasidžiaugti atliktais 
darbais, ryžtis būti gerais lietu
viais.

Iki malonaus pasimatymo suei
goje.

j. sk. Myk. Manomaitis

* KOVO 31 D. S. Paulyje, ne
ilgai sirgęs, išsiskyrė su šiuo pa
sauliu pramonininkas Antanas 
Pavilonis, 59 m. amžiaus, kilęs 
iš Anykščių, palikdamas žmoną 
Eleną, dukterĮ Ireną, sūnų Anta
ną, marčią ir anūkėlius. Su gi
minėmis liūdi visa S. Paulo lie
tuvių visuomenė, netekusi jaut
raus lietuvio ir nuolatinio lietu
vybės rėmėjo.
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ALTS-GOS SEIMO REZOLIUCIJOS

ALTS Seimas, džiaugdamasis vertingu darbu, kur} atliko Sąjun
gos Valdyba visos Sąjungos vardu, išleisdama kruopščiai paruoštą 
monografiją apie pirmąjį ir ilgalaikę nepriklausomos Lietuvos Vals
tybės prezidentą Antaną Smetoną, reiškia padėką:

monografijos autoriui Aleksandrui Merkeliui; visai Sąjungos 
valdybai, kuriai pirmininkavo Vytautas Abraitis; ypačiai Sąjungos 
Valdybos vicepirmininkui Antanui Senikui, kaip faktinam monografi
jos leidimo rūpintojui; East Chicagos buv. skyriaus pirmininkui Ka
zimierui Pociui, kaip kruopščiam monografijos leidimo rėmėjui,pla
tintojui ir Išsiuntinėtojui; Juozui Bačiflnui — monografijos leidimo 
rėmėjui; Vilties Draugijos Valdybai, kuri rūpinosi monografijos 
spausdinimu.

PASAULĖŽIŪROS KLAUSIMU

Seimas kreipia dėmes} j Antano Smetonos pasakytą kalbą 1931 
m. gegužės 30 d. Kaune, LTS Skyrių atstovų suvažiavime. Tada jis 
priminė, kad tautininkijai trūksta aiškiai išdėstytos ideologijos. 
Esą, "Sąjunga tebesanti linkmė su kaikuriomis gairėmis, su tuš
čiais protarpiais ir nemažomis spragomis. Kadangi tautininkai 
skelbiasi siekią tautos idealų, tai reikia išsiaiškinti, kas aplamai 
esanti tauta"...

Antanas Smetona toje kalboje suminėjo ir tai: "Negali gi vieni 
tautininkai visur atspėti. Juk vienybės pagrindu einant, reikia visus, 
kurie tik sutinka valstybiškai dirbt, derinti ir telkti draugėn. Antra 
vertus, negi visi tautininkai yra sutilpę Tautininkų Sąjungoje". Ir 
Smetona užbaigia ŠĮ skirsni tokiu klausimu: "Kažin, ar ne daugiau jų 
(t.y. tautininkų) už Sąjungos?"

Tie du klausimai, iškelti tautinikams kaip tik šią pačią dieną 
prieš 34-rius metus, naujai iškyla ir dabar. Mes visi jaučiam ir nu
voktam, kad ties šiais dviem klausimais nebuvom sustoję su dera
mu įsigilinimu. Ir to įsigilinimo pasigendam.

Svečiose šalyse l esamas mūsų pasaulėžiūros spragas kart
kartėmis viešu žodžiu bandoma (terpti vienokių ar kitokių pažiūrų 
tas spragas gilinančių. Tai dar aiškiau rodo minėtų dviejų klausi
mų — kas yra tauta ir kas yra tautininkas -- aktualumą.

To akivazdoj Seimas taria: siūlyti naujajai ALTS Valdybai 
imtis pareigos rengti savos pasaulėžiūros svarstymus su reika
lingu gilumu ir derama mums rimtimi.

VIENINGO DARBO REIKALU

Kremliaus vyriausybė įsakė Lietuvoje ruošti iškilmes, kurio
se būtų skelbiamas melas, lydimas trimitų, kad raudonoji armija, 
užpuldama Lietuvos Valstybę, lietuvių tautą išlaisvino, o po to Krem
liaus vykdytais lietuvių areštais, trėmimais ir masiniais žudymais 
teikė lietuvių tautai gerovę ir laimę.

Amerikos lietuviai, savu laiku veikdami prieš Rusijos caro im
periją, rinko ir surinko milijonus parašų, prašiusių Lietuvai laisvės. 
Tie parašai tada buvo didžiai naudingi lietuvių tautai. Kai šiandien Lie
tuvos okupantas stengiasi pridengti savo niekšingumą nauju cinizmu, 
išeivijos lietuviai privalo atsakyti vieningu ir darniu darbu.

Todėl Seimas taria:
a) raginti visą tautininkiją visom jėgom remti Lietuvių Fondą, 

telkiant} lėšas mūsų tautinei gyvybei ugdyti ir Lietuvos Nepriklau
somybei atstatyti;

b) priminti reikalingumą ir visų mūsų pareigą sutelktom jė
gom dėtis drauge su kitomis lietuvių patriotinėmis organizacijo
mis Lietuvos laisvinimo darbe;

c) niekad neatitrūkti nuo lietuvių tautos, jos kovoj dėl savo 
kultūros, dėl jos laisvės!

Seimas, išklausęs Lietuvos Nepriklausomybės Talkos ir Lietu
vos Nepriklausomybės Fondo valdybų pranešimus apie šių dviejų in
stitucijų veiklą ir iškilusius nuomonių skirtumus tarp šių dviejų in-

stitucijų, nutarė: prašyti Sąjungos Valdybą atkreipti reikalingą dėme
sį l atsiradusią padėt} LNT su LNF ir dėti pastangas, kad šios dvi 
institucijos prieitų prie tikslingo ir glaudaus bendradarbiavimo.

Seimas sveikina Jungtinių Amerikos Valstybių Prezidentą Lyn- 
don B. Johnson ir reiškia pasigėrėjimą dėl jo vykdomos greitos ir 
griežtos politikos prieš komunizmo plitimą pasaulyje. Griežta karinė 
akcija Vietname ir greita kardomoji priemonė Santo Domingo stiprina 
visų lietuvių viltis, kad kartą Jungtinės Amerikos Valstybės tuo pa
čiu būdu pasisakys ir dėl Lietuvos, esančios Sovietų Sąjungos oku
pacijoj.

Seimas sveikina tautinės minties laikrašt} Dirvą, šiais — 
1965 -- metais minint} 50-ties metų gyvavimo sukakti. Ta proga 
sveikina Dirvos buvusius redaktorius Kaz( Karpių, Vincą Rasten}, 
Bal} Gaidžiūną ir dabartin} redaktorių Joną Čiuberk}.

Daugelio ir sėkmingų metų Dirvai! — tai visos tautininkijos 
įsipareigojimas remti ją darbais ir lėšom.

Žinant, kad Lietuvos Enciklopedijos leidimas eina prie galo ir 
numatoma jos paskutinio tomo susilaukti šiais — 1965 — metais, 
Seimas džiaugiasi tokiu dideliu kultūriniu laimėjimu, sveikina nuo
širdžiai leidėją Juozą Kapočių, visus redaktorius ir bendradarbius bei 
dėkoja jiems visiems už jų praturtinimą lietuvių kultūros lobyno.

Leidėjas J. Kapočius ryžtasi išleisti taip pat Lituanistinę En
ciklopediją anglų kalba. Tai bus labai vertingas leidinys, kuriame 
tilps daug duomenų, objektyviai patiektų apie Lietuvą, tiems, kurie 
lietuvių kalbos nevartoja arba ja naudojasi sunkiai. Imant dėmesin 
plačiai paplitus} anglų kalbos vartojimą visame pasaulyje, šį mūsų 
bendraminčio Juozo Kapočiaus ryžtą Seimas užgiria ir kviečia visus 
Sąjungos narius bei visus lietuvius tą didel( darbą remti.

Seimas, gavęs Lietuvių Laikinojo Vykdomojo Komiteto už Ne
priklausomybę ątsišaukimą, pasirašytą Antano Mažeikos, Algirdo 
Budreckio, Antano Sniečkaus ir Romo Kezio, bei susipažinęs su 
šio akademinės jaunuomenės Komiteto nusistatymu ir ryžtu pra
vesti eilę protesto demonstracijų prieš Lietuvos lietuvių prievar
tavimą šiais metais švęsti Lietuvos okupacijos — lietuvių vergijos 
dvidešimtpenkmet}, nutarė:

a) užgirti š( patriotinės akademinės jaunuomenės šaunų suma
nymą;

b) palinkėti jiems geros sėkmės jų pasiryžime ir
c) paraginti visą tautininkiją paremti šios akademinės jaunuo

menės žygius, išdėstytus, jų atsišaukime ( organizacijas, septy
niais punktais.

ŽMOGAUS PAREIGA

Lietuvių Komiteto Pasaulinei Parodai trys valdybos nariai,nuo 
kurių daugiausiai priklausė birželio 13 d. programos pasisekimas 
Iš kairės: K-to pirm. A. Vakselis, tautinių šokių pirm. J. Matulai
tienė ir dainų ir muzikos pirm. A. Visminas. Vyt. Maželio nuotrauka

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

'• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug; vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pės

čiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Visa tai suteiks Jums tikrą poilsi ir sustiprins sveika
ta, todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.

Atidaroma vasarojimui nuo 
birželio mėn. 15 d. iki rugsėjo 15 d.

Iš anksto kreiptis Ed. Jansonas, 15 Rosedale Street. 
Boston, Mass. 02124. Tel. 288-5999, o po birželio 15 d. 
tiesiai j vilą Audronė, Mrs. Marija Jansonas, Oster

ville Cape Cod, Mass. 02655.

Prezldentui L.B. Johnson birželio 4 d. atvykus { Chicagą prie 
Conrad Hllton viešbučio (vyko iškilmės ir demonstracijos, prita
riančios dabartinei prezidento vedamai politikai. Nuotraukoje lietu
vių grupė. P. Petručio nuotrauka

Pareigos pajutimo ir jos nu
vokimo negalima pašalintu Tū
las gali vieną kitą kartą parei
gos neišpildyti, gali net (rodinė
ti, kad pareigos kaip tokios nė
ra, bet giliai sieloje vis dėlto 
žmogus ją jaučia. Tad neveltui 
sakoma, kad pareiga yra žmogui 
(gimus dalykas.

Pareigos galima ir neatliktu 
Tai žmogaus laisvė. Bet ui kar
tu pražūtingas dalykas. Sielos gi
lumoje žmogus pajunta lyg pū
liuojančią žaizdą. Jinai užgyja 
tik tuomet, kai pareiga išpildo
ma.

Tautos tik pareigos dėka yra 
gyvos. Juo griežčiau žiūrima pa
reigos reikalavimų, juo tauu pra
našesnė, kultūringesnė, pažan
gesnė. Kaip pavasario saulė žel
dina lapus ir išsprogdina žiedus, 
uip pareiga išugdo kultūrą. Kul
tūros matomos gėrybės, u i parei
gos vaisius. Pareiga tėvynei, žmo
nijai, tiesai ir t.t. Kitaip u- 
riant geri darbai, ui apipavida
linu pareiga.

Žuvusios ir išnykusios tautos 
ar valstybės nepaisė pareigos. 
Pareiga labai dažnai pa reikalą uja 
didelių aukų. Karuis tenka at
sižadėti ne tik asmeniškų pato
gumų ir malonumų, bet ir gyvy
bė turi nusilenkti pareigai. Jei 
nebus pasiryžimo aukotis tėvy
nei , toji šalis pasmerku žūti.

Pareigą tėvynei suprato Auš
rininkai su Dr. J. Basanavi
čium priešakyje, Varpininkai su 
dr. V. Kudirka ir Viltininkai su 
A. Smetona, Tumu-Vaižgantu ir 
kitais. Jie buvo pasiryžę atlikti 
tėvynei pareigą už ut nuo jų ir 
kiti negalėjo ir nenorėjo atsilik
ti. Mat, plieninis pareigos pil
dymas ne tik parodo begalinę jė
gą, bet dar ir su žadina pagar
bą. Tuomet ir didžiausias prie
šas bejėgis. Sąžiningas pareigos 
pildytojas lieka laimėtoju net ir 
tuomet, kai patsai pailsta po kil
niąja pareigos našta.

Lietuvių išeivijoje pa r eigos tė
vynei yra ne mažesnės, kaip Lie
tuvos atgimimo laikais. Dirbti 
ir (sipareigoti reikia visiems, 
ypač jauniesiems. Ir jei mes są
žiningai, pasiruošę sudėti didžiau
sią auką, dirbsim, tai bus atlikta 
ir reikalaujamoji pareiga.

Ir kasdieninis mūsųdarbas, jei 
tinkamai atliekamas, teikia pasi
tenkinimo. Nėra didesnio džiaugs
mo, kaip gerai atlikti savo pa
reigą.

Mūsų išsilaikymas ir lietuvy
bės ugdymas tegali laikytis tik 
sąžiningai išpildytos pareigos 
dvasia. Tai vienintėlė, bet ir 
visiems mums prieinama prie
monė. Pareiga plati kaip jūra, 
bet ir pastovL Tiesa, ją taško 
šiurpūs vėjai, laivai raižo, per
kūnai daužo, bet ji nepajudinama. 
Mūsų tauta blaškoma, okupantų 
persekiojama, bet ji vis tiek yra 
pastovi ir ateis laikas, kada ji 
vėl bus laisva ir nepriklausoma.

Jonas Miškinis

TORONTO
KLB Toronto apyl. pirm. Aug. 

Kuolo rūpesčiu birželio 3 d. bu
vo sukviestos pasitarimas salėje 
virš "TŽ" redakcijos, aptarti Tė
vų bazilijonų pasiūlymo. J pasita
rimą atvyko Aug. Kuolas, kun. P. 
Ažubalis, T. Placidas, OFM, L. 
Šeškus, A. Rinktinas, p. Kulikaus
kienė, J. Andrulis, B. Saplys ir 
kun. Pr. Gaida. Iš pastarojo pada
ryto pranešimo paaiškėjo, kad uk
rainiečių kilmės ir katalikų Rytų 
apeigų bazilijonai yra (steigę 
naują berniukų gimnaziją Toronte 
3100 Weston Rd. ir nuo ateinan
čio rudens atidaro XII skyrių, o 
vėliau ir XIII. Kol kas mokinių 
yra apie 120, o gali priimti ligi 
450. Rūmai ir visi (rengimai mo
dernūs. Gimnazija turi kvalifi
kuotą personalą — 22 mokytojus 
su akademiniais laipsniais ir vi
sas gimnazijos teises. Jos pilnas 
pavadinimas "St. Basil’s the 
Great College School". Kol kas 
gimnazijos mokinių daugumą su
daro ukrainiečių kilmės moki
niai, nors yra ir kitų tautybių. 
Gimnazijos vadovybė yra nusi
stačiusi padaryti įstaigą tarptau
tine ir sudaryti sąlygas (vairių 
tautinių grupių mokiniams. Lle* 
tuviams ji siūlo šias sąlygas: 1. 
jeigu susidarytų 10-15 mokinių 
grupė, būtų samdomas lituanis
tas mokytojas dėstyti jiems 11-

(Nukelta l 5 psU)

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS 

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

ZLV'i&f DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
1/2 /O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 19th Court, Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas. sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;
Suburban Phone: 656-6330.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

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

C1A GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Grain Alcohol 190 proof U.S.P...............5th 4.89
2. Popular V.S.O.P. German Brandy .... 5th 4.98
3. Napoleon Imp. French Brandy ........... 5th 3.35
4. Zeller Schvvarze Katz .............................5th 1.29
5. Creme De Banana Liąueur ................ 5th 3.19

6. Chianti Import. Wine ............... Full. Qut. 0.98
7. May Wine, Liebfraumilk German

Wine ........................................................5th 0.98

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

Per keliolika metų daugiau 
mažiau .atidžiai sekdamas Ame
rikos lietuvių spaudą, pastebėda
vau vieną rašanti "senąj| lietuvi", 
kuris kaž kodėl nuolat rodydavo 
antipatijų naujiesiems ateiviams, 
ypač rašantiems. Jis kiekviena 
kiek pagrista ar visai nepagris
ta proga darydavo pastabų 
pirmiausia tiems, kurie rašy
davo Amerikos ar bendraisiais 
užsienio politikos klausimais ar
ba apie išeivijos lietuvių patrio
tų pažiūras ( bendradarbiavimą 
su "tautos kamienu".

Mėgiamiausias tomis progo
mis būdavo jo toks atkirtis: - 
žiūrėkite, dipukai moko Washing- 
toną, kokią politiką vesti; na, ir 
atsirado išminčius, kuris moko 
Amerikos prezidentą, kaip reikia 
valdyti; štai dar vienas dipukiš- 
kas "patriotas", kuris mandriai 
"sukritikavo" Statė Departmento 
su Sovietų Sąjunga vedamą kultū
rinių mainų politiką ir dar kar
tą "mokė" Šute Departmento 
ekspertus...

Tas daug straipsnių rašęs tau
tietis ir vis mėginęs pašiepti 
bei pajuokti dipukus už jų mand- 
rą palinkimą mokyti visokias 
aukštai stovinčias valdžias, vė
liau labai entuziastingai įsijun
gė | vieno kolaborantų laikraščio 
"redakcin| štabą" ir toliau mus 
tebemoko nemokyti aukštųjų val
džių, ypač VVashlngtone.

Ta dingstimi ne be įdomumo 
perskaičiau ir mūsų brangaus ko
legos B.K, Naujoko užrašus apie 
kibicerius prie kortų ir ypač 
lietuviškus kibicerius laikrašti
ninkus, kuriems per stebuklą vis 
dar nenusibodo rašyti amerikinės 
ar bendrosios tarptautinės užsie
nio politikos klausimais (Dirva, 
1965.VI.7). Esą, nei jų aiškini
mais, nei pamokymais nėra kaip 
pasitikėti, - jie per toli nuo loši
mų stalo, tik pačioj tolimiausioj 
"galiorkoj", o jie vis moko Ame
rikos politikos vadus, "kada kokią 
politinę kortą jie turėtų dėti ant 
stalo". Pagaliau B. K. Naujokas 
klausia: "Bet koki mes autorite
tai mokyti Amerikos prezidentą, 
kur ir kiek bombų mesti ar ne
mesti Vietname"?

Gal per neatidumą būsiu kok| 
straipsn| praleidęs, bet lietuviš
kame laikraštyje dar nė karto 
neskaičiau pamokymų, kur tiks
liai būtų siūloma, kiek bombų 
mesti ir kur mesti, arba nemes
ti. Bet gal tuo požiūriu ir Ame
rikos prezidento, jeigu jis nėra 
karybos specialistas ir tiesiogiai 
nedalyvauja fronto veiksmuose, 
netektų priskaityti prie ypatingų 
autoritetų. Tokiais atvejais auto

Kibicerių - Kibiceriai
ritetais būna generolai ir bombo
nešių grupių vadai, kurių nuomo
nės dažnas prezidentas klauso. 
Prezidentas tik iš principo turi 
teisę jsakyti, ar mesti bombas, 
ar ne.

Man daug labiau užkliuvo tas 
mūsų laikraščių politinių komen
tatorių pašiepimas ir ano "seno
jo lietuvio" pavyzdžiu ne tik dar 
kartą išryškintas jų, kaip moky
tojų, pašieptinas vaidmuo, bet 
juos dar pavadinant žydiškais 
"kibiceriais" - tipeliais, kurie 
patys neturi pinigų lošti, neką iš
mano apie lošimą, bet mėgsta 
"lošime dalyvauti tik neprašytais 
patarimais".

Gal nebūsiu įtartas egoizmu ir 
asmeniškais išrokavimais, nes 
jau bent dešimtmetis kai nebera
šau užsienio politikos gelžbetoni
niais klausimais. Bet anksčiau, ir 
ne trumpiau kaip per dešimtmeti, 
tais klausimais Lietuvos bei už
sienio lietuvių spaudoje yra tekę 
nemažai rašyti, ir tai buvo mano 
beveik pagrindinė verslo duona.
Sekėsi ar nesisekė tas verslas, 
ne man spręsti, - bet gilus senti
mentas jam pasiliko. Politinio 
komentatoriaus darbo technika, 
bendrojo ir specialaus pasiruoši
mo užnugaris, metodai ir vaid
muo, kaip ir to darbo ar pašauki
mo uždaviniai man buvo pusėtinai 
žinomi.

Tad jau vien dėl to sentimento 
ir solidarumo dabartiniams akty
viems lietuvių spaudos politi
niams komentatoriams — man 
užkliuvo tas kibiceris...

Rimtų, pastovių, kvalifikuotų ir 
įdomių politinių komentatorių 
lietuviškoje spaudoje mes daug 
neturime. Dar vis nepavargo bran
gusis mūsų spaudos veteranas 
Pranas Dailidė, V. Alseika, G. 
Galva, V. Gedgaudas, V. Meš
kauskas ar pavardėmis nepasi
rašantieji politinių apžvalgų au
toriai (kaip Naujienose ir kt.). 
Pridėkime dar keliolika neregu
liarių, atsitiktinių, jų tarpe ir 
B.K. Naujoką su savo "better 
half", - ir bus maždaug viskas, 
kuo dabar, kaip sakoma, galime 
didžiuotis.

Jeigu visi šie komentatoriai, 
saugodamiesi "mokyti" didžią
sias valdžias, aukštuosius auto
ritetus ir bet ką kitą, (skaitant 
ir mūsų kolaborantus su sovieti
niu kamienu, surašytų tik tarp
tautinės politikos ir spaudos ap
žvalgas, aš be reikalo nesivar
ginčiau juos skaityti ir dar kar
tą gromuluoti paprastai jau pase
nusias naujienas po to, kas buvo 
skaityta Amerikos spaudoje, gir

BRONYS RAILA

dėto per radiją, matyta televizi
joje.

Be abejo, tokių apgąilėtinų ir 
beprasmišku straisnių mūsų 
spaudoje dar pasitaiko. Už tat 
kiekvienas atkreipiame dėmesio 
ir pajuntame įdomumo tokiems ko
mentatoriams, kurie turi dar ir 
ką nuo savęs pasakyti, kurie ne
stokoja erudicijos giliau pažvelg
ti, kurie turi dar asmenišką nuo
monę ir pajėgia ją daugiau ar 
mažiau (tikinamai pagrįsti. Ir 
pagaliau, kurie turi pačią (domiau* 
šią ir brangiausią savybę - norą 
ir mokėjimą pažvelgti | (vykius 
lietuviška L

šią problemą kartą jau buvo 
iškėlęs kolega V. Meškauskas, 
atsiliepdamas | savo kritikų prie
kaištus, ypač | tų, kurie dar 
anksčiau už Naujoką buvo nepa
tenkinti jo "pamokslais", pata
rimais ir kibiceriavimu. Jis ta
da gynė lietuviško požiūrio ver
tę ir prasmę, ir tegu kai kam ta 
sąvoka būtų per plati ir neaiški, 
daugelis iš mūsų gana nesunkiai 
suvokiame ir pagauname, ar ko
mentatorius | (vykius Žiūri "lie
tuviškai", ar tik taip sau santrau
kas sudarinėja ir didžiųjų auto
ritetų nuomones atrajoja.

Ir V. Meškausko apžvalgos nuo 
to laiko man ėmė patikti ne tik 
dėl noro dalykus svarstyti lietu
višku pažiūriu, bet ir tą norą 
pastoviai, konsekventiškai vyk
dyti, pagrindžiant užtenkamai pla
čiau amerikinės ir užsieninės 
spaudos sekimu, pasirengimu ir 
erudicija juos suvirškinti.

Ar mums turi būti labai svar
bu: ar kas mūsų spaudos balsų, 
išvedžiojimų ir "pamokymų" klau
so ar neklauso?

Man atrodo, kad didesnės ne
laimės, nesėkmės ir blašky
masis daugiau lydi tuos žmo
nes, kurie pirmiausia ir baisiai 
susirūpinę, ką kiti apie juos ma
no, ką tas ar anas apie juos pa
sakys, jeigu jie taip ar kitaip pa
darys. Kartą man labai patiko 
vienas draugas, kuriam oponen
tas padarė pastabą: na, na, būk 
atsargesnis, pagalvok, ką apie ta
ve tuomet žmonės pasakys... Jis 
atrėžė: - pirmiau pasakyk tiems 
žmonėms, ką aš apie juos gal
voju, jeigu tau ir jiems viešoji 
nuomonė taip svarbi...

Mūsų kritikai pirmiausia rei
kalingi mums patiems, mūsų spau
dau Lietuviškai rašantieji žur
nalistai Amerikos piliečiai turi 
pilną teisę pasakyti savo nuomo
nę visais viešaisiais krašto vi
daus ir užsienio politikos reika
lais. Ar | šią nuomonę daugumos 

išrinktoji valdžia turi noro ir lai
ko atsižvelgti, tai yra jos reika
las. Be abejo, skirtingą mažumos 
nuomonę ji gali visai ignoruoti, 
bet šiaipjau išmintingos valdžios 
stengiasi sekti visokias nuomo
nes ir jomis naudojasi, kai jos 
atrodo (tikinamos.

Kodėl komentatorius, ar ko- 
lumnistas neturėtų teisės nieko 
mokyti, - jeigu būtinai griebtis 
šio žodžio?

Jis pateikia (vykių santrauką, 
aiškina ją ir pagaliau vertina. 
Jei jis tokiam darbui gerai pa
siruošęs, jis turi principus, sai
kus, sistemą ir ideologiją. Jo 
teisė nėra tik aprašyti faktus 
arba tik kritikuoti. Jo pozityvi 
pareiga yra dėstyti ir nurodyti 
kaip gi reikėjo ar reikėtų dary
ti. Jeigu tatai vadinti mokymu, 
- taip, tai yra mokymas.

Bet didelė dalis žmonijos yra 
pratusi kitaip galvoti. Jei kas tur
tingas ir dar galingas,tai beabe- 
jo tas ir išmintingas. Gi jei tu 
nesi nei turtingas, nei galingas, 
tai matyt nekiek ir išminties tu- 
rL Todėl, broleli, jau tik tu val
džios nemokyk... Mes turime pi
nigų ir lošimą lošim savo galva, 
kibicerių nereikia...

Visa tai seni patyrimai, kaip 
pasaulis. Kaip pasaulis, kuris vi
sada turėjo turtingų ir galingų 
didybių. Buvo imperatoriai, ca
rai ir kaizeriai, buvo dučės ir 
fuereriai, diktatoriai, karaliai ir 
prezidentai. Daugelis iš jų per 
aklumą ar kvailumą nusisuko 
sprandus.

Biednas ir silpnas žmogelis 
kartais daugiau išmanė. 1942me
tais Lietuvoje, kai nusinuogino 
Hitlerio metodai elgesiuose su 
lietuviais, žydais, rusų belais
viais ir kitais, viena sodietė mo
terėlė man sako: - Nusisuks jis 
greit sprandą, taip ir žinok! Ir 
(tikinamai paaiškino kodėl. 1943 
m. po Stalingrado pralaimėjimo, 
vienas eilinis ir nepolitikuojan
tis šiaulietis man sakė: - Sta
linas bus greit ne tik Lietuvoje, 
bet ir Vokietijoje. Matysi, jis 
apmaus Churchillj ir Roosevel- 
tą. Ir išaiškino, kaip ir kodėl. 
Nuolat prisiklausęs per radiją 
anglų ir amerikiečių kilnios pro
pagandos vokiečių ir prancūzų 
kalbomis, aš kitaip buvau paveik
tos ir atsakiau: - Stalinas ligi 
Berlyno tai turbūt nueis, bet kad 
apmautų Churchillį ir Roosvel- 
tą, tai jau nei...

Stalinas nuėjo ir apmovė, ir 
Rusija su Kinija šiandien yra 
daug pavojingesni laisvosios 
žmonijos priešai, negu anuomet 
Hitleris.

Ar kas būtų pasitikėjęs, ar 
išdidžiosios galybės būtų pa
klausiusios šio mažo žmogelio 
nuomonių, šio kibicerio pata
rimų? Kur tau, ar tu proto nete
kai!..

Nuo to laiko labai pašlijo mano 
nužemintoji pagarba aukštosios 
politikos autoritetams, net ir tur- 

tingiausiems, net ir galingiau- 
siems. Įvykiai, veiksmų metodai 
ir, svarbiausia, padariniai paro
do autoritetų miklumą ir prama- 
tymo galią.

Turėtume džiaugtis, jei keli 
lietuvių laikraštininkai dar su
geba lietuviškai mąstyti, jei dar 
pajėgia sudėtingus (vykius ap
rėpti, juos aptarti, padaryti iš
vadas ir net pamokyti. Apie bol
ševizmo prigimtį, metodus, cha
rakterį, jo politinę ir "kultūrinę" 
strategiją, kaip lygiai ir apie 
priešnuodžius kai kurie nuo (vy
kių neatsiliekantieji ir prityrę lie
tuviai laikraštininkai komentato
riai gali gana daug ir net tiks
liau numatyti, negu tie, kurie bai
siai giliai ir abstrakčiai vis stu
dijuoja bolševizmą ir savo stra
tegiją. kol joje visai susipainio
ja. O jos padarinius matome nuo 
Berlyno, Korėjos, Vengrijos, Ku
bos, Vietnamo ir Domi niki jos, jei
gu minėti tik vėlesnius nuotykius.

Mes šaipomės iš savųjų, kad 
mūsų nieks neklauso. Tiesa, gal 
geriau juoktis, negu verkti. Bet 
perdaug nesijaudinčiau, jeigu ir 
toliau taip vis pamokslininkau- 
dami verktume. Nes ne mažiau 
graudžiai verks ir tie, kurie pui
kybėn pasikėlę, šiandien mus 
tiek ignoruoja, kad net kibicerių 
rango nepripaž|sta. B.K. Naujo
kas mūsų lietuviškų laikraščių 
politinius komentatorius taip 
tiksliau ir pavadina - kibicerių 
kibiceriai.

Kai socialinėmis pakopomis 
nusmunki net ne ( tarną, o tik | 
tarno tarniuką, tai kas gi belieka, 
kaip tik nebe žydiškai, o arabiš
kai atsidusti: - Salėm Aleikum...

KOLUMBIA
NEPASISEKĘS BANDYMAS
Praeitais metais nepasisekęs 

tarptautinio komunizmo bandy
mas padaryti sukilimą Venezu- 
eloje, stipriai pasipriešinus Be- 
tancourt vyriausybei, nuėjo nie
kais. Maskvos-Pekino pavedimu, 
jų samdinys Castro turėjo su
daryti naujus bandymo židinius...

Kolumbijoje sustiprėjo taria
mas partizaninis karas. Kadangi 
Kolumbijoje ideologinių komunis
tų nedaug, tai buvo pasitenkinto 
eilinėmis, banditaujančiomis gru
pėmis, kurias sudaro nusikalti
mus padarę ir vengią bausmės 
besislapstą individai ir plėšikai. 
Ir tie komunistų buvo apginkluo
jami, kad siaustų terorą krašte. 
Šiais metais prasidėjo nauja ko
munistų taktika, — terorizuoti gy
ventojus pagrobimu turtingųjų. 
Tų pagrobimų buvo tiek daug, kad 
gyventojuose kilo panika ir, be 
to, reikalaujamos sumos jų iš* 
pirkimui buvo nemažos, taip, kad 
ir ekonominiai kraštui nėjo | nau
dą.

Kolumbijos prezidentas Valen- 
cia pradėjo griežtą karinę akci
ją prieš banditizmą ir pagrobi
mus. To pasėkoje banditizmas 

krašte sumažėjo iki 80% ir taip 
pat pagrobimai paskutinėmis die
nomis praeina be pasekmių gro
bikams, kurie vis dar bando vie
ną kitą pagauti, bet iš anksto 
yra suimami. Nežiūrint to, pa
grobimai paliko skaudžių žaiz
dų. šiais metais grobikų pagau
tas žuvo cukraus magnatas Ebert, 
latvių kilmės kolumbietis, buvęs 
Kolumbijos finansų ministeris. 
Dar iki šiol nežinomas kito stam
baus pramonės ir žemės Ūkio 
magnato Oliverio Lara likimas.

Dėl visų šių (vykių, gyvento
jai puolė | apatiją. Kada užsikū
rė naujas komunizmo bandymo ži
dinys Dominikų Respublikoje, 
prasidėjo spaudimas ir Kolumbi
joje. Pirmiausiai studentų de
monstracija prie Amerikos kon
sulato Medelline, kurios metu 
policija energingai demonstran
tus nuvijo iki universiteto ir čia 
prasidėjo visa didžioji drama, 
apėmusi visą kraštą, didžiąją 
dal| studentijos ir trukusi beveik 
dvi savaites...

Ir čia Kolumbijos vyriausybė 
parodė kietą kumšt|. Kadangi iš 
anksto buvo žinoma, kad turima 
reikalo ne vien su nesąmoningai 
suagituotais studentais, bet pla
ningai pasiruošusiais padaryti 
perversmą, buvo (vestas karo sto
vis ir kariuomenė betkok| sąjūd| 
krašte tuojau nuslopino. O kas 
svarbiausia, kad Kolumbijoje vi
suomenė griežtai tokiems komu
nistiniams bandymams pasiprie
šino. Visuomenė, neišskiriant di
džiosios dalies darbininkijos pa
smerkė studentų riaušes, kurios 
krašte pridarė keletą milijonų 
nuostolių. Kaip vyriausybė, taip 
ir kariuomenė ir didžioji visuo
menės dalis yra pasiruošusi pasi
priešinti betkokiam Castro-ko- 
munizmo judėjimui.

Rašant šias žinias Dirvos skai
tytojams, Kolumbijos gyvenimas 
jau (eina ( normalias vėžes, nors 
karo stovis dar nenuimtos ir at
sargumo dėlei ir gyventojų ra
mumui, gali dir kur| laiką pasi
likti.

Taigi, čia buvo didelis komu
nizmo pralaimėjimas ne tik už
gniaužus š| bandymą, bet ir atei
čiai nemažas smūgis.

Bus imtasi kai kurių reformų 
universitetų struktūroje, kur 
Castro-komunizmo agentai leng
viau sukuria savo židinius. Be to, 
bus valomas! nuo Castro-ko- 
munistų valdininkų įstaigose, ir 
bendrai, po šių (vykių kolumbie- 
čiai pamatė, kad reikia būti bud
riems.

Taigi, Kolumbijoje Castro-ko- 
munizmo bandymas praėjo ne tik 
be pasekmių bet ir su nemažais 
nuostoliais. Iš viso, Pietų Ameri
koje komunizmui dirva blogėja ir 
dar kiti tokie komunistų bandymai 
prives prie visiško jų susilpnėji
mo. L.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Novelė

(?) , «
— Niekai! Argi valstybės sąvoka turi būti tokia iš

krypusi, kad jai turi tarnauti individas, o ne atvirkščiai? 
Pažiūrėkite j komunistinę Rusiją! štai kur ”tgbula” vals
tybė — viskas jai. O šventosios pažangos vardan daug ir 
mes paslėptų blogybių įsivesime, kaip kad aukštų idėjų 
vardu valstybių galvos skelbė karus, gerdami šampaną 
planavo strategiją, o eiliniai kareiviai žuvo karo lauke, 
užtarnavę generolams medalius ...

Nutyla klebonas. Nieko nekalbu ir aš. Jaučiuosi toks 
menkas to didelio humanisto, žmogaus individualybes 
gynėjo.

— Vistiek mudu čia pasaulinių problemų npįšsprę- 
sime ir net daugelyje atveju vienas su kitu nesutiksime, 
— vėl prataria jis.

— Aš galėčiau su jumis daugelyje atveju sutikti, 
nes pradedu suprasti jūsų filosofijos atramos tašką.

— Kokia čia mana filosofija, — numoja ranka ku
nigas. — Aš esu labai nutolęs nuo gyvenimo, nes mano 
ryšys su miestu, kuriame laikas tikrai įspaudžia savo 
pėdsakus daug greičiau ir giliau, negu čia, taip arti gam
tos, yra labai ribotas. Kaip matote — laikraščiai, žur
nalai, bet ne žmonės, todėl ir aš gal kartais nukalbu. 
Reikia gi kaip nors savo pažiūras suformuoti. Bet gal 
būsite malonus ir leisite pakeisti temą? štai, kaip ma
tote, vis bandau surasti'laiko su jumis pasikalbėti apie 
straipsnį, kurį radau pereitų metų "LTllustration". Ne

manykite, aš jo prenumeruoti nepajėgiu, bet mano se
nas prietelius kanauninkas Jonulis, dabar jau seminari
jos rektorius, žinodamas mano silpnybę, kelis kart per 
metus prisiunčia didžiulį pundą žurnalų, kuriuos jis, aš 
įtariu, gali sau leisti prenumeruoti. Įdomu, ar jūs galė
tumėte man ką nors daugiau papasakoti apie Renoir’ą? 
štai kelios aukštos kokybės portretų reprodukcijos ir 
straipsnis. Straipsniui trūksta gilumo. Prie mano men
ko impresionizmo supratimo, aš esu šiek tiek pasimetęs 
ir daug ko nesuprantu.

Ar jis mane bando ir įtaria, kad aš ne "sekmadie
ninis tepliotojas”? Ar tai tik nekaltas klausimas? Pa
keliu akis į pigią Murillo Madonnos reprodukciją ant tam
sios sienos pigiuose rėmuose. Pastebėjęs mano žvilgsnį, 
lyg ir teisindamasis, klebonas sako;

— Tai mano parapijiečių dovana.
Jaučiu, kad jam mano nuomone svarbi. Bet ar ga

liu, savęs neišsiduodomas, prisipažinti, kad gindamas dok
toratą Paryžiaus Dailės Akademijoje, savo tezei temą 
pasirinkau impresionizmą ... Renoir’o vasaros šviesoje 
ištirpę žmonės, sudvasinti gamtovaizdžiai stovi mano 
akyse...

— Šiek, tiek esu su jo kūryba susipažinęs, — lako
niškai atsakau. Mano atsakymas pakibo ore. Bandau su
galvoti tolimesnį pokalbio planą. Norėčiau ir vėl sugrįžti 
į studijų laukus bent prisiminimais, bet reikalas nuslėpti 
mano tapatybę vėl supa mane melu. Norėčau nusimesti 
kaukę...

• — Kaip puiku. Tamstą pats Dievas čia man siuntė 
mano pilkų dienų vienatvei ir nuoboduliui išblaškyti.

— Neatrodo, kad tamsta nuobodžiautumėte, klebone. 
Tiek įvairiausių rūpesčių, o dar ir tiek įvairių interesų.

— Praktiškai kalbant, gal ir neturėčiau nuobodžiau
ti. Aš, mat, ne visada tiksliai išsireiškiu, atpratęs nuo 
salioninių pasikalbėjimų stiliaus. Greičiausiai, kad aš 
pasigendu naujo vėjo, naujo intelektualinio priėjimo, žo
džiu — naujo, galvojančio žmogaus iš aukštesnių gyve
nimo sferų.

— Aš neturėčiau savęs priskaityti prie aukštesnių 
gyvenimo sferų, — bandau nevykusiai juokauti. Klebo
nas įprastu judėsiu vėl numoja ranką.

— Jei tamsta, Steponai, žinai Renoir’ą, skaitai pran
cūziškai, buvojai užsienyje, tai man jau — "aukštesnė 
sfera". Tiek to, nesiginčykime. Pasakykite, ar tiesa, kad 
pirmieji jo darbai buvo skirti tropikų misijoms? Ta, ta, 
ta — jau manote, kad pagaliau užkalbėjau kaip tikras 
klebonas. Ne, man tik įdomus jo nepaprasto talento ke
lias. Norėčiau sužinoti jo tikslesnę biografiją. Pavyzdžiui, 
kas darė į jį įtakos, kaip jis ieškojo naujų kelių tapybo
je? Kas davė jam pakankamai drąsos nebijoti pajuokos, 
kurios pakankamai patyrė beveik visi impresionistai?

— Jei įdomu, galėčiau jums šį tą papasakoti, kiek 
esu skaitęs iš gal čia Lietuvoje nerandamų šaltinių. Tik 
bijau, kad nenusibosčiau.

— Kiekvienas tamstos žodis bus naujas. Aš — vi
siškas profanas ir Renoir’ą žinau tik iš keliolikos pripuo
lamai užtiktų reprodukcijų. Ir mažiausiai žinąs turi ži
noti apie jį daugiau už mane. Bet jei galvojate, kad ga
lime rasti įdomesnį objektą, galime keisti temą. Man ne 
tik impresionistai įdomūs. Aš domiuosi mūsų lietuviais 
dailininkais ne kiek ne mažiau, bet užsienio informacija 
man mažiau prieinama. Manau, kad turiu beveik visų 
žinomų Čiurlionio Sonatų reprodukcijas ir jas labai bran
ginu, nors man visiškai nesuprantamas jo kūrinių mu
zikos ir tapybos derinys. Bet jaučiu jame nepaprastą ta
lento didybę ir esu per menkas jas suprasti.

— Taip, Čiurlionį sunku suprasti. Ten jau realizmo 
nėra. Komplikuotas ir turtingas jo vaizduotės pasaulis, 
beveik neprieinamas eiliniam žmogui. Bet estetinio pasi
tenkinimo duoda kiekvienam, kad ir nesuprantančiam. 
Aš esu girdėjęs net kelias visiškai skirtingas jo paveiks
lų interpretacijas, tačiau kiekvieną kartą abejojau jų 
tikslumu. Tik pats Čiurlionis ir Dievas težinojo, kokios 
mintys vyravo to genijaus galvoje.

— Man jau daug suprantamesnis mūsų tarptautinė 
pažiba — Steponas Gailius, — tęsia klebonas su entu
ziazmu. — Palaukite sekundę. Aš ne per seniausiai gavau 
kelis atvirukus, — jo garsiausius portretus. Rodos bene 
bus pats garsiausias Mergina be veido? — nustūmęs į 
Šalį žurnalus, mano šeimininkas pakyla iš kėdės ir perei
na į savo darbo kambarį.

(Bus daugiau)
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BIRŽELIO 19 D, jaunimui šo
kia L Rengia Lazdynų Pelėdos 
Vyr. skaučių draugovė.

BIRŽELIO 20 D. Lietuvos oku. 
pacijos — baisiųjų birželio įvy
kių minėjimas. Rengia ALT.

BIRŽELIO 27 D. Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamblio 
namuose. Rengia L.V.S. Ramovė,

LIEPOS 4 D. SLA 14 Kuopos 
vasaros pobūvis kuopos nariams 
ir svečiams Čiurlionio Ansamb
lio sodelyje.

LIEPOS U D., sekmadienĮ, Lie
tuvių Budžių plaukiojimo diena 
prie Neff Rd. prieplaukos.

RUGSĖJO 12 D. Katalikių Mo
terų S-gos 35 metų sukakties 
proga banketas Naujosios Para-

• Po Jūsų mirties kiek 
pajamų jūsų šeima turės? 
Dėl informacijų skambin
kit: V. Giedraičiui 944-6835 
ar Z. Obeleniui 531-2211.

MŪRINIS NAMAS,
3 miegamieji, užbaigtas 
pramogų kambarys, namas 
ištisai vėsinamas. Brathe- 
nhal rajone. Parduoda sa
vininkas.

Teirautis tel. GL 1-7062.
(68-73)

• Brangstant mokesčiui 
už mokslą, užtikrinkit bent 
dalį mokslapinigių nuo pat 
mažens. Teiraukitės pas V. 
Giedraitį 944-6835

Clevelando vysk. Valančiaus lit. mokyklos mokiniai šoka tautinius šokius Chicagoje V. Noreikos nuotr

• Dalė Jurgaitytė šiomis 
dienomis baigė Collinwood 
High School ir gavo mokyk
los baigimo diplomą. Toli
mesnėms studijoms ji yra 
priimta j Ohio Statė Uni
versitetą Columbus. Būda
ma mokykloj priklausė jū
rų skautėms ir "žaibo” 
sporto klubui. D. Jurgaity
tė aktyviai reiškėsi lengvo
joje atletikoje ir tinklinyje. 
Paskutinius metus žaidžia 
Clevelando "žaibo” moterų 
tinklinio komandoje.

JONŲ, PETRŲ IR POVILŲ
POBŪVIS LIETUVIŲ 

SALĖJE

Lietuvių Salės Bendrovės 
vadovybė puoselėdama mū
sų tradicinius papročius, 
birželio 26 d. rengia jaukų 
Jonų, Petrų ir Povilų pa
gerbimo pobūvį, su įdomia 
ir įvairia programa: ver
tingais laimėjimais, vaišė
mis ir linksma muzika.

į pobūvį kviečiami visi: 
pasisvečiuoti, susitikti se
nai matytus bičiulius ir pa
žįstamus, gražiai praleisti 
vakarą savųjų tarpe.

įėjimas Lietuvių .Salės 
Bendrovės akcininkams ir 
Lietuvių Klubo nariams su 
jųjų svečiais nemokamas. 
Alus svečiams pusė kainos.

Lietuvių Salės Bendrovės 
vadovybė, ruošdama šį po
būvį, tikisi sulaukti ne tik 
savus akcininkus bei klubo 
narius, taip pat ir gausiai 
jųjų svečių.

Birželio 26 d. vakarą 
skirkime tam pobūviui. Vai
šių pradžia 7 valandą va
karo.

pi jos salėje.
RUGSĖJO 25 D. Dirvos ruo

šiamas banketas - balius šv. Jur- 
gio parapijos salėje.

SPALIO 2 D. Neringos ir Pi
lėnų tuntų tėvų komitetų rengia
mas balius šv. Jurgio parapijos 
salėje.

SPALIO 16 D. Čiurlionio An
samblio balius.

SPALIO 17 D. Pietūs. Rengia 
Vysk. M. Valančiaus mokyklos 
tėvų k-tas.

SPALIO 23 D. šv. Kazimiero 
liet, mokyklos parengimas.

SPALIO 24 Kristaus Karaliaus 
minėjimas Naujosios Parapijos 
salėje.

SPALIO 30 D. Lithuanian Villa
ge Bendrovės tradicinis metinis 
balius Lietuvių salėje.

SPALIO 31 D. tradicinė vaka
rienė Naujosios Parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 6 D., Vakaras jau
nimui. Rengia Vysk. M. Valan
čiaus mokykla.

LAPKRIČIO 27 D. Lietuvos Ka
riuomenės šventės minėjimas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia 
L.V.S. Ramovė.

GRUODŽIO 26 D. Kalėdų Eg
lutė. Ruošia Vysk. M. Valančiaus 
mokykla.

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis 
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų 
Metų sutikimas, šv. Jurgio pa
rap. salėje.

Pastabos dėl augalų vardų vartojimo
vad. kadagiai (turi būti junipers 
o yew reiškia tismed|, arba kuk
medi, kuris Lietuvoj neauga; kark
lai turi būti willows (osier yra 
žilvitkarklis); putinai — cran- 

blendis — goat 
willow, arba sallow (withy tinka 
žilvitkarklis, arba osier). Taip 
pat pavyzdžiui paimtinas ir lie
tuvių poezijos angliškoj antologi
joj The Green Oak (išl. Voyages 
Press 1962 m.) 80 psl. Stasio San
tvaro eilėraščio Vabalėlio (May- 
bug) vertimas, kur 5-6 eilutėj 
iš virš, posakiu ‘In a tear of sun* 
išversta liet, teksto sakinio da
lis... saulės ašarėlėj; žolė saulės 
ašarėlės, arba saulašarė (lot. 
Drosera) angliškai vad. ne tear 
of sun, bet sundew, arba dew 
plant.

Kitam vėl veikale anglų kalba 
(Marija Gimbutas, Ancient Sym- 
bolism ir Lithuanian folk art, 
1958) psl. 2, 58, 59 ir kt. eglė 
vadinama fir, o turi būti spruce. 
Tad skaitytojas, siedamas lietu
vių simbolizmą ne su egle (Pi- 
cea) bei eglynais, o kėniu (Abies) 
savaime augančiu kituose kraš
tuose, gali susidaryti klaidingų 
išvadų, o lygiai taip pat aiškin
damasis ir Anykščių Šilelio ver
time paminėtą Eglės žalčių ka
ralienės padavimą, kur Eglė pa
tiekta fir vardu.

Yra klaidingų augalų vardų ir 
išleistuose žodynuose. Visus juos 
čia suminėti būtų ilgesnis dar
bas. Paminėtinas vienas kitas ne
tikslumas. Vieno senesniųjų (1915 
m.) A. Lalio Angliškai-Lietuviš- 
koje dalyje randam Fir -- spyg
linis medis: eglė, pušis, turi bū
ti tik kėnis (Abies); Yew, bot 
ėglius (Taxus baccata), turi būti 
tismedis, arba kukmedis (Taxus 
bacatta). J. Beržinskas, V. Min- 
kflnas Angliškai-Lietuviškam - 
Vokiškame žodyne (1946 m.) duo-

Mūsų krašto augalija yra gau
si ypač žoliniais atstovais, šalia 
botanikų priimtųjų pagrindinių 
augalų vardų yra dar daug jų si
nonimų, pvz. purėna (lot. Caltha 
palustris) turi38sinonimus, krau • berry trees; 
jažolė (Achillea millefolium) — 
48; ne retai gyvoj kalboj tuo pa
čiu sinoniminiu vardu vadina ke
letą atskirų augalų, o tai sunki
na ne tik augalų pažinimą, bet ir 
jų vardo vartojimą.

Tikslus augalų vardų vartoji
mas yra lygiai svarbus, kaip ir 
kitų specialių terminų. Su auga
lų vardais buvo daug painiavos, 
kol neišleista J. Dagio Botani
kos žodynas (1938 m.). Gyvenant 
svetur, sunkumų ir kartais ne
tikslumų iškyla juos vartojant 
svetimomis kalbomis, o ypač 
mokslo ir literatūriniuose darbuo
se.

Ne kritikai, bet pavyzdžiui pa
imkime turbūt daugiausiai auga
lų vardų turinti Anykščių šilelio 
anglišką vertimą (IŠL Mūsų Die
nos, 1956 m.). PusL 12-13: palie
pė verčiama Tricholoma, o jos 
vardas yra wooly-whitelactarius 
arba fleecy lactarius (Tricholo
ma — lot.) -/kitos genties gry
bas); kiauliabudės yra ne Lepiota, 
bet common lactaria (Lepiota yra 
žvyną budės); eglė turi būti ne 
flr, bet spruce (fir yra kėnis, 
Lietuvoje savaime neaugąs me
dis); ruduokės yra deliciuos mil- 
ky-caps, arba milky agarics; ža
liuokės atitinka anksčiau minėtą
ją Tricholoma (equestrian tri
choloma, arba yellowish-tawny 
tricholoma); kazlėkas yra yellow 
boletus (bolete); lepšis turi būti 
rough-stem boletus, arba shaggy 
bolete. Psl. 14-15: ėgliai (dabar

da: Flr — eglė, turi būti kėnis; 
spruce (-) aukštoji pušis, turi bū
ti eglė; honeysuckle (bot.) skirps
tas turi būti sausmedis. V. Ba
ravyko Anglų - Lietuvių kalbos 
žodyne (1959 m.): Fir-eglė, turi 
būti kėnis; spurce (Kanados) eg
lė, melsvoji eglė, vertimas tiks
lus genčiai t.y. turi būti eglė, 
B. Piešarskio, B. Svecevičiaus 
Lietuvių - Anglų kalbų žodyne 
(1963 m.) eglė: -- fir (-tree), 
turi būti spruce (-tree), egly
nas -- fir grove, turi būti spru
ce forest; ėglius bot. juniper, 
vieton ėgliaus turi būti kadagys. 
Woerterbuch der Litauischer 
Schriftsprache (Litauisch - 
Deutsch), bearb. von Dr. Max 
Niedermann, Dr. A. Senn, Dr. F. 
Brender I Bd Heidelberg 1932: 
eglė, ės f. (2) Tanne f., Tann(en) 
baum m., vieton eglės turi būti 
kėnis; ėglis,io s.m.(2). L ge- 
meiner (Wacholder) juniperus 
communis. 2.Beerentragende(Ei 
be) taxus baccata, čia ėglio var
das duotas ir kadagiui paprasta
jam ir tismedžiui, arba kukme
džiu!, dabar ėglis likęs yra šių 
augalų sinonimu; Kadagys, kada
gio s.m. 3. Wacholder m. (juni
perus) — ėglius gemeinerWach- 
older (j. communis), — šakys 
Sadebaum (j. Sabina), čia duotie
ji kadagys ėglius ir kadagys ša
kys dabar vadinami -- kadagys 
paprastasis (Juniperus commu
nis) ir kadagys kazokinis, ar
ba sabina (J. Sabina).

Suminėti pavyzdžiai rodo, kad 
naujų laidų šiuose žodynuose bei 
veikaluose reikalinga atitinkamų 
pataisų. Be to būtų gera, kad au
toriai žodynuose duotų daugiau au
galų vardų. Prie augalo vardo 
svarbų pridėti skliausteliuose ir 
lotyniškas vardas.

J. Rauktys

Toronto
(Atkelta iš 3 psl.) 

tuanistinius dalykus; 2. lituanis
tika būtų dėstoma lietuviams vie
toj ukrainistikos (viena pamo
ka | dieną ar mažiau); 3. litu
anistika būtų privalomas dalykas 
lietuvių kilmės mokiniams, bet 
ne|eitų | egzaminų programą; 4. 
gimnazijos vadovybė sutinka 
ateityje samdyti etatini lietuvį 
mokytoją, turinti Ontario prov. 
teisę dėstyti, kuris šalia bend
rųjų dalykų dėstytų ir lituanis
tiką; 5. gimnazijos vadovybė su
tinka leisti įsteigti gimnazijoj 
lietuvišką biblioteką ir lietuvių 
mokinių klubą; 6. | patariamąją 
gimnazijos tarybą būtų pakvies
tas ir lietuvių tėvų atstovas; 7. 
gimnazijos vadovybė pageidauja, 
kad lietuviai prisidėtų prie gim
nazijos rėmimo ir finansiniais 
ištekliais. Mokestis už mokslą: 
$225, bendrabutis $500, knygos 
(vartotos), apdrauda $15. Dėsto
moji kalba -- anglų.

Susirinkę | pasitarimą mokyk
lų tarybos nariai, tėvų komiteto 
atstovai ir kiti švietimo darbuo
tojai, apsvarstė pateiktą pasiū
lymą ir nutarė rekomenduoti lie
tuvių visuomenei: 1. kas gali, te
siunčia savo sūnus | lietuvių gim
naziją Kennebunkporte; 2. kas to 
negali, tesiunčia savo sūnus J 
šv. Bazilijaus gimnaziją Toron
te, 3100 Weston Rd., kur jie, su
sidarius sąlygoms, tautiniu po
žiūriu gaus žymiai daugiau nei ki
tose gimnazijose; 3. kas šiemet 
dar nesusitvarkė su gimnazija, 
gali kreiptis į šv. Bazilijaus gim
naziją. Šiais reikalais rūpinasi 
mokyklų tarybos pirm. T. Placi
das, OFM. Suinteresuotiprašomi 
kreiptis | jį.

Lietuvių visuomenė prašoma | 
čia išdėstytą galimybę atkreipti 
dėmes|, nes ji, ypač Toronto lie
tuviams, atidaro naują kelią | 
mokslinimą, kuris yra suderintas 
su lietuvių aspiracijomis.

(Tėv. Žiburiai)

REIKALINGI 
DARBININKAI 

medelyno ir dekoratyvinės 
s o d i n i n kvstės darbams. 
Darbas pastovus ir atlygi
nimas pagal sugebėjimus.

Norintieji dirbti privalo 
važiuoti automobiliu ir būti 
20-50 metų amžiaus.

Skambinti GARDEN'S 
FRIEND CO., IV 6-0816.

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCI 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ

DIRVOS PRENUMERATORIAMS
PUIKI PROGA ĮSIGYTI AR 
PADOVANOTI LIETUVIŠKĄ KNYGĄ

TIK TRUMPAM LAIKOTARPIUI Vilties lddykla suteikia pro
gą Dirvos prenumeratoriams papigintai įsigyti šiuos rašytojų leidi
nius:

REIKALINGOS MOTERYS 
— DARBUI PRIE SIUVA

MŲ MAŠINŲ

Pastovus darbas. Pagei
daujamos prityrę akordi- 
niam darbui siuvėjos, nors 
bus priimamos ir kitos.

Garantuotas valandi n i s 
atlyginimas apmokymo me
tu, o po to aukštas akordi- 
nio darbo atlyginimas. Iki 
45 m. amžiaus. Teirautis 
8:30 vai. iki 4 vai. p. p. nuo 
pirmad. iki penktad. (prie 
Lorain Avė.).

JOSEPH & FEISS CO. 
2149 W. 53 St.

(66-70)

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

>. •<

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

Vinco Ramono — DAILININKAS RAUBA — novelės — pardavimo kaina $3.00
Alės Rūtos — KELIAS I KAIRĘ — premijuotas romanas ..........................$3.00
R. Spalio — ALMA MATER — romanas ............................................................ $5.00
B. Armonienės — PALIK AŠARAS MASKVOJE — atsiminimai iš Sibiro $3.00

VISAS 4 KNYGAS PERKANT AR UŽSAKANT Iš KARTO, MOKATE 
TIK 10 DOLERIŲ!

Įsidėmėkite, ta nuolaida naudojasi tik Dirvos prenumeratoriai, perką ar 
užsisaką nurodytas knygas per Dirvą. Be to, toji nepaprastai didelė nuolaida 
veiks tik labai ribotą laiką.

Patartina paskubėti ir išvardintąsias knygas skubiai įsigyti ar užsisakyti 
paštu, siunčiant čekį ar pašto perlaidą DIRVAI, 6907 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.

Ta proga per Dirvą patariame paskubėti įsigyti

A. Merkelio — ANTANAS SMETONA — monografija — kaina ........... $12.50
LAISVĖS KOVŲ DAINOS ...........................................................-...................$
B. Armonienės — LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW (angį, laida) $ 
K. Almeno — UPĖ J RYTUS, UPĖ į ŠIAURĘ (2 d. romanas) tomas po $
A. Mackaus — CHAPEL B — poezija .......................................................... $
J. Mikuckis — DERLIAUS VAINIKAS — poezija ...................................,$
B. Railos — Iš PASKENDUSIO PASAULIO ........................ . $
B. Railos — TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ................................................ $

Visa eilė kitų lietuviškų knygų. Teiraukitės!

5.00
3.95
3.00
3.00
4.00
5.00
5.00



DIRVA
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
- ;

DALYVAUKITE! jBRANGŪS TAUTIEČIAI,

TAUTINĖSMINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

2 vai. p. p. Mišios St. Joseph Katedroje fFarmington Avė.)

3 vai. p. eisena i Bushnell Memorial salę
4 vai. p. p. Protesto mitingas Bushnell teatre su menine programa.

Mirė EMILIS S K U- 
J E N I E K S, latvių 
rašytojas, lietuvių au
torių vertėjas į latvių 
kalbą, lietuvių—latvių 
vienybės puoselėtojas. 
Gyveno C leve landė ir 
po ilgos ligos išsisky
rė iš mūsų tarpo bir
želio 11 d. penktadienį 
apie 12 vai. dieną .

KANADOS LIETUVIŲ
DIENA ĮVYKS ST. 

CATHARINES MIESTE

Juniorų Tinklinio Pirmeny
bės.

Dėl susidariusiu kliūčių; 
juniorų tinklinis nebuvo 
įvykdytas Pabaltiečių žai
dynių metu Chicagoje, š. m. 
gegužės 15-16 d.

Kiekvieną tautybę atsto
vaus rinktinė. Lietuvių 
rinktinės pagrindą sudarys 
Clevelando LSK žaibo žai
dėjai.

Juniorų amžiaus riba yra 
1944 m. gimimo ir jaunes
ni.

s
■

Mišias laikys vysk. PRANAS BRAZIS. Pamokslą pasakys prelatas JONAS BALKONAS. Mitinge kalbės 
senatorius THOMAS DODD. Tarp kitų aukštų ir garbingų svečių dalyvaus Rt. Rev. Msgr. ALBERTO 
GI0VANNETT1, nuolatinis šv. Sosto atstovas prie JTO.

ATLIKIME PAREIGĄ SAVO TĖVYNEI, TŪKSTANČIŲ TAUTIEČIŲ DALYVAVIMAS TEBUS PASAULIUI ŽINO
MAS, KAIP GALINGAS PROTESTAS PRIEŠ 25 METUS UŽSITĘSUSI PABALTIJO TAUTŲ PAVERGIMĄ IR NAI
KINIMĄ. ĮĖJIMAS NEMOKAMAS.

Connecticut Pabaltiečių Jungtinis Komitetas
■ ■ 
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Šiai didžiajai Kanados 
Lietuvių šventei Bendruo
menės valdyba dirba su di
džiausia energija. Bendruo
menės,Valdyba jau verbuo
ja atskiroms darbo šakoms 
talkininkus, daro bendrus 
posėdžius ir studijuoja ga
limybes kuo tinkamiausiai 
pravesti šventę. Į Lietuvių 
Dienos ruošimą įsijungė vi
sa eilė visuomenės veikėjų, 
kurie sutiko vadovauti ir 
šventę pravesti: Balsas 
Petras, Bogušis Kazys, Gri
gas Jonas, Stundžia Kazys, 
J. Gustainis iš Toronto.

šiais metais Lietuvių Die
na turės vieną reikšmin
giausių paskirčių, šiais me
tais sukanka 25 metai kaip 
komunistinė Ru
sija okupavo Lie
tuvą.

Laisvojo pasaulio lietu
viai kiekviena proga priva
lome kelti viešumon Lietu
vos skriaudas ir griauti ge
ležine uždangą, šiais metais 
ruošiamojoje Kanados Lie
tuvių Dienoje dalyvaukime 
vieningai ir kuo skaitlingai. 
Suvažiavę į K. L. I)., pa
gerbkime Lietuvos partiza
nus ir per 25 metus žiau
riai nužudytus lietuvius.

Lietuvių Dienos šventėje 
meninę dalį išpildys Čiur
lionio Ansamblis, šiais me
tais koncertui išnuomota 
viena iš didžiausių ir tinka
miausių St. Danes mokyk
lų salių. Susipažinimo va
karui yra paimtos 2 ukrai
niečių salės.

K. L. D. įvyks ir sporto 
varžybos.

Dalyvaukime kuo skait
lingiausiai šiais metais Ka
nados Lietuvių Dienos šven
tėje, kuri įvyks š. m. rug
sėjo 4-6 dienomis. J. š.

E SS dictatorCh!

M/T DEMAND

*1 Al • R ESTO RE freedom 
’H* to UTHUANIA
AND ALL OTHER CAPTIVE NATIONS

L.B. Pietinės New Jersey apylinkės valdyba, Pabaltijo kraštų 25 metų pavergimą atžymėti, prie kelio 
pastatė didžiulę iškabą, j kurios atidengimą 1965 m. birželio 5 d. atsilankė vietinių Amerikos laikraščių 
ir lietuvių spaudos atstovai.

Nuotraukoje LB Piet. New Jersey apylinkės valdyba. Stovi iš kairės: P. Baublys, D. Valytė, B. Raugas, 
K. Gasparėnas (pirmin.) ir M. Mikutavičius. V. Gruzdžio nuotrauka

PABALTIEČIŲ JUNIORŲ 
TINKLINIO 

PIRMENYBĖS

š. m. birželio 26 d. To- 
.ronte įvyks 1965 m. Š. 
Amerikos Pabaltiečių —

• Muzikė Nijolė Ulėnienė, 
dėstanti patį naujausią gru
pinį piano metodą Hizks- 
ville, Long Island aukštes
nėje mokykloje ir turinti 
privačią piano studiją, bir
želio 18 d., 8 vai., rengia sa
vo mokinių koncertą. Kon
certas įvyks Hicksville, 
Long Island, St. Stephens 
Lutheran bažnyčios didžio
je salėje.

P r o g r amoje skambins 
privačiai ir grupėje besi
mokantys mokiniai, kurie 
išpildys įvairių kompozito
rių kūrinius, savo sukurtas 
kompozicijas ir džiazo im
provizacijas. Iš lietuvių pro
gramoje dalyvaus šie mo
kiniai: L. čerkeliūnaitė. K. 
ir E. Garunkštytės, R. Mi- 
lukaitė, A. Milukas ir R. 
Vilgalys.

• Dail. Prano Gailiaus 
grafikos darbai pavadin
ti ’Tntra Muros” išsta
tyti Gallery of Graphie 
Arts (1603 York Avė. ir 
85th St.) Ne\v Yorke, tik 
pasibaigus jo parodai Pa
ryžiuje. šį pirmą ne forma
lų Prano pasirodumą Nexv 
Yorke seks didesnės jo dar
bų parodos šių metų gale 
ar sekančių metų pradžioj. 
Pranas, prieš porą metų 
pasirodęs Chicagoje su ta
pybiniais ir grafikos dar
bais, pereina dabar į mažą 
subtilią grafiką, kurioje jis 
bando pertiekti keistus 
freudiškus sapnus.

PABALTIEČIŲ LENGV. 
ATLETIKOS. PLAUKYMO

IR FUTBOLO PIRME
NYBĖS

1965 m. š. Amerikos Pa
baltiečių Lengv. Atletikos, 
Plaukymo ir Futbolo pir
menybės įvyks š. m. lienos 
17-18 d. Lakewood, Nevv 
Jersey. Rengėjai — estai.

L. atl. ir plaukymo var
žybos vyks suaugusių ir vi
sose prieauglio klasėse. Fut
bolas — tik vyrams.

Pabaltiečių Lauko Teni
so 1965 m. pirmenybės nu
matomos liepos 31 — rugp. 
1 d., Chicagoje, 111.

Siaurės Amerikos lietuvių 
FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPOR
TO SĄJUNGOS CENTRO V AL - 
DYBOS PRANEŠIMAS.

Savo laiku skelbėme apie ga
limybę suorganizuoti sporto ad
ministratorių kursus Dainavos 
stovyklavietėje talkinant JAV Lie • 
tuvių Bendruomenei. Kursų data 
buvo numatyta š.m. birželio mėn. 
13 d. iki 20 d. Prašėme atkreip
ti Klubų Vadovybių ypatingą dė
mesį, skatinant narius registruo
tis šiems kursams. Registracijos 
datą skelbėme iki š.m, gegužės 
31 d. Su apgailestavimu turime 
pranešti, kad vienas tik klubas, 
Chicagos LSK Neris atsiliepė 
šiuo reikalu. Taigi, diktuojama 
esamos padėties, Centro Valdyba 
praneša, kad kursai nejvyks.

Mūsų Sąjungai sporto darbuo
tojų - administratorių trūksta ir 
juo toliau jausime didesni jų 
trūkumą. Centro Valdyba dės 
pastangas šią kursų idėją atei
tyje įgyvendinti, tikėdamiesi klu
bų vadovybių glaudesnio bendra
darbiavimo ir šio svarbaus rei
kalo supratimo.

Centro Valdyba

SVARBUS PRANEŠIMAS

Jūsų siuntiniai — dovanos giminėms USSR bus
iš Jūsų priimti iki liepos 1 d. š. m. kaip ir anksčiau
papigintais muitais.

Mūsų Firmoje Jūs garantuoti, kad Jūsų siunti-
niai pilnai ir laiku pasieks Jūsų gimines be jokių
primokėjimų iš jų pusės.

Visi mūsų skyriai turi pasirinkimui dideles pla-
čiai reikalaujamų prekių atsargas pačiomis žemiau-
siomis urmo kainomis.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
CENTRAS YRA 716 Walnut St., PHILADELPHIA, PA. 19106

Tel.: WA 5-3455
S K Y R I A I :

PHILADELPHIA LOS ANGELES
632 W. Girard Avenue 3216 Sunset Blvd.
Philadelphia, Pa. 19123 Los Angeles 26, Calif.
WAlnut 5-8878 NO 5-9887
BLOOMFIELD, N. J. MIAMI
228 230 Montgomery Street 2755 Biscayne Blvd.
Bloomfield, N. J. Miami 37, Florida
Phone: 748-8524 FR 9-8712
BALTIMORE MINNEAPOLIS, MINN.
3206 Eastem Avenue 217 E. Hennedin Street
Baltimore 24, Md. Minneapolis 14, Minn.
DI 2-2374 FE 2-4908
BOSTON MILLVILLE
390 West Broadway 19 Westwood Terrace
South Boston 27, Mass. Millville, N. J.
AN 8-8764 825-5362
CHICAGO NEVV BRITAIN
4102 Archer Avenue c/o N. Yazkewich
Chicago 32, III. 165 Hartford Avenue
FR 6-6399 New Britain, Conn. OG051
Branch
2242 W. Chicago Avenue
Chicago 22, III.
BE 5-7788
CLEVELAND OMAHA
7023 Superior Avenue 5524 S. 32nd Street
Cleveland 3, Ohio Omaha, Nebr.
UT 1-0807 731-8577
DETROIT PITTSBURGH
6460 Michigan Avenue 346 Third Avenue
Detroit 10, Mich. Pittsburgh 22, Pa.
TA 5-7560 GR 1-3712
ELIZABETH ROCHESTER
943 Elizabeth Avenue 683 Hudson Avenue
Elizabeth, N. J. Rochester 21, N. Y.
EL 4-7608 BA 5-5923
HAMTRAMCK SAN FRANCISCO
11415 Jos. Campau Avenue 1236 Ninth Avenue
Hamtramck 12, Mich. San Francisco 22, Calif.
TO 8-7940 OV 1-4229
KANSAS CITY TRENTON
18 S. Bethany 730 Liberty Street
Kansas City, Kansas Trenton, N. J.
AT 1-1757 LY 9-9163

Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris birželio 5 d. Jaunimo Centre, Chicagoje, įteikė Lituanisti
niam Institutui $1.000 — prof. Jono Balio knygai "Lietuvių Liaudies Pasaulėjauta" išleisti. Nuotraukoje 
įteikimo dalyviai, kur Instituto studentų tarpe iš kairės muz. Juozas Bertulis, Instituto direktorius 
Domas Velička, Sambūrio pirm. dr. Jonas Juodikis, instituto vardu čeki priėmęs kun.Jonas Kubilius, 
SJ, Sambūrio sekr. Juozas Žvlnys, Dirvos bendradarbių pirm. Mečys Valiukėnas ir Sambūrio iždinin
kas Antanas Kašuba. Vyt.RaČkausko nuotrauka

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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