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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Reikia ruoštis Ketvirtosios 
Lietuvos atstatymui...

pa reiškė prof. Eretas Lietuvių Studijų Savaitėje

sipriešinimo okupantams akcijo-Vasario 16 Gimnazijoj {vykusi 
(rugpiūčio 1-8 d.d.) 12-ji Lietu
vių Studijų Savaitė buvo ]>ati gau
singiausia ir viena labiausia pa
vykusių. Po devynių paskaitų bu
vo gyvos diskusijos. Ne vienu at
veju jose aktyviai dalyvavo ir lie
tuvių jaunimas - studentai. Kai 
kurios diskusijos išryškino Eu
ropos kraštų lietuvių nuotaikas, 
samprotavimus, rūpesčius ar 
šiaip pažiūras. Čia iš eilės { tuos 
samprotavimus pažvelkime.

Prof. Z. Ivinskis savo paskai
toje priminė sovietų su Pabalti
jo valstybėmis sudarytas sutar
tis (1917-1940 m.), pažymėjo, kad 
Pabaltijo santykiai su Sovietų S- 
ga buvo beveik vienodi, aiškino, 
kodėl sovietams rūpėję supabal- 
tiečiais sudaryti taikos sutartis. 
Diksusijose daugiau kreipta dė
mesio, ar lietuviams reikėjo gin
ti savo neutralumą (Lansko- 
ronskis), ar anuometinėse sąly
gose mes reikiamai pažinojome 
bolševikus (Martinėnas). Pulk. 
Lanskoronskio nuomone, Lietu-

ŠIANDIEN IR RYTOJ
ATLANTU perplaukti buriniu laiveliu, kad ir nedideliu, šian

dien jau nebenai’jiena, nes tuo neatsiekiama nei sportinių, nei 
mokslinių laimėjimų.

Visai kitaip atsitiko su clevelandiečiu Robert Manry, kuris 
būdamas laikraščio Plain Dealer tarnautoju, su savo kelione spau
doje ir televizijoje buvo didesniu dėmesio centru, negu kad savo 
laiku buvo skirta pirmajam astronautui, apskridusiam žemę. Po 
iškilmingo sutikimo Anglijoje, Robert Manry sų-žmona ir vaikais 
dar iškilmingiau bus sutiktas Clevelande, o jo laivelį 13 ir pusės 
pėdos (4,11 m.) siūloma išstatyti Smithsonian Institute šalia gar
saus Lindbergho lėktuvo...

Perplaukti Atlantą, net būnant mėgėju buriuotoju, nebėra di
delis įvykis. Pirmą vienišą perplaukimą per Atlantą atliko ame
rikietis Alfred Johnson 1876 metais su savo 6,1 m. laiveliu Cen- 
tennial, per 46 dienas iš Nova Scotia pasiekęs Anglijos krantus. 
Nuo to laiko kelionė per Atlantą Iš vakarų { rytus, naudojantis pa
lankia srove ir vakarų vėjais, pasidarė dažnas įvykis. Tačiau ver
ta dėmesio dviejų amerikiečių norvegų kilmės George Harbo ir 
Frank Samuelson kelionė, kurie irkliniu laiveliu išplaukę iš New 
Yorko 1896 m. birželio 6 d. pasiekė Le Havre (Prancūziją) rug
piūčio 7 d. padarydami už Robert Manry žymiai ilgesnę kelionę 
ir trumpesniu laiku. Pažymėtinas ir kitas vienintelis perplauki- 
mas normando Marin-Marle, kuris su mažu laiveliu, turinčiu 50 
arki. j. motorą Iš New Yorko per 18 dienų pasiekė Chausey salas.

Perplaukti Atlantą iš rytų { vakarus yra sunkesnis dalykas, 
nes kelias yra ilgesnis -- reikia Ieškoti tropiškų vėjų ir šia kryp
timi perplaukimas buvo atliktas žymiai vėliau garsaus buriuotojo 
Alaln Gerbault 1923 metais su savo garsiuoju laiveliu Fire-Crest. 
Po to sekė dar keli perplaukimai, tarp kurių vertas dėmesio dr. 
Alain Bombard, kuris šią kęlionę atliko moksliniai tyrinėdamas, 
kaip ilgai žmogus gali išsilaikyti jūroje neturėdamas vandens ir 
maisto. Išplaukdamas 1952 yi. iš Monaco su savo guminiu laiveliu 
Heretiąue, jis nepasiėmė nė vandens, nė maisto Ir visą kelionę 
maitinosi jūrų augmenija ir žuvimis. Pagaliau prie žymiausiųjų 
perplaukimų priskirtinas Ir Eric Tabarly, kuris 1964 m. iš Ply- 
mouth Anglijoje { Newportą JAV atburiavo per 27 dienas.

Jei bandysime Roberto Manry perplaukimą sugretinti su anais 
buriuotojais, tai jokio laimėjimo nerasime, nei atstume, nei grei
tume nei laivo mažume. Greitumo rekordas pasilieka Eric Tabarly 
rankose. Gi dėl laivelio didumo, amerikietis Harry Young ilgai tu
rėjo šį rekordą. 1939 m. iš New Yorko jis pasiekė Azorų salas 
per 39 dienas su savo burlaiviu 4,2 m. didumo, kurį pats buvo pa
sistatęs. Bet 1964 m. anglas John Riding padarė dar geriau. Su sa
vo Sio-Ag 3 m. 65 cm., išplaukęs iš Plymoutho Anglijoje 1964 m, 
liepos 30 d. pasiekė JAV krantus po 127 dienų, turėjęs nuotykingą 
kelionę, kovodamas su priešingais vėjais. Tiesa, jis buvo sustojęs 
Ispanijoje, Azorų salose ir Bermuduose.

Čia nesinori nuvertinti Roberto Manry nuopelnus, jis be abejo 
bus pirmasis su mažiausiu laiveliu perplaukęs Atlantą iš JAV iki 
Anglijos krantų. Bet negalima nesistebėti duota tai kelionei rekla
ma, kokia neįprasta sportiniame pasaulyje. Neužmirškim, kad 
praeito šimtmečio perplaukimai buvo atlikti daug sunkesnėse są
lygose negu šiandien. Dabar sportiniai laimėjimai gresia dingti 
ditirambų garsuose. Pavyzdžiui, savaitę prieš Robertui Manry 
baigiant kelionę, vienas reporteris iš helikopterio buvo nusileidęs 
{ "Tinkerbelle" ir kalbėjosi su Manry, gi vėliau, dar nepasiekus 
Anglijos krantų, {jo laiveli iš žvejų kuterio buvo (lipęs televizijos 
operatorius...

Bet visa ui atleidžiama, nes buriavimas kaip ir kitos sporto 
šakos, šiandien išnaudojamos reikiamai, patenkinti alkanų skai
tytojų žingeidumą.

PRIE GELEŽINES UŽDANGOS susitiko kurmis su kiškiu.
— Pasakyk man, — klausia kiškis, — kaip tu po žeme gali 

atskirti kurioj geležinės uždangos pusėj esi?
— Labai paprasui. Komunistinėje pusėj žemė yra kietesnė, 

nes ten jau seniai niekas jos nebedirba. O kaip tu atpažjsti?
-- Dar paprasčiauj — atsakė kiškis. — Vakaruose šūviai gir

dimi tik medžioklės sezono metu, gi komunistų pusėj šaudo visą 
laiką... (vg)

VYT. ALSEIKA

vos ir kitų Pabaltijo kraštų są
lygos gintis buvo žymiai skir
tingesnės, sunkesnės negu Suo
mijos. St. Lozoraičio, jr. nuomo
ne, anuometinė Lietuvos padėtis 
priklausė nuo tarptautinės poli
tikos raidos ir i tai reikia atsi
žvelgti. Ar mes pažinojome ru
sus, sovietus? Dėl to pasisakyta 
{vairiai.

Lietuvių pasipriešinimas oku
pantui ir pastangos atgauti tėvy
nei laisvę prasidėjo nuo pirmų
jų okupacijos dienų. Tai savo pas
kaitoje {rodė dr. K. Čeginskas, 
pateikdamas {vairių dokumentų 
ištraukas bei pačių sovietų šalti
nius. Jis apžvelgė lietuvių pasi
priešinimo etapus per visus oku
pacijų metus iki pastarojo meto. 
Diskusijose kreiptas dėmesys { 
tai, ar Lietuvos pogrindžio spau
da ar vyriausybė buvo nurodžiu
si, kaip tauta turinti elgtis? Keli 
kalbėtojai kėlė klausimą: ar pa- 

je dalyvavo aukštieji karininkai 
ar tik jaunimas? Salėje buvo nuo
monių, kad dalyvavo ir nemaža 
aukštųjų kariųir pacituotos jų pa
vardės. Aktyvus visų diskusijų 
dalyvis, pulk. J. Lanskoronskis 
nurodė, kad ir Liet, Komunistų 
Partijos eilėse esama žmonių, ku 
rie "stengiasi atlaikyti lietuviš
kas pozičijas",' kaip i juos žiū
rėti, ar kaip { išdavikus? Šiuo 
atžvilgiu vyravo nuomonė, kad į 
tokius LKP narius tenka žiūrėti ’ 
skirtingai. Diskusijose Lietuvos 
laisvės reikalais pabrėžtas jau
nimo vaidmuo — jis turėtų ak
tyviau įsijungti, įnešti naujo vė
jo (dr. J. Grinius). Jaunimo vaid
menį išeivijoje vėliau iškėlė min. 
St. Lozoraitis ir kiti. Deja, dis
kusijų metu buvo pasigesta jųaiš- 
kesnio pasisakymo laisvėsatsta- 
tymo Lietuvai reikalu. Kai kurios 
vieno kito nuomonės: "kaip atro
dys Lietuva, palikime spręsti Lie- 
tuvoje gyvenantiems... Atkurti 
laisvą Lietuvą — iliuzija".

Diskusijos Lietuvos, jos atei
ties ar dabarties klausifnais vy
ko ir kitų paskaitų proga. Kun. 
dr. J. Vaišnora (Roma) išsamiai 
išnagrinėjo tautiškumo klausimą 
sovietinėje teorijoje ir praktiko
je. Jis pažymėjo, kad tautybių 
reikalai pirmiausia palenkti kom 
partijos interesams, priminė "vy 
resniojo brolio" principą, kuris 
reiškia rusų politinę, kultūrinę 
ir kalbinę hegemoniją. Paskaiti
ninkas nušvietė ir Sovietų vykdo
mą tautybių maišymą, genocido* 
veiksmus, miestų surusėjimą, ko 
lonizacija. Diskusijose buvo lie
čiama padėtis Lietuvoje ir šia
pus geležinės uždangos. M. Ba- 
jorino (Londonas) nuomone, Lie
tuvos jaunimas galvojąs lietuviš
kai, todėl, pasak jo, vaizdas 
nesąs liūdnas. Kiti kalbėjusie
ji (Margis) priminė, kad Lietu
vos kaimas ir toliau pasiliekąs 
lietuviškumo tvirtove. Prof. Z. 
Ivinskis iškėlė Įdomų reiškinį: 
kodėl šių dienų Lietuvoje nebė
ra tautybių konflikto, ypač kai pri
simenam mūsų ilgameti konflik
tą su Lenkija dėl Vilniaus? Čia 
atsakė kun. dr, J. Vaišnora: to
kie konfliktai sovietams neparan
kūs, nes juk jie kaip tik stiprina 
tautinį sąmoningumą.

Prof. J. Eretas kalbėjo apie 
mažųjų tautų ir valstybių vaidme. 
n{. Jis nurodė, kad Europa yra 
mažųjų tautų lopšys, be to, ji — 
nuostabus kultūrinio veiklumo ir 
ekspansijos židinys. Anot Ereto, 
mažoms tautoms tenka pirmiau
sia puoselėti teisę, laisvę ir kul
tūrą. Išeiviams tenka ruoštis, 
sudaryti planus Ketvirtajai Lie
tuvai (o pirmos trys buvo: vidur
amžių Lietuva, unijinė Lietuva 
su Lenkija ir nepriklausomoji

(Nukelta { 2 psl.)

Rugpiūčio 17 d. vakare Čiur
lionio ansamblio namuose Cle- 
velande {vykęs Ralph Perko pa
gerbimas buvo didelis lietuvių 
triumfas. Tiek organizaciniu, 
tiek estetiniu, tiek, pagaliau, ir 
idėjiniu požiūriu vakaras buvo 
labai aukšto standarto.

Sutiktas B. Smetanos simfo
ninės poemos Vltavos garsais, 
čekų kilmės Perkas ir jo šeima 
buvo pasveikinti advokatoJuliaus 
Smetonos, kuris palygino Perko 
politin} kilimą su Čekijos upių 
motinos Vltavos lėta, bet galinga 
srove, kuri pamažu, bet tvirtai 
jau daugiau kaip tūkstantis metų 
gena Vltavos vandenis per Elbę. 
{ Šiaurės jūrą. Perkas lėtas, bet 
niekuomet nestovi: pasiekęs vie- 

, ną tikslą, jis veržiasi { kitą — 
didesnj ir svarbesni — visuomet 
klausydamas širdies balso, ta
čiau jam aklai nepasiduodamas; 
jis to balso tepaklusta, taip, kaip 
protas jam liepia paklusti. Tačiau 
syk{ paklusęs, jis užsibrėžto tiks
lo siekia visomis valios galio
mis — iki mirties.

— šitoks žmogus, —mieli prie- 
teliai, turi visas kvalifikacijas 
būti Clevelando meru, ir nors 
skaičiumi mes negalime lygintis 
su kai kuriomis kitomis grupė
mis, skaičių mes galime atsver
ti nuoširdumu ir energija,--bai
gė savo žodį Julius Smetona.

Po to, Lietuvių Konservatorių 
Klubo vardu jis {teikė Perkui, 
kaip dideliam pavergtų tautų iš
laisvinimo apaštalui, simbolinę 
dovanėlę: sidabrinę 10-ties litų 
monetą, nukaltą 1938 metais Lie
tuvos Nepriklausomybės Paskel

Kai du pešasi, trečiasis laimi...

čiurlionio ansamblio namuose lietuviams buvo pristatytas kandidatas į Clevelando merus Ralph Perk, 
didelis lietuvių ir kitų pavergtų tautų bičiulis, kovotojas prieš komunizmą. Nuotraukoje už stalo sėdi iš 
kairės: dr. V. Ramanauskas, V. Hyvnar, kalba inž. Raimundas Kudukis ir kandidatas ( merus Ralph Perk 
su Ponia. V, Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDO LIETUVIAI PAGERBĖ RALPH PERKĄ
bimo 20-ties metų sukakčiai pa
minėti.

Atsakydamas Į jam pareikštus 
sveikinimus, Perkas pasižadėjo 
nenuilstamai dirbti savo paties 
rinkiminėje kampanijoje iki pat 
rinkimų dienos, o vėliau, jei jis 
būtų išrinktas meru, pašvęsti vi-

GEMINI V SĖKMINGAI SKRIEJA
APLINK ŽEME

Pradžioj dėl techniškų 
kliūčių du kartu atidėtas 
Gemini V iššovimas į erdvę, 
pagaliau praeitą šeštadienį 
buvo įvykdytas ir manoma, 
kad abiem astronautams 
Cooper ir Conrad pavyks 
išpildyti uždavinį, išbūnant 
erdvėje astuonias dienas.

šita jų kelionė turės di
delės svarbos medicinišku 
atžvilgiu. Prieš skridimą 
abu astronautai buvo nuo
dugniai ištirti ir dar nuo
dugniau bus gydytojų tyri
nėjami, kai sugrįš į žemę. 
Ši kartą, jie nebus rodomi 
publikai 11 dienų. Po pa
skutiniojo Gemini IV skri
dimo abiem astronautams 
nebuvo skirtas reikalingas 
dėmesys ir pasiųsti propa
gandos sumetimais j avia
cijos tarptautinę parodą 
Prancūzijoje pasirodė pub
likai labai išvargę. Jie ne

sąs savo jėgas Clevelando gyven
tojų gerovei pakelti. Nors Cleve
lando, kaip didmiesčio, proble
mos yra didelės ir komplikuotos, 
jos visos yra išsprendžiamos 
energingos, sąžiningos ir ryž- 

(Nukelta { 7 psl.)

buvo pilnai mediciniškai 
ištirti.

Astronautas Cooper yra 
pirmasis žmogus kuris ant
ru kartu skrieja orbite. 
Tiesa, kitas amerikietis 
Grissom irgi buvo iššautas 
du kartu į erdvę, bet pir
ma kartą jis neskriejo or
bite, o tik išbuvo ketvirtį 
valandos erdvėje.
• KAS PADENGS 200 milijonų 

dolerių nuostolį, kurį padarė Los 
Angeles negrai? Apdraudos bend
rovės draudžia nuo plėšimų, van
dalizmo, bet nedengia nuostolių 
padarytų sukilimo metu. Kalifor
nijos gubernatoriui pavadinus 
negrų riaušes sukilimu, bendro
vės bando išsisukti nuo nuostolių 
padengimo. Panašiai buvo ir su 
riaušėmis New Yorke, bet ten 
teismas pripažino, kad sukilimas 
yra tik tada, kada siekiama nu
versti valdžią.
• PIRM£ KART£ po karo Ry

tų Berlyne pradėta laistai be kor
telių pardavinėti b’lves. Komu
nistinė spauda rašo, kad parda
vinėti laisvai bulves bus leista ir 
kituose Rytų Vokietijos miestuo
se.
• DRAMBLIO KAULO PAKRAN

TES valstybės prezidentas Hou- 
phouet Boigny pareiškė, kad ko
munistinė Kinija sudaranti pavo
jų taikai Afrikos kontinente. Pe
kinas stengiasi Afrikoje išplėsti 
komunizmą savo interesams. 
Boigny įspėja afrikiečius dėl ki
niečių pogrindžio veiklos, kvies
damas boti budriais.
• KAIRO UNIVERSITETAS EL. 

-AZHAR, kuris jau 1000 metų 
laikomas aukščiausia institucija 
teisės klausimuose, priėmė įdo
mų sprendimą. Į vieno tikinčiojo 
arabo užklausimą, ar jo duktė 
turi teisę susituokti su komunis
tu, atsakė: Ne! Universitetas ma
no, kad (sitiklnęs komunistas yra 
religijos atskalūnas, nes komu
nizmas turi matfcrlallstlnę dokt
riną, atmeta tikėjimą į Dievą Ir 
religiją laiko prietarais.



DIRVANr. 91 — 2

Studijų savaitės dalyvių grupė. Iš kairės: K. Martinėnas, prof. Z. Ivinskis, dail. A, Krivickas, V. Lo
zoraitienė, P. Ivinskienė, sol. J. Liustikaitė, p. Krivickienė ir Dr. A. Gerutis. V, Alseikos nuotrauka

REIKIA RUOŠTIS KETVIRTOSIOS 
LIETUVOS ATSTATYMUI
(Atkelta iš 1 psl.)

1918 - 1940 m.). Diskusijose bu
vo keliamas Europos apsivieni- 
jimo reikalas. Lanskoronskio nuo
mone, mes per daugatsiribojame 
nuo tautos, tenka ieškoti naujų 
kelių jai talkininkauti. Dr. J. Gri
nius: jaunimo tarpe pastebima pe
simizmo, o Tėvas A. Bernatonis 
pridūrė: jei mūsų išeivijos jau
nimas netiki j Ketvirtąją Lietu
vą, čia reikia kaltinti vyresniuo
sius. Jaunimui mes privalome pa
dėti. Stud. V. Bartusevičius, vie
nas iš S. Savaitės techniškųjų va
dovų, sakė, kad jau nusibosta jau
nimo aimanavimai, iš jaunimo 
norėtųsi jaunatviškos dvasios. 
Kun. dr. St. Matulis iš Londono 
stojo tą jaunimą ginti. Esą, jau
nimo žygis j Washingtoną ir nu
matomos manifestacijos New Yor
ke š{ rudenį, ar tai ne to jaunimo 
veržlumo, pasiryžimo apraiš
kos? Kun. J. Dėdinas suabejojo 
mažųjų valstybių tariama galia, 
jo nuomone: ar maža Lietuva su
gebės išlaikyti tautini savitumą, 
ar liks satelitu — didžiųjų sekė
ju? Stud. I. Česnaitė (iš Austra
lijos, dabar studijuojanti Heidel
berge) tiesiog pareiškė: "Lietu
vos atstatymas — iliuzija". Ją

• VATIKANAS paneigė gandus, 
kuriuos paskelbė Milano laikraš
tis Tempo, kad popiežius Povilas 
VI turi ulcerj.
• AMERIKOS KVIEČIŲ prista

tymas Egiptui, kuris buvo nutrauk
tas sudeginus Amerikos biblio
teką Kaire, vėl atnaujintas. Ame
rika Egiptui duos už 37 milijo
nus dolerių kviečių.

• DU Švedų KAREIVIAI, pri
klausą JT bataljonui Gazoje, 
Stockholme teisiami, kad vienam 
jaunam arabui davė vieną dėžu
tę kakao ir vieną dėžutę pašte
to (3 dol. 89 c. vertės). Jie kal

binami be leidimo dalinę Jung
tinėms Tautoms priklausanti 
maistą.

• INDONEZIJOS sostinėj Dja- 
kartoj viešai buvo sudegintos 
plokštelės ir magnetinės juos
tos, kuriose Jrekorduota vaka
riečių ritminė muzika, ypač 
"Beatles". Indonezijos vyriau
sybė tvirtina, kad ši muzika yra 
nauja forma dvasinio kolonializ
mo ir turi būti pašalinta.
• REIMSE pasirašant su Vokie

tija paliaubas, 1945 m. sovietų 
generolas Susloparov padėjo sa
vo parašą sauvališkai, rašo so
vietų maršalas Voronov, Kokiu 
būdu jis tą dieną atsirado Relm- 
se, niekas nežino. Stalinas, su
žinojęs, kad vienas jo generolų 
padėjo parašą po Reimso aktu, 
{siuto ir Voronovui pasakė kele
tą nemalonių žodžių, kad jis turi 
susidaręs kadrą iš tokių karinin
kų (Susloparov buvo artilerijos 
karininkas), nutardamas smar
kiai nubausti prasižengusĮ. Tą pat 
dieną Stalinas pareikalavo iš Ei- 
senhowerio ;kad vokiečių pasida
vimas būtų iškilmingai pasira
šytas kitą dieną, gegužės 8 d., 
Berlyne ir š{ kartą aktą pasi
rašys Žukovas.

patikslino prof. Eretas, pažymė
damas, kad iliuzija tenka laikyti 
Trečiosios Lietuvos atstatymą. 
Esą, turime rūpintis Ketvirtąja 
Lietuva, kurios piliečiai turės 

Lietuvos Diplomatijos Šefas S, 
ne dešinėje.

Lozoraitis su Ponia ir A. Grinie- 
V. Alseikos nuotrauka

visas demokratines laisves. Pla
nai kaip tik dera sudaryti užsie
nyje ir čia turima istorijos pavyz
džių (Mazzini, Masarykas).

Lietuva, jos kūrėjai — rašyto
jai buvo paliesti rašytojo R. Spa
lio (iš Anglijos) paskaitoje. Jis pa
brėžė faktą, kad net Itf/o lietu
vių buvo pasitraukę {Vakarus, jis 
nurodė { kai kuriuos teigiamus 
lietuviškos kūrybos tėvynėje bruo
žus, plačiai nušvietė laisvosios 
kūrybos slopinimą Lietuvoje. Spa
lio nuomone, Kremlius dar nera
dęs linijos, kaip tenka tvarkyti 
kūrėjų krypti, lietuvių rašytojai 
okup. krašte gali susilaukti ir 
naujų direktyvų. Jis dar priminė 
kad iki 1962 m. originalių pirmo 
leidimo knygų Vakaruose gyveną 
lietuviai rašytojai išleisdavo 
daugiau, negu partinių varžtų pa
žaboti kūrėjai krašte.

Diskusijose kilo visa eilė klau
simų: kaip gauti knygas?

Ar nereikia Lietuvoje kurian
tiems atiduoti pagarbą, nes jie juk 
palaiko tautinę sąmonę, o komu
nistinės duoklės pas juos rasime 
tik minimumą? (M. Bajorinas). J. 
Lanskoronskio nuomone, ne tik 
jury komisijos beti ir skaityto
jai turėtų lemti knygos vertę (be
je R.Spalis savo paskaitoje pa
sisakė prieš išeivijoje knygoms 
premijuoti sudaromas jury ko
misijas iš vienos pasaulėžiūros 

S. Lozoraitis, jr., pulk. J. Lanskoronskis ir dr. K. Čeginskas 
Studijų Savaitėj. V. Alseikos nuotrauka

žmonių - literatų ar gyvenančių 
viename mieste). Prof. Ivinskis 
palietė svarbų Lietuvoje leidžia
mų knygų vertimų { kitas kalbas 
klausimą. Juk, esą, lietuvių rašy
tojų knygos verčiamos ne tik { 
Sovietijos tautų, bet ir { vokiečių 
kalbą. Kaip tai vertinti? Spalio 
nuomonė: atsiminkime, kad Lie
tuvoje veikia valstybinis apara
tas. Verčiamos nebūtinai vertin
gos knygos, daugiau lemia propa

gandiniai motyvai, klausimas ar 
tos knygos išperka mos, ar popie
riaus tonos neina niekais. Dr. Gri
nius domėjosi, kodėl latviai yra 
gavę daugiau Lenino (anksčiau — 
Stalino) premijų, negu lietuviai. 
Aiškaus atsakymo nebuvo.

Diplomatijos šefas min. St. Lo
zoraitis, Studijų Savaitėje Vasa
rio 16 Gimnazijos sodyboje išbu
vęs beveik penkias dienas, buvo 
visų dėmesio centru ir jam paro
dytas atitinkamas dėmesys. S. Lo - 

J. Norkaitis, dr. A. Gerutis

zoraičio asmenj, kaip patyrusio 
diplomato, {vertino Savaitės mo
deratorius dr. J. Grinius, o Vliko 
Valdybos nario dr. K. Čeginsko 
žodžiais "lietuviai neturi kito tiek 
reprezentatyvaus atstovo, kaip 
St. Lozoraitis". Išsami, {žvalgi 
min. St. Lozoraičio paskaita, fak- 
tinai turėjusi būti įžangine, žino
ma, sukėlė visų dalyvių susido- 
mėjmą ir labai gyvas diskusijas.

S. Lozoraičiui baigus paskaitą 
apie Atlanto Aktą ir tarptautinės 
politikos raidą dalyviai statė pa
klausimus. Svarbiausias klausi
mas, rūpėjęs dalyviams tai, kiek 
tarptautinės politikos raida gali 
paveikti lietuvių tautos aspiraci
jas ir kaip tarptautinėje politi
koje vertintinos pavergtųjų pas-

Sol. J. Liustikaitė ir clevelan- 
dietis K. Martinėnas prieHeidel- 
bergo pilies.

tangos? S. Lozoraičio nuomone, 
mūsų viltis remia du elementai: 
pasaulis dar nėra sutvarkytas, 
tas procesas dar nėra baigtas ir 
juo labiau, kad sovietai ir toliau 
tęsia agresijos politiką. Prisi
minus Afrikos tautoms suteiktą 
laisvę, matome, kad žmonės 
trokšta laisvės, o jos gi niekas 
negali sunaikinti. Antra, labai 
svarbus užsienio lietuvių nu
sistatymas bei jų veikla tėvynei 
siekiant laisvės. Jie nenustoja 
jos reikalavę. Svarbu, kad ir 
dabar, po 20 metų svetimoji spau
da rašo apie sovietų imperializ
mą, kolonialines priemones, apie 
Pabaltijo pavergimą. Lietuvai 
siekiant laisvės lemiamas veiks
nys, tai JAV-bės. Jos itin daug 
reiškia ir politiniai ir kariniai. 
Su Europa kiek kitaip, nes čia 
kol kas nematome pasiryžimo 
keisti padėtj. Pasak min. Lozo
raičio, mes užsienio lietuviai, 
privalome nuolat ir nuolat kelti

ir S. Vykintas Studijų Savaitėj. 
V. Alseikos nuotrauka

savo reikalavimus, "mes nepri
valome bijoti nusibosti".

Studijų Savaitės dalyviai toliau 
kėlė klausimus: dėl Jaltos ir kt. 
konferencijų dokumentų skelbi
mo, dėl laisvinimo kelių (veikti 
politiškai ar kultūros priemonė
mis), domėtasi, ar {manoma 
plėsti Lietuvai skiriamas radi
jo programas, kaip tenka atsaky
ti { komunistų kvietimą vykdyti 
kultūrinius mainus. Dr. P. Kar
velis pąklausė, kokie buvo mūsų 
diplomatų žygiai dėl Suslovo kal
bos Vilniuje, dėl Teherano ir 
kt. konferencijų? Kiti aiškino, 
kad Amerikai nerūpi savarankiš
ka Europa,kad vargiai galima pa
sitikėti Amerika ar kad (dr. J. 
Norkaitis, Jr.) Europoje krentąs 
JAV-bių populiarumas.

S. Lozoraičio nuomone, mūsų 
padėtis nėra lengva, mes galime 
daugiau veikti propagandiniais

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

VELNIO ADVOKATAS, arba Advocatus Diaboli, yra Vatikano 
šventosios Apeigų Kongregacijos tam tikro pareigūno titulas. To
kiu aukštų Dievo tarnų aplinkoj nepatogiai skambančiu vardu vadi
namasis pareigūnas, paprastai aukšto rango ir išsimokslinimo dva
sininkas, tenai veikia, žinoma, ne pagal notarinj {galiojimą iš pra
garo, o yra bažnytinės teisės tvarka paskirtas atstovauti "velniui", 
kaip kokiam advokato pasisamdyti neišsigalinčiam bylininkui.

Beje, Advocatus Diaboli yra, nors ir labai populiarus, bet ne 
oficialus to pareigūno titulas. Oficialiai jisai vadinamas Promotor 
Fidei, tai yra, tikėjimo kėlėjas ar stiprintojas. Vadinasi, jo paskir
tis yra gero tikslo: ne velniui tarnauti, o tikėjimą kelti.

Visdėlto tam tikėjimo kėlėjui uždavinys pavedamas atlikti ki
taip, negu tai daro kiti tikėjimo skelbėjai. Jo uždavinys yra "prie
kabiauti" beatifikacijos bei kanonizacijos bylose, kuriose svarsto
mi siūlymai paskelbti ką palaimintuoju ar šventuoju. Jis turi "iš
knisti" ir nurodyti viską, kas kandidato { šventuosius gyvenimo ba
lanse galėtų būti kredituota "velnio naudai". To prasmė, tačiau, yra 
ne velniui pagelbėti, o tikėjimą apsaugoti nuo kompromitacijos, ga
linčios kilti iš nekritiško {sismaginimo skelbti šventaisiais net ir 
tokius, kurie galbūt nėra to pakankamai nusipelnę.

Postulatoriai — kandidatų { šventuosius siūlytojai, ypač pa
gautieji nekritiško entuziazmo dėl savo siūlymo, arba kitais (pav., 
tautiniais, politiniais), sumetimais suinteresuoti teigiamu spren
dimu, priekabiaujančio Tikėjimo Kėlėjo bijo, kad iu siūlymo ne
sugriautų, ir turbūt jo nemėgsta net labiau, kaip lošėjai kibice- 
rių... Ne veltui ir pavadino j{ tokiu neigiamai skambančiu vardu 
— velnio advokatas.

Analogiškai tas vardas pavartojamas ir kitur. CBS televi- 
zinlnkai viešai kalbėjosi apie Vietnamo karą su dviem genero
lais -- vyr. jungtinio štabo viršininku ir jo pirmataku, vėliau am
basadorium Vietname. Vietnamą skersai - išilgai išvaikščiojęs 
korespondentas sako: -- "Nenorėčiau atrodyt esąs velnio advoka
tas, bet..." -- ir papasakojo vieną kitą dalyką matęs Vietname ne 
taip, kaip generolai nušviečia. Įtikino, ar ne generolų paaiškini
mai, bet diskusijos dalyką nušvietė aiškiau, negu būtų nušvietusios 
be kritiškų "priekabių". Kodėl tad reporteris kratėsi "velnio ad
vokato" vaidmens? Ar tik todėl, kad bandymai išsiaiškinti tiesą 
kartais susilaukia tokios nepatraukliai atrodančios iškabos?

Ir šiems užrašams mūsų frontininkų laikraštininkai (Darbi
ninke, Į laisvę), besiskonėdami šmaikščiu V. Abraičio atsiliepi
mu apie "kibeceriavimą", pridėjo dar ir velnio advokato iškabą. 
Papeikimas, ar pagyrimas? Kas nekas, o jie tai turbūt gi žino, kad 
Vatikane Advocatus Diaboli reiškia Promotor Fidei, kurs ne vel
nią, o tikrąjį tikėjimą gina nuo kompromitacijos pavojų, galinčių 
kilti iš nekritiško entuziazmo įsibėgėjimų...

Daug kur ne taip jau ir aišku, kur glūdi tikrasis advokatavi
mas "velniui”. Dailininkas Cavaradossi (Puccinio operoj)bažnyčioj 
gieda himną "slaptingajai harmonijai grožio koĮvairiausio"--ma- 
donnos grožio. O zakristijonas mato, kad madonnos paveikslandai
lininkas sudėjo savo mylimos Toscos bruožus, ir girdi, kad tai jos, 
o ne vizijoj regimos Dievo Motinos grožiui tas himnas. Zakristijo
no išvada — "Kas taip juokauja, velniui tas tarnauja"... Tai kat
ras čia "velnio advokatas" -- dailinininkas, ar zakristijonas?

Panašių situacijų pasitaiko ne vien šventųjų garbinimo polė
kiuose, o ir mūsiškiuose "vulkaniškuose išsiveržimuose" antikomu
nizmu, laisvinimu, patriotizmu, arba, sakysim, partizanų kultu 
(taip ir pavadintu frontininkų žurnale). Pasigendam entuziastų, bet 
ar kartais nebūtų tikslinga padidinti ir "velnio advokatų" etatus?

ginklais, skelbdami atitinkamus 
obalsius, veikdami kultūros ap
raiškomis. Lietuvos laisvės at
statymą veikia, aišku, ne tik po
litiniai, bet ir ideologiniai veiks
niai. Dėl lietuviškos politikos, jo 
nuomone, veiksnių bendradar
biavimas einąs gera plotme. Ry
šių su kraštu klausimu min. 
Lozoraitis pasisakė teigiamai — 
santykius reikia palaikyti ir ypač 
naudingi asmeniniai santykiai. Ta 
čiau, jei susirašinėjamą, visuo
met tenka galvoti, kad laiško ga
vėjas nebotų pastatytas Į pavojų. 
S. Lozoraitis nėra priešingas ir 
kelionėms { Lietuvą, artimųjų ap_ 
lankyti. Vis dėlto čia išskirtini 

du dalykai: vykti { Lietuvą turėtų
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tik asmenys, neangažuoti politi
nėje ar visuomeninėje srityje, 
antra, jei tautiečiai nutaria vyk
ti { Lietuvą savųjų aplankyti, te
gul tai vykdo ne šiais metais. Pa
galiau, min. Lozoraitis dar buvo 
klausiamas — kodėl Amerika pra- 
laimėjo, po antrojo pasaulinio ka
ro taiką? Tai klausimas, atsakė 
min. Lozoraitis, kur{ iš tikrųjų 
sunku paaiškinti. Buvo ir daugiau 
paklausimų, bet juos čia pateikti 
jau nebeleidžia straipsnio rėmą L

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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PAGYRIMAI TURI BŪTI PELNYTI

r

ORGANIZACIJA, ypač 
didesnį kiekį žmonių sutel
kusi, savo dydį įprasmina 
tik tada, kai veikia ne vien 
jos vadovybė, o ir kiekvie
no padalinio vadovybė ir 
kiekvienas paskiras narys. 
Narių sąrašuose užrašyta 
pavardė, kada nekada pasė
dėjimas susirinkime, net ir 
reguliariai sumokėtas na
rio mokestis, net pasisve
čiavimas organizacijos var
du surengtame pobūvyje — 
dar ne viskas, ko laukiama 
ir kas priklauso iš asmens, 
kurs deklaruojasi esąs or
ganizacijos visuomen i n i ų 
idealų puoselėtojas ir jos 
užsimojimų vykdytojas. 
Dalyvavimui viešajame gy
venime pridera būti esmin- 
gesniam už vien formalinį 
"priklausymą”, nes gyveni- 
Ynas yra gyvenimas tik ta
da, kai pulsuoja be pertrau
kos, o ne vien retkarčiais 
prabunda iš užsimiršimo.

Taigi, jei Am. Liet. Tau
tinės Sąjungos valdyba, 
sekdama ją išrinkusio sei
mo nusistatymu, energin
gai imasi uždavinio — pa
stiprinti pamatus laikraš
čio, kuriame ir per kurį be 
pertrūkio vyksta šios Są
jungos atstovaujamo visuo
menės sektoriaus viešasis 
dvasinis gyvenimas bei kū
ryba, tai šio uždavinio at
likime dera ir privalu ly
giai energingai dalyvauti ir 
kiekvienam S-gos padali
niui bei kiekvienam paski
ram nariui.

Anksčiau užsiminėm apie 
Am. Liet. Bendruomenės 
Tarybos pirmininko pagy
rimą Tautinei Sąjungai už 
rūpinimąsi savąja spauda, 
ir pagyrimą Dirvai, kaip to 
Sąjungos rūpesčio vaisiui. 
Ir iš viso, Bendr. Tarybos 
pirmininkas, pats šioje Są
jungoje nedalyvaująs vi
su o m e ninkas, nastebėjo. 
kad "Tautinės Sąjungos 
gyvumu neverta [atseit, 
nėra pagrindo] skųstis”.

Tokia nuomonė apie Są
jungos gyvumą, tur
būt, maloniai kutena ne tik 
jos vadovus, o ir kiekvieną 
narį: štai, ir apie mane 
sako, kad esu visuomeniš
kai gyvas!

Gera girdėti, kai "geri 
vyrai gerai giria”, bet gy
rimas tik tada visai geras, 
kai neabejotinai pelnytas. 
Ar visa mūsų Tautinė 
Sąjunga, tai yra, ar kiek
vienas jos padalinys ir ypač

LAIŠKAI/

KOKIOS APIMTIES BUS 
TEATRO ALMANACHAS?

Seniai ruošiamas Teatro Al
manachas, sudarinėtas (ar suda
rytas) mūsų teatro veterano Sta
sio Pilkos, kažin kaip užkliuvo 
spaustuvėje. Gal ir gerai:

Naujienų nr. 161 ir 162 skai
tėme P. St. Pilkos laišką. Jis 
rašo, kad žada išleisti pirmąjį 
tomą, o antrąjj gal leistų kas ki
tas.

ar kiekvienas narys yra nu
sipelnęs prisiimti pagyrimą 
už gyvą veiklumą žiūrėda
mas tiesiai į akis ir nemirk
sėdamas?

Gyvas Sąjungos narys 
dalyvauja visuose mūsų kas 
savaitę du-tris kartus (per 
ši laikraštį) įvykstančiuose 
"susirinkimuose”, tai yra, 
— prenumeruoja ir seka 
laikraštį, kuriame vyksta 
mūsų bendrasis veiki
mas. Pagal išgales jisai 
dalyvauja čia vykstančiuo
se svarstymuose bei kūry
biniuose pasireiškim u o s e. 
Gyvas narys, ypač dėl 
bet kurių priežasčių susilai
kąs nuo aktyvaus pasireiš
kimo tuose "susirinkimuo
se” (t. y., laikraščio turi
nyje), būtinai apčiuopiamai 
prisideda bent prie to vei
kimo bazės ("susirinki
mų salės”) medžiaginio ap
rūpinimo. Ir jis — jei gy
vas — nesitenkina tai šiek 
tiek padaręs kada nors kar
tą savo gvvenime. Gyvas 
narys prisideda kiekvienu 
atveju, kada Sąjungos va
dovybė taria, jog yra iški
lęs toks reikalas ir yra atė
jęs tam laikas.

Naujoji ALT S-gos val
dyba nuo to ir pradėjo sa
vo veikimo programos vyk
dymą. Bet Sąjunga nėra 
vien valdyba. Sąjungos vei
kimo programą vykdyti 
pridera jai visai, tai 
yra, ir kiekvienam jos pa
daliniui, ir kiekvienam pa
skiram jos nariui.

Daug kas iš šalies, iš ne
įsirašiusių j Sąjungos na
rių sąrašus, uoliai ir apčiuo
piamai prisideda prie šios 
veikimo programos vykdy
mo. Būtų keista ir nepatei
sinama, jei savanoriškai ir 
įsakmiai į Sąjungą įsirašiu
siųjų tarpe dar liktų šios 
programos vykdy me atsili
kusių. Nešiaūdinio Sąjun
gos nario minimalus visuo
meniško gajumo ženklas 
šiandien yra: Dirvos pre
numeravimas. jos turinio 
sekimas, jos kitų tarpe po
puliarinimas (įskaitant pa
stangas skatinti savo aplin
koj daugiau prenumeravi
mo) ir dalyvavimas Dirvos 
leidime dažnesniais įnašų į 
Viltį (Dirvos leidyklą) pa
pildymais.

Tik taip visa S ą j u n - 
g a bus nusipelniusi pagy
rimo, kad jos visuomeniniu 
gyvumu netenka skųstis.

(vr)

Tame p. St. Pilkos laiške man 
nemaloniai užkliuvo sakinys: 
"Almanachas nėra istorinė kro
nika ar lietuvių scenos nuo 1889 
metų istorijos surašymo bandy
mas, o vien tik istorijai medžia
gą sukaupti (daugelio žmonių) 
pastangos”.

Kodėl tik nuo 1889 metų? Kur 
ankstesnė lietuvių ir Lietuvos 
teatrinė veikla? Kur viduramžių 
Lietuvos teatras? Kur žiniosapie 
1750 metais Nesvyžiuje veikus] 
lietuvių teatrą? O gal sudaryto
jui nežinoma, kad Nesvyžiuje (kai 
kas tvirtina, ten buvo vainikuotas 
Lietuvos karaliumi Mindaugas) 
nuo 1750 veikė teatras, vaidinti 
Pranės Višnioveckaitės - Rad
vilienės ir kt. veikalai. Ar su-
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Nepriklausoma valstybė gyva 
pogrindyje

Lietuvos partizanų sąjū
dis, nuo 1949. II. 16 d. žino
mas Lietuvos Laisvės Ko
vos Sąjūdžio vardu, tai tar
tum visa pogrindžio valsty
bė su savo.gausia spauda, 
savo valdžią ir jos prezi
dentu, savo kariuomene, 
jos štabais ir vadais, savo 
teismais, baudžiamais i a i s 
nuostatais ir kt.

Tas sąjūdis jautėsi at
stovaująs nepriklau somą 
Lietuvos valstybę ir reiš
kiąs prieš 700 metų apsi- 
sprendusios ir 1918. II. 16 
tą apsisprendimą patvirti
nusios lietuvių tautos valią 
gyventi laisvu ir nepriklau
somu valstybiniu gyvenimu. 
Todėl partizanai taip pat 
jautėsi turį teisę tos ne- 
prikl a u s o m o s valstybės 
vardu, už kurios laisvę jie 
aukojo savo gyvybę, leisti 
g y v e ntojams potvarkius,- 
duoti įsakymus, reikalauti 
jų vykdymo ir tiems įsaky
mams nepaklususius bausti 
griežtomis bausmėmis.

"Dabartiniu raudonosios 
okupacijos metu kiekvienas 
asmuo, Lietuvos ar sveti
mos valstybės pilietis, ar 
Lietuvos Laisvės Kovos Są
jūdžio narys savo veiks
mais kenkęs lietuvių tautai 
bei Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžiui ginti lietuvių rei
kalus ir kovoti su lietuvių 
tautos priešais dėl nepri
klausomos Lietuvos atsta
tymo yra Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio teismų bau
džiamas”, skelbė 1 str. 
LLKS baudžiamųjų nuosta
tų, kurių išrašus 1951. VII. 
20 d. Nr. 6(20) paskelbė 
LLKS pietų Lietuvos sri
ties organas Partizanas.

”Kas nusikalto nevykdy
damas sąjūdžio viešų po
tvarkių ar paskirų partiza
nų teisėtų reikalavimų tas

darytojui žinomi kiti lietuvių vai
dinimai, (vykę žymiai anksčiau 
nei 1889 metais? Kodėl neužsi
menama apie tai?

Teatro Almanachui užkliuvus, 
atrodo, būtų paskutinė proga j( 
papildyti senesnėmis datomis.

Beje, kodėl būtinai vadinti sve
timu žodžiu "almanachas", kai 
turime neblogesnj lietuvišką 
"metraštis", reiškiantis (vykių 
aprašymą pamečiui.

Ir dar: kažkur buvo garsinta, 
kad Teatro Almanachui talkina p. 
J. Kaributas iš Los Angeles, Cal. 
Žinome iš jo redaguotos "Užuo
lankos", kad to asmens objek
tyvumu negalima pasitikėti. Jis 
kiša, peršą save, nutyli kitus. 
Apie Los Angeles lietuvių teat
ro veiklą būtinai turėtų parašyti 
ir kiti asmenys. Ar čia negalė
tų talkinti Los Angeles teatralų 
sambūris, gal Rašytojų Draugi
jos valdyba, esanti Los Angelė
je? Tegu neužsigauna Stasys Pil
ka: j} gerbiu, vertinu jo pastan
gas. Pageidauju, kaip gal visi lie
tuviai, kiek galima platesnio, ob
jektyvesnio, pilnesnio veikalo 
apie lietuvišką teatrą.

Teatro mėgėjas 

baudžiamas, atsižvelgiant į 
pasekmių svarbą, iki mir
ties bausmės”.
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Partizanų atsišaukimai rinkimų metu.

4

"Pastaba: jei turi, kon
fiskuojama turto dalis”, 
skaitome tų nuostatų 65 
str.

Kategoriškai, bekompro
misiškai atmetę sovietų 
okupaciją kaip neteisėtą, 
prievartinę ir primestinę, 
atsisakę ne tik pripažinti, 
bet iš viso skaitytis su pa
čios okupacijos faktu, par
tizanai draudė Lietuvos gy
ventojams vykdyti sovietų 
okupacinės valdžios bei jos 
administracijos potvarkius 
ar įsakymus, balsuoti so
vietų organų skelbiamuose 
rinkimuose ir bendrai tal
kinti okupantams ar su jais 
bendradarbiauti.

Partizanai tikėjosi tokiu 
būdu priversiu sovietus, su
sidūrusius su visuotinu 
griežtu lietuvių pasiprieši
nimu ir sovietinės adminis
tracijos boikotu, pasitrauk
ti iš Lietuvos, tuo labiau, 
iog iie manė ir tvirtai tikė
to, kad anksčiau ar vėliau 
kils karas arba Vakarų val

stybės ras kokių nors pa
veikių būdu intervenuoti 
Lietuvos naudai ir privers

K

* J 
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sovietus gražinti pagrobtą 
jos laisvę ir neprikausomy- 
bę.

Toks bekompromi s i n i s 
partizanų n u s i s t atymas 
okupacijos atžvilgiu ir jų 
užimta griežta linija ir tak
tika jau pačioje pradžioje 
kėlė sunkumų, pav. draudi
mas ir kliudymas ūkinin
kams pristatyti maistą 
miestų gyventojams, kaip 
neva sutikusiems su okupa
cija ar pasidavusiems prie
šo spaudimui.

Tačiau tol, kol partizanų 
sąjūdis buvo plačiai papli
tęs visame krašte ir krašto 
gyventojų buvo visuotinai 
remiamas ir kol sovietų ad
ministracija buvo įsitvirti
nusi tik didesniuose cent
ruose, tokia partizanų lai
kysena buvo suprantama ii* 
paaiškinama.

Padėtis betgi pasikeitė, 
kai dėl žiaurios priešo akci
jos ir valymų pats partiza
nų sąjūdis apsilpo ir su
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menkėjo, o okupacinė ad
ministracija laipsniškai įsi
galėjo visame krašte. Par
tizanams toliau tęsiant se
ną griežta liniją ir agresy
via taktika, krašto gyven
tojai atsidūrė kryžminėje 
ugnvie. Kai sovietu įbau
ginti ir terorizuoti iie buvo 
priversti vvkdyti okupantų 
įsakymus, juos už tai bau
dė partizanai. O kai jie pa
klusdavo partizanu reikala
vimams, iie susilaukdavo 
renresiių iš okunacinių or
ganų. Nuo partizanų veiki
mo gyventojai netiesiogiai 
nukentėdavo dar ir todėl, 
kad okunaciniai organai 
vvkdė nlačius išvežimus to
se apylinkėse, kuriose ak
tyviau reikšdavosi partiza
nai.

Partizanai skelbė griežtą 
kovų Lietuvos žemės ūkio 
kolektvvizaciiai, kurią so
vietu oknnacinė valdžia pra
dėm vykdyti 1948 m. pa
baidoje. Jie draudė ūkinin
kams stoti j kolchozus, o 
stojusius neretai skaudžiai 
baudė. Tačiau pačios kolek
tyvizacijos sulaikyti parti
zanai jau nebepajėgė. 1949 
m. kovo mėn. išvežimų 
įbauginti, bijodami naujų 
okupanto represijų ūkinin
kai nematė kitos išeities, 
kaip rašytis į kolchozus. 
Prievartinei žemės ūkio ko
lektyvizacijai atsispirti Lie
tuvos ūkininkas fizinės jė
gos neturėjo. Kolektyviza
cija buvo.pravesta visame 
krašte palyginant trumpu 
laiku, kas pakirto partizanų 
materialinio išsil a i k y m o 
bazę, kurią sudarė visų pir
ma Lietuvos ūkininkai.

Okupantui palaip s n i u i 
Įsitvirtinus krašte ir stabi
lizavus padėtį 1949-50 m. 
buvo aišku, jog tolesnė 
agresyvi aktyvaus ginkluo
to pasipriešinimo taktika 
prives prie galutino parti
zanių sunaikinimo. Tik tą 
taktiką pakeitus buvo gali
ma tikėtis išsaugoti parti
zanus kaip organizuotą pa
jėgą galimų lemiamų kovų 
fazei Lietuvos suverenumui 
atstatyti.

"Priešingu atveju, ir to
liau kaip ir praeity, žus 
partizanai, o nuo okupan
tų — mūsų miestų ir kaimų 
gyventojai”, įspėjo savo 
pranešime 1950. XI. 2 cl. 
BDPS prezidiumo įgalioti
nis Kęstutis”.

"Jei anksčiau mums bu
vo brangus kiekvienas lie
tuvis”, nurodė BDPS Įga
liotinis, "Tai šimtus ir tūk
stančių kartų yra branges
nis dabartiniu metu”.

Sekančiame numery: Nuo 
viltingų iki beviltiškų kovų.

KANADOJE MOKESČIAI 
DIDESNI NEGU JAV

Kaip rodo pajamų mokesčių pa
lyginamoji statistika, amerikie
čiai moka aukštęsnius pajamų 
mokesčius, negu jų artimieji kai
mynai kanadiečiai, bet mažiau ne
gu britai Anglijoje. Amerikiečių 
šeima su dviem vaikais jaunes
niais negu 16 metų amžiaus, už
dirbanti $5,000 dolerių Šiais me
tais ir neturėdama ypatingų leng
vatų, turėtų mokėti $290 dolerių 
pajamų mokesčio. Tokia pat ka
nadiečių šeima teturėtų mokėti 
tik $223, tuo tarpu britų -- $770

Tokiai pat šeimai, turint 
$10,000 metinių pajamų, pajamų 
mokesčiai yra jau aukštesni: JAV 
$1,114, Kanadoje $990, Anglijoje 
$2,146.

Palyginimas padarytas turint 
galvoje galutinai sumažintus mo
kesčius JAV, priimtą mokesčių 
sumažinimą Kanadoje ir pakėli
mą Anglijoje, laikantis santykio, 
kad Anglijos svaras lygus $2.80 
JAV dol., o Kanados doleris pri
lyginamas 99 1/2 JAV cento.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Siaurės žvaigždė - My
kolo Vaitkaus atsiminimų III to
mas Išleido Nida. 297 psl. Kai
na 3 dol.

Galima (sigyti ar užsisakyti 
Dirvoje.

%25c4%25afrankiui.no
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AKIMIRKOS

Gigantų pilna
Gyslose kraujas pašėlusiai plūsta. 
Degini širdį tu amžinai.
Žengiu gigantu, Įsiutęs ir rūstus, - 
Plyšta granitas, staugia kalnai...

(Kada pragaras pabunda)

(3)
”Ką tik grįžau iš vienos 

”search and sweep” opera
cijos. Joje dalyvavo mūsų 
visas batalionas su visais 
savo tankais ir kt. sunkiai
siais ginklais, prie mūsų 
priskirtais ARVN (P. Viet
namo armijos) bei kitais 
pagelbiniais daliniais. Mūsų 
šarvuota kolona paplūdi
miais patraukė stačiai į 
Pietus nuo Danang’o. Taip 
nukeliavus apie 10 mylių, 
visa kolona sustojo ir dvi 
pėstininkų kuopos, iki šiol 
važiavusios tankais ir kitais 
g i n kluotais autovežimiais, 
staiga pasuko į dešinę. Pa
ėjusios kelias mylias Į Va
karus, jos pasuko atgal į 
šiaurę ir pradėjo, šlavimo 
(svveeping) operacijų, šiau
rėje liko mūsų trečioji kuo
pa, kuri turėjo pagauti nuo 
mūsų pirmųjų dvejų kuopų 
bėgančius komunistų parti
zanus. Ketvirtoji bataliono 
kuopa liko rezerve.

Vyravo lyguma nedaug 
pakilusi nuo jūros pavir
šiaus. Jo viduryje tačiau 
buvo keturios aukštokos 
kalvos,, vadinamos marmu
ro kalnais. Vienoje iš jų 
(aukščiausioje) įsikūrė ba
taliono- štabas. Iš čia pa
lyginti lengva buvo sekti 
visą operaciją. i Savaime 
aišku, kad mes turėjome su 
savim ir visa savo kompli
kuotą ryšių aparatą, kurio 
pagalba galima buvo tuojau 
sužinoti apie kiekvieno bū
rio progresą. To viso ploto 
’.’iššlavimas” truko tris die
nas.

Marmuro kalnai laikomi 
tautine šventove ir ant vie
no iš jų yra budistų šven
tykla bei vienuolynas. Kal
nuose apstu įvairaus didu
mo olų. Kai kuriose jų dega 
amžinos liepsnos. Tai ir 
bubnų bei varpų garsai su
daro kiek vaiduoklišką at
mosferą. Vienoje oloje bu
vo įrengta net maža šven
tykla, kurioje dominavo 
kažkokia deivės statula. To
ji statula, kaip ir kitos čia 
matytos, buvo iš čia pat 
esančio marmuro iškaltos.

Tos olos sukelia nepa
prastą aidą. Mes tai paty-

Keliantis per upę kareivių svarbiausias rūpestis, kad šautuvai ir 
cigaretės išliktų sausi...
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Didėjant JAV kariuomenės jėgoms Vietname, tame krašte didėja 
ir lietuvių skaičius. Čia matome 9-to marinų pulko antro batalljono 
ryšių (communication) karininką 1 st. Lt. Domininką Nargelę, USMC 
žinomo Kauno advokato Domininko Nargelevičiaus sūnų. Nuotrauka 
daryta laike žygio Marmuro kalnuose.

rėm ant savo kailio. Trečią 
naktį apie 3 vai. ryto sar
gybinis pastebėjo tris įtar
tinus šešėlius ir paleido j 
juos šūvius, Sekusio aido 
niekur nesu girdėjęs — kaž
kas neįsivaizduojamo. Visi 
žinoma, sukilo, bet priešo 
neradę vėl sugulėm.

Pakriaušėje radome kai
mą, kurio gyventojai ver
čiasi marmuro piaustymu. 
Daugelis mūsų apsunkino 
savo bagažą lentelėmis su 
gražiai išgraviruotomis pa
vardėmis. Jei kada grįšiu j 
civilį gyvenimą, galėsiu ją 
pasidėti savo biure ant ra
šomojo stalo. Kainuoja jos, 
kelis dolerius, priklauso; 
nuo išdirbimo.

Su priešu didesnio susi
rėmimo neturėjome. Kartą 
riiūsų priekinė sauga užtiko 
septynių partizanų būrelį. 
Vienas mūsų tankas ir ki
tas autovežimis nukentėjo 
nuo padėtų minų. Buvo su- 
sišaud.vta ir su nematomu 
priešu. Iš mūsų pusės buvo 
sužeisti 7 marinai, daugu
ma visai lengvai. Vėliau bu
vo rasti keli Vietkongo la
vonai. Suimta keliolika 
įtartimi asmenų, jų tarpe 
dvi moterys.

Mus lydėję vietnamiečių 
kariai nebuvo labai pavyz
dingi kariai...

Šiaip gyvenimas bėga jau 
įprasta vaga ir gana sklan
džiai. Pasiutusiai karšta, 
termometras kartais rodo 
108 laipsnių, daugiau paro
dyti jis jau negali. Reikia 
daug gerti ir ryti druskos 
tablečių . ..

Apylinkės čia kai kur ga
na gražios. Apie gyventojus 
to negalima pasakyti. Mo
terys, kurios čia visur ir vi
sada nešioja kelnes, kram
to ’beedle-nut’ riešutus, nuo 
ko jų burnos pasidaro visai 
juodos ...

Metų metais mes žinojome ka reiškia ugnis

skoniui...

Milijonai amerikiečių dabar tai žino
MAISTE IR ALUJE UGNIS IŠRYŠKINA SKONĮ. Niekas kitas kaip 
tiesioginė ugnis išgauna sultingumą kepsniuose. Ir niekas kitas nepa
keis virimo ant tiesioginės ugnies, perdavimui alui gerinusį skonį iš 
visų dedamų priedų. Ant ugnies virtas alus yra Senojo Pasaulio tra
dicija. Ragauk šaltą gaivinantį Stroh’s alų. Džiaukis išskirtinu ant
ugnies išgautu skoniu.

UGNIMI IŠGAUTAS SKONIS

ŽIŪRĖKITE BEISBOLU, ĮJUNGUS ABC TV KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ,WEWS, Channel 5

Štai koks žmogus gyveno lais
voje Lietuvoje, štai kokia buvo 
mūsų šalis, štai ypač kokia buvo 
jos sostinė - Kaunas. Gigantiš
ka!

Kokie gyventojai buvo susėdę 
Nemuno ir Neries santakoje?

Apie trečdalį Kauno gyventojų 
sudarė "autentiškiausi" Lietuvos 
miestelėnai - žydai. Apie 60 nuo
šimčių lietuviai, kurių tik mažes
nė dalis buvo seni kauniečiai, o 
kiti - suskridę iš visų Lietuvos 
kampų, iš tremties Rusijoje, iš

Vienas keistokas reiški
nys. Čia labai trūksta tua
letų, jau nekalbant apie 
prausyklas ar dušus. Kai 
mes juos pasidarome, jais 
tuojau pradeda naudotis 
vietiniai gyventojai. Gali
ma sakyti, tiesiog veržte 
veržiasi...

Lietingasis periodas po 
truputį slenka į galą. Ryžių 
laukuose vis dar pilna ne
švaraus vandens duobių. 
Kai kurios jų gana gilios. 
Taip, kad jose besigindami 
nuo karščio ir musių guli 
visai panerti vandens buf- 
falai. Tai didoki, kartais 
4-5 pėdų aukščio gyvuliai, 
panašūs į laukinių Vakarų 
filmuose rodomus bizonus. 
Jie čia naudojami darbui, 
mėsai ir pienui, kuris esąs 
savotiško skonio. Visai lau
kinių jų dar galima rasti 
tik berods šiaurinėje Indi
joje.

buvusių emigrantų Amerikoje. 
Likutis susidėjo iš lenkų, rusų, 
vokiečių, net totoriųir šiaip Įvai
rių neaiškių "tuteišių". Bet mies
to vaizdą, dvasią, turlnĮ ir jo gy
venimo ritmą lėmė lietuviai ir 
žydai.

Ar žydus laikytume pūvančia 
bendruomene?

To netvirtintų turbūt nė anti
semitai, jeigu jų kiek buvo ar dar 
būtų. Savo getto rėmuose ir san
tykyje su lietuviais žydai, kaip 
per tūkstančius tremties metų,- 
taip ir Lietuvoje buvo patvarūs 
religiškai ir tautiškai, sveika, 
gyvybinga, atkakli, labai darbš
ti bendruomenė. Jei senamies
tyje ir Klaipėdos, arba vėliau pa
vadintoje Nemuno "nuodėmių" gat
vėje išimtinai žydai buvo pri
steigę tikrų "pritonų" ir kelioli
ka bordeliukų, tai ne patiems pū
dytis, o tik gerai pasipelnyti iš 
"gojų" ir iš mergaičių kūnų, dau
giausia lietuviškų ir slaviškų. 
Prostitucija, kaip sakoma, yra 
seniausia profesija pasaulyje, ir 
jos išradėjai nebuvo Nemuno gat
vėje. Kituose didesniuose mies
tuose, Įskaitant ir Maskvą, to 
verslo pasiūlos ir paklausos vi
sada būdavo gausesnės.

Ar Kauno lietuviai puvo vidur
nakčių aikštėse ir po raudonom 
liktarnom?

Tokia fantazija galima, bet tik 
poezijoje. Kauno lietuvių bend
ruomenė buvo daugiausia jauna, 
sveika ir ištroškusi gyventi. Jei 
ką rafinuoti estetai būtų galėję 
jai prikišti, tai nebent per gerą, 
per rupią, per žalią sveikatą, o 
taip pat dar per mužikiškas ma

BRONYS RAILA

nieras ir papročius, iš esmės 
sveikus ir gyvybingus, tik neiš
dailintus, ką tik atsineštus tiesiai 
iš kaimo, ką ne visada pavykda
vo sklandžiai pridengti ir šilkine 
baliaus suknele ar siuvėjo Rim
šos gerai suklostytu fraku.

Si bendruomenė tačiau bema
tant išmoko tvarkyli painius vals
tybės reikalus, sukurti visų rū
šių mokyklas ir ten pusėtinai ge
rai jaunesnius mokyti, {vairūs kul
tūrinės kūrybos diegai dygo be
veik tiek pat gausiai, kaip nauji 
namai Žaliakalnyje, visuose prie- 
miečiuose ir miesto centre. Ūki
niai ištekliai nuolat didėjo. Net 
"Brazilkos" skurdžiai ir valkatos 
gyveno geriau ir nemirė iš bado, 
kaip sovietiniai valstiečiai der
lingoje Ukrainoje, tremta ir ne- 
tremta rusų liaudis Sibire ir ki
tur. Tik laisvės mūsiškiai da
giau turėjo: sovietinis pilietis bu

vo ir liko aklinai uždarytas savo 
kalėjime, o "Brazilkos" gyvento
jas, jei norėjo, turėjo teisę ir lais
vę visada išemigruoti net Brazi
lijon...

Pagaliau, Kauno ir kitų miestų 
lietuvis išmoko ir suprato reika
lą bei vertę stiprintis pramonėn 
ir prekybom Žydai buvo nustebę 
ir pasipiktinę tokiu lietuvio "Įžū
lumu" ir jų "šventų teisių" lau
žymu. Maždaug nuo 1930 metų 
ir žydus staiga pradėjo apimti 
skabeikiškos niūrumo, liūdesio 
ir pagiežos nuotaikos. Jie pra
dėjo užsienio, ypač žydų spaudoje 
skelbti, kad lietuviai žydus Lie
tuvoje neteisingai ir neteisėtai 
persekioja (ir net kai kada da
bar dar atsiminimuose tebeskel- 
bia). Dalis pradėjo pinigus iš
vežti užsienin, kiti emigruoti Pa
lestinon, Afrikon ir Amerikon, o 
kai kurie milijonieriai tiesiai čia 
pat remti komunistinį pogrindĮ. 
Vis iš tų skatikėlių, kuriuos iš
čiulpė iš.kruvino darbininkųpra
kaito...

Niekas taip mūsų Kauno bei 
kitų didesnių miestų bendruome
nės gyvumo ir sveikumo negalėtų 
parodyti, kaip politinis aspektas.

Juk mūsų tarpe nebuvo nė vie
nos stambesnės politinės grupės, 
kuri nebūtų mėginusi padaryti 
nors vieną revoliuciją, - taigi, 
perversmą jėgos priemonėmis, 
iš esmės valingą aktą, rodantį 
didelį tos visuomenės narių jau
numą, sveikatą ir ryžtingumą!

Mizerniausiai revoliuciją ban
dė kartą daryti tik lenkų bajorė
liai (turbūt, tikrai nusigyvenę ir 
supuvę) ir du kartu komunistai. 
Pirmą kartą nepriklausomybės 
pradžioje per kariuomenę, antrą 
kartą plačiau ir kiek sumaniau 
ruoštis 1926 metais. Tvirčiausią 
ir patvariausią revoliuciją tais 
pačiais metais sugebėjo laimėti 
mūsų tautininkai, susidėję su 
krikščionimis demokratais, - 
taigi, turbūt abi sveikiausios ir 
dinamiškiausios srovės. Net 
krikščionis demokratus vėliau iš 
metus, tautinė srovė išsilaikė il
giau nei dešimtmetį.

Bet užtat koks tuojau pasi
reiškė ir kitų partijų ar jų at
plaišų judrumas! Liaudininkai 
mėgino vieną perversmą - kap. 
Majaus ir Pajaujo. Socialdemo
kratai beveik du - Tauragės ir 
Plečkaičio. Katalikų aktyvistai 
tikrai vieną - pulk. Petruičio 
Voldemarininkai du - vieną 1934 
m. gen. Kubiliūno, kitą "tele
foninį” beveik okupacijos išvaka
rėse. Svajojo apie revoliuciją ir 
kiek anksčiau Klaipėdoje gimusi 
"žyglninkų" koalicija, gi gen. Raš - 
tikis savo memuaruose mini, kad 
jį pašalinus iš kariuomenės vado 
pareigų, ir jo draugai rimtai ruo
šėsi perversmui...

Taigi, energijos, ryžtingumo, 
sveikatos, gyvybės buvo labai 
daug, - beveik ne mažiau kaip ple 
tinės Amerikos respublikose. Be 
abejo, kiti tai galėtų laikyti yda 
ir mūsų rinktinės visuomenės, 
daugiausia kauniečių, politiniu li
gotumu. Žinoma, partinis verti
nimas čia visada bus savotiškas 
ir subjektyvus: tas, kuris ruošia
si kitą nuversti, visada anąjį laiko 
nusikaltusiu ir moraliai išsigi
musiu, nevertu toliau valdyti, 
kraštą tik Į pražūtį vedančiu.

Tačiau vertinant ne partiškai, 
o bendro visuomeninio elito įs- 
tangumo mastu, bolševikų dabar
tiniai tvirtinimai, kad ano meto

(Nukelto J 5 psL)
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AKIMIRKOS
(Atkelta iš 4 psl.) 

buržuazinis Kaunas buvo purvi
nas, morališkai supuvęs ir fašis
tinėje diktatūroje susmirdęs, yra 
visiškai paiki, gąl{ {tikinti nebent 
tuos, nuo kurių laisvosios Lietu
vos dar tokia netolima praeitis 
aklinai nuslepiama arba tik mas
koliškai teršiama.

Moderniškus eilėraščius rašė, 
perversmus darė, revoliucijas 
ruošė ne kokie ligoti nykštukai, 
bet perdaug sveiki ir neramios 
dvasios gigantai, prieš kuriuos 
granitas jei ir neplyšdavo, tai 
Panemunės ir Šatrijos kalnai ne 
syk} sustaugdavo. Paskutinio 
ir pačio didžiausio ryžtingumo ir 
glgantiškumo pristigo tik viena
me nežymiame punkte, - kai atė
jo metas ginti pačią šalies ne
priklausomybę ir suruošti dar vie
ną sukilimą prieš atslenkančius 
maskolius.

Tada tik ėmė aiškėti, kad ko
vinė dvasia jau silpniausia buvo 
gigantų rasėje, o dar gana stipri 
pas nykštukus...

Man gaila ir beveik liūdna, kad 
Kauno teršimo užmojui buvo pa
naudota ir mano jaunystės drau
go, gabaus ir {domaus poeto, mū
sų niūriųjų dekandentų ir mirti
ninkų klasiko tirštų spalvų kūry
ba.

Kiek bendro su tikrove turėjo 
anas mūsų Kaunas ir toks jo po
etiškai išgyventas miestas, labai 
paprastai galėtųliudyti vienas ma
no jau minėtas Skabeikos išsi
reiškimas eilėraštyje: "Paž{stu 
moterų ne vieną tūkstant{: jos 
tokios alkanos ir mielos"... Tai 
normali hiperbolė (perdėjimas) 
poezijoje. Bet jūs gal man pati
kėsite, kad iš tikrųjų šio jauno 
ir gražuas kavalieriaus "carnet 
de bal" užrašuose tų pažintų al
kanų ir mielų moterų minia, pri- 
leidžiant net ir geriausius kaza- 
noviškus talentus, vargiai virši
jo porą tuzinų, jei ne dar ma
žiau.

Per vieną šokiųvakarėlj Varpo 
salėje syk} jis mane supažindino 
su viena tokia "mįela ir alkana" 
mergina, savo simpatija, kuria 
buvo pradėjęs bodėtis ir . jau ki
tam nebepavydėjo. Pašokau, pas
kui palydėjau merginą namo. Ji 
buvo gal keliais metais vyresnė 
už poetą, šatenė ir gana graži, 
aukštoko ūgio, skaistaus veido 
ir tvirtų formų, tokia šilto būdo’ 
ir malonios asmenybės, rami ir 
be jokių uraganų, ir be demoniškų 
likta rnų, - greičiau teikė Jspūd{ 
švelnios, svajingos, geroje pie
voje išsiganiusios žalmargės. Ji 
buvo kilusi iš vidurinės Lietuvos, 
tarnavo raštininke vienoje įstai
goje.

Išsikalbėjus, mergina nuošir
džiai ir taip lietuviškai pradėjo 
atskleidinėti savo meilės dramą. 
Leonas su ja flirtavęs jau keli 
mėnesiai.

- Dar niekas man taip gražiai 
nekalbėjo apie meilę, kaip jis, - 
guodėsi ji švelniai. - Meilė, sako, 
tai kančia. Tai liepsnų audra. Ir 
jos jis trokšta... visko, arba nie
ko!...

- Mūsų amžiuje tai neblogos 
savybės. Negi mums gaila aud
rų, - pastebėjau.

- Ne, ne tai, - ginčijo žalmar
gė. - Jis turi ir vieną blogesnę 
savybę. Jis nori audrų, meilės 
ir visko. Bet jis nenori vesti. Vis 
atsikalbinėjo, kad jam dar ne lai
kas...

O nunokusiai Venerai buvo lai
kas. Tik ji ilgėjosi meilės audrų 
su vedybomis. Šiai išmintingai ir 
gal kiek per proziškai merginai 
neužteko skausmingų jausmų ir

VIEŠĖDAMI CHICAGtJE PIRKITE MIJOJE MODERNIOJE 
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

1. 3 Str. French Cognac ...................
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P.
3. Armagnac Imp. French Brandy
4. Riccadonna Vermouth 30 oz. ......

čia, Eik ežero pakrantėje esančioje vasarvietėje, {vyks neolituanų suvažiavimas ir stovykla.
J. Gaižučio nuotrauka

NEOLITUANŲ STOVYKLOS 
PROGRAMA IR 
PASIRENGIMAS STOVYKLAUTI

Ir stovykla — nebe už "kalnų". 
Yra atėjęs pats paskutinis laikas 
priešstovykliniam susimąsty
mui. Tiek stovyklos rengėjai — 
Detroitas, tiek stovyklos vado
vas Algis Sperauskas iš New 
Yorko, tiek mergaičių vadovė
N. Vaičaitytė iš Bostono ir Pet 
ravičius Stasys - vyrų vadovas - 
detroitiškis, tiek vakarojimo va
dovas Algis Modestavičius — 
chicagietis, ar "Naktibaldos" re 
daktorius Uosis Juodvalkis ir 
Viktoras Stankevičius — cleve- 
landiškis — sporto vadovas, yra 
stovyklinio "apdūmojimo" {karš
ty*

Detroito kolegos - rengėjai, 
suradę puikią stovyklavietę, di
džiausiu tempu, pina stovyklinį 
vainiką, segdami, žiedą po žie
do -- puikias vyresniųjų paskai
tas, kaišydami žaliais lapeliais
— jaunimo referatais. Paskaitos, 
nuo sekmadienio lig sekmadienio, 
per visą savaitę, numatytos šios: 
inž. J. Gaižutis -- rengėjų ati
daromasis žodis; dr. Eug.Noakas
— "Mūsų uždaviniai"; S. Santva
ras -- "Rašytojas ir jo {takatau
tiniam auklėjimui"; R. Staniūnas
— "Amerikoniškas liberalizmas 
ir lietuviškoji studentija”; A. Au- 
gustinavičienė - Laisvai pasirink
toji tema; adv. Julius Smetona — 
"Idėjos, kurios nemiršta"; Disku
sijos -- inž. J. Jurkūnas, D. 
Bartkuvienė, N. Vaičaitytė ir R. 
Gulbinas, tema "Jaunosios ir se
nosios kartos bendradarbiavimo 
svarba".

Referatai: P. Martinkus (Bos
tonas) — "Lietuvių jaunimo veik
la didžiose ir mažose lietuvių ko- 
lonijose"; E. Kavaliūnaitė (Chi- 
caga) -- "Mišrios vedybos"; R. 
Gulbinas (Clevelandas) -- "Seg
regacija - Integracija"; S. Pet
ravičius (Detroitas) -- "Garbės 
Narys Antanas Smetona"; A. Spe
rauskas (New York) -- "Lietu
vių politinės partijos". Tai tiek 
iš šios stovyklos susikaupimui

audringų žodžių. Ir demonas nuo 
jos atšlijo. Ir ji jau žinojo, kad 
viskas baigta. Jos širdyje buvo 
likęs tik gailesys ir tos hiperbo
lės.

Po kelių metų dar matydavau ją 
Kaune vis tokią iškilmingai ra
mią ir patenkltną, laimingai iš
tekėjusią ne už demono, bet tik už 
vienos ministerijos gigantiško 
referento.

. 5th 4.59
5th 4.89
5th- 4.39

Bott. 1.29 

ir platesniam akiračiui, žengiant 
Korporacijos keliu.

Per eilę metų, stovyklaujant, 
pradėta reikšmingiau žvelgti ir į 
stovyklos vakarojimus. Vakaro
jimas tapo, ne tik "smagiai lai
ką praleisti", bet ir vieną kitą 
naudingą uždavinį atlikti. Rūpes
tingai vakarojimų programą pa
rengus ir ją {domiaipravedus,da
lyviai nė nepajus, kaip "smagiai 
laiką beleisdami" {gys daug ver
tybių. Čia ir lietuviškas žodis — 
daug sklandesnis, čia lietuviška 
daina -- tiesiai { širdį, čia tauti
nis šokis -- {kaitina; čia kiek
vienas kalba, dainuoja, šoka, — 
čia lietviška draugystė amžina... 
Ko daugiau ir bereikia. Stovykla 
riša visus — gaila, kad per me
tus tik viena.,., o kad taip jų 
kelios!... Dievuli mano, -- lie
tuvybė žydėtų!...

Šiais metais, vakarojimų va
dovas, Algis Modestavičius yra 
suorganizavęs vakarojimų komi
sijas kiekviename skyriuje, pa
kviesdamas vadovauti Mauru- 
kaitę (New Yorkui), Buinytę — 
(Phila.), Stankevičių — (Cleve- 
landui), P. Martinio} (Bostonui) 
Vaitekaitytę (Detroitui); N. Bin- 
derytę (Chicagai)...

Šioms komisijoms išsiuntinėti 
vakarojimų planai, sugestijos ir 
programų medžiagos, -- pasi
ruošti vakarojimams, ypatingai 
literatūriniam vakarui, kuris nu
matytas paskutin{ šeštadieni, per 
Korporacijos suvažiavimą, imant 
temą "Meilė lietuvių literatūroj". 
Visus vakarojimus lydės Korpo
racijos orkestras.

O "Naktibalda", kap žinot,ne

šiuose namuose stovyklaują neolituanai posėdžiaus...
J. Gaižučio nuotrauka

5 Zubrovka 100 proof ....................
6. Napoleon Imp. French Vermouth
7. Bordeaux French Wine ..............

snaudžia. Kol Uosis Juodvalkis 
— naktibaldauja poChicagą.Cle- 
velandą, Bostoną, Philadelphiją, 
ieškodamas ne naktibaldų, bet 
rimtų talentų rašyti, kurie pa
gautų visą stovyklos dvasią ir 
šių metų "Naktibalda" būtų, lyg 
stovyklos paveikslas ne tik 
mums, bet ir ateinančioms kar
toms paskaityti, pasimokyti ir 
toliau tęsti, nesnaudžiančios 
"Naktibaldos" lietuvišką darbą.

Taip viskas ir traukia širdj, 
šird{ neolituano, pa stovyklauti. 
Važiuojam gi, kolega, stovyk
lauti, ne "Vėjų gaudyti", tai apie 
stovyklą, dar prieš vykstant, rei
kia pagalvot ir jai pasiruošti. 
Mes esame studentai ir nevyks- 
tam { stovyklą vien pasimatyti, 
pašokti, ar "akutėmis pašaudyti" 
Gi mūsų stovyklos turi progra
mas, kurioms stovyklautojai tu
ri pasiduoti, paklusti. Taip, kad 
prieš atvykdami, atsiveškim ir 
patys gilesn} stovyklavimo su
pratimą. Ne, tikrai, nevažiuok, 
nei tuščiomis rankomis, nei tuš
čia širdim, ne be sąmojaus, idė - 
jų!...

Na, ir sakysim, { stovyklą at
vykai netuščiomis rankomis, pa
siruošęs stovyklauti kaip ir pri
dera rimtam neolituanui. štai 
laisvalaiki tavo rankose lietuviš
ka knyga, jau nebus tau laiko nuo
bodžiauti, o kartu pažinsi mūsų 
literatūrą, gilinsies lietuvių kal
boje, o taip pat su knygos turiniu 
žengsi kitų žmonių gyvenime, jį 
plačiau pažinsi ir pats gal turė
si ko pasimokinti, — juk knyga 
-- gyvenimo mokykla.

5th 4.75
5th 1.19
5th 0.98

LTS KORP. NEO-LITHUANIA SUVAŽIAVIMO 
ĮVYKSTANČIO 1965 M. RUGSĖJO 4 ir 5 DIENOMIS 
REX TERRACE RESORT on ELK LAKE, ALDEN, Mich.

DARBOTVARKĖ
Rugsėjo 4 d. (šeštadienį)

3-5 vai. Suvažiavimo dalyvių registracija.
5 vai. Suvažiavimo atidarymas, pirmininko žodis, svei

kinimai, darbo.prezidiumo sudarymas, paskaita.
6:30 vai. Vakarienė.
7:30 vai. Darbo posėdis;

Komisijų sudarymas, valdybos narių ir visų in
stitucijų pranešimai, diskusijos dėl pranešimų. 
Po diskusijų bendras visų suvažiavimo dalyvių, 
stovyklautojų bei svečių linksmavakaris.

Rugsėjo 5 d. (sekmadienį)
10 vai. Pamaldos,
11 vai. Iškilmingas posėdis — stovyklos uždarymas.

Paskaita.
1 vai. Pietūs.
3 vai. Darbo posėdis:

Korp. padalinių pranešimai, sukaktuvinio lei
dinio redakcinės kolegijos pranešimas, diskusi
jos dėl bendros' korporacijos veiklos, visų ko
misijų pranešimai.

6:30 vai. Vakarienė.
7:30 vai. Darbo posėdis;

Rinkimai: Vyr. valdybos, kontrolės komisijos, 
stipendijų fondo, tarybos, garbės teismo.
Sveikinimų, rezoliucijų ir nutarimų priėmimas. 
Einamieji reikalai.
Suvažiavimo uždarymas.

Yra pasakyta: "trumpas pieš
tukas yra geriau, negu ilga atmin
tis". Atrodo, kad teisybė. Sto
vykloje, turėdamas popierj ir 
pieštuką, galėsi daug gražių žo
džių, prasmingų sakinių, ir tur
tingų minčių užsirašyti. Gal tos 
filisterių, bei jaunųjų kolegų pa
skaitos, nelėks iš vienos ausies 
pro kitą lauk...

Labai dažnai, nevienam iš mū
sų, stovyklos nuotaikos, puiki 
gamta, kaip: kvepiančios pievos, 
ošiantis miškas, melsvasis eže
ro vanduo, kyląs mėnuo padangėj 
duoda kūrybai {kvėpimo, siela 
veržte veržiasi prie grožio.

Tavo rankoj štai foto apara
tas. Kiek gražių prisiminimų, pa
žvelgus J stovyklines nuotraukas. 
O po vienų, kitų metų, kai jau bū
si vedęs, tai savo vaikams ir 
vaikaičiams galėsi papasakoti ir 
parodyti, kaip tada, kai tu buvai 
dar jaunas, neolituanai linksmi
nosi, siekė kilnių idėjų, kalbas 
kalbėjo ir lietuviškas dainas dai
navo. Niekas nežino, gal dar la
bai ilgai ir tavo vaikaičiams teks 

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

PALIK AŠARAS MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie
tuvių kalboje. Knyga gausai iliustruota reto
mis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS Į KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00 

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00
Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, bei 
Dirvos skaitytojai naudodamies knygų išpar 
davimo vajum, moka tik

10 DOL. 
už keturias knygas.

-------------------- IŠKIRPTI --------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue 
Cleveland. Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias J Kairę, Dailininkas Rauba 
ir Alma Mater, už papigintų kain^ — 10 dol.

Pavardė ir vardas .........................................................

Adresas .............      -

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol, 
sumoje.

svetimoj padangėj lietuviškas 
dainas dainuoti.

Taip pat, atvažiavęs { stovyk
lą, nepalik širdies prie stovyk
los vartų. Noriu pasakyti,kad nei 
su šalta nei su tuščia širdim ne
vyk stovyklauti. Netrauks tada 
tavęs stovyklos programa, nepa
milsi nei kolegų stovyklautojų, 
nei dainos, nei šokio. Tu ir pats 
nuobodžiausi ir jauna dvasia ta
ve bus sunku užkrėsti. Bet tokį 
studentą, turbūt, reta rasti, o ne
olituanų tarpe, tokių visai nėra...

Atvažiuodamas, kolega, atsi- 
vežk visus savo talentus, kad ga
lėtum juos labiau išvystyt; ieško
damas naujų idėjų, kurdamas 
naujas vertybes, rašydamas 
strairsnius l stovyklos laikraštė
li, pasirengdamas paskaitoms, 
vakarojimui bei sportui. Vyk l sto
vyklą kupinas jaunystės energi
jos, entuziazmo, pilnas studen
tiško užsidegimo, atsidavimo 
mūsų Korporacijos naudai, ir pa
siryžimo toliau keliauti "Pro 
Patria" keliu...

(gm)

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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Detroito lietuviai rugpiūčio 7 d. pagerbė Petrą Podolskį sulaukusį 60 metų amžiaus. Ta proga Lie
tuvių Namuose Dariaus Girėno klubas suruošė vaišes. Nuotraukoje per pagerbimą Detroito šaulių atsto
vai P. Bliudžius ir S. Pranėnienė sukaktuvininkui įteikia skyriaus dovaną. Nuotraukoje iš kairės: E. 
Bliudžiuvienė, P. Podolskis, P. Bliudžius, R. Podolskienė, S. Pranėnienė ir kun. D. Lengvinas.

J. Gaižučio nuotrauka

GERIAUSIAI pailsėti per atostogas garsiame 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONE
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 žaidirpanss.
• 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 poilsį ir sustiprins sveika
tą, todėl visi •maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.
Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir priima svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ. Mrs. 
M. Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, 

Mass.' 02655, telef. 428-8425.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

"SERVING YOU SINCE 1922”

/I DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU^/2 /O 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: Area Code 312; 242-4395;
Suburban Phone: 656-6330.

SUNKIOS DARBO SĄLY
GOS LATVIJOJ IR 

LIETUVOJ

Nežiūrint politinių pasi
keitimų Sovietų Sąjungoj, 
okupuotuose kraštuose — 
dabartinėj Lietuvoj ir Lat
vijoj darbo sąlygos ir gy
venimas dirbantiesiems per 
paskutinius 25 metus nepa
sikeitė. Pagal oficialius sta
tistinius duomenis pramo
nės produkcija yra padidė
jusi, bet darbo sąlygos dir
bantiesiems ir gyvenimo 
standartas pasiliko toks 
pats žemas.

šiuo kartu pateiksime 
statistinius duomenis apie 
okupuotos Latvijos dirban
čiųjų gyvenimą ir jų skai
čių įvairiose srityse dirban
čius. Iš viso okupuotoje 
Latvijoje 51.5'7 yra dir
bančiųjų pramonėje, iš jų 
21.9 "baltakarnieriai” — 
įstaigų tarnautojai, o žemės 
ūky dirba 26.6 L . Nepri
klausomybės laikais žemės 
ūky dirbo 50 L' visų gyven
toju. Po kolektivizacijos di
delis skaičius iš kaimų per
sikėlė j miestus ir įsijungė 
į pramonę. Seni pramonės 
darbininkai pasiliko mažu
moj, tuo labiau, kad iš So
vietų Sąjungos daug darbi
ninkų atvyko ir įsijungė į 
Latvijos pramonę. Dabar 
50 U dirbančių pramonėj 
yra didžiarusiai, kurie įne
šė negatyvines įtakas į tau
tiškumą ir dirbančiųjų soli
darumą. Techniškoji įmo
nių administracija daugu
moj latvišką, kuri prote
guoja latvių darbininkus, 
tačiau nemaža yra fabrikų 
administratorių yra rusų, 
kurie pirmumą suteikia di
džiarusiams ateiviams iš 
Sovietijos. Profesinės są
jungos, įmonės, komparti
jos celės ir administrato
riai turi daug sunkumų, 
kad išspręstų kilusius ne
sutarimus tarp latvių ir ru
su. Daugumoje įmonių yra 
sunkios darbo sąlygos. Yra 
daug įmonių, kuriose dirba 
dvigubai daugiau darbinin
kų, negu prieš II Pasaulinį 
karą, tačiau patalpose liko 
tos pačios. Ventiliaciia ir 
sanitarijos įrengimai labai 
primityvūs, neatlieka pa-

PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividen
das 4Vi9/o išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 3; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Konto Butkaus sukonstruotoj Ir ui- 
patentuotos tvoros, langai, stogeliai, 
vonioms durys, krautuvių sumoder
nini mas ir kiti modernūs namų pa
gerinimai. Geriausio metalo dldžlau- 
tftas pasirinkimas. Ruoftdamieal ką 
nors pagerinti kreikite J mus ir su
teiksime Informaciją nemokamai, o 
jos sutaupysite pinigu ir gausite ge
resnes medžiagai ir darb*.

Lietuvos Vyčių seimo, įvykusio 1965 metų rugpiūčio mėn. 5-8 
dienomis Statler Hilton viešbutyje. Los Angeles mieste, buvo pa
gerbtas buv, JAV-bių senatorius William F. Knowland, šiuo metu 
leidžiąs ir redaguojąs vieną iš didžiųjų Kalifornijos dienraščių — 
The Oakland Tribūne. Nuotraukoje (iš kairės dešinėn): prel. J.A. 
Kučingis, aktorė Rūta Kilmonytė, senatorius Wm. F. Knowtand, Lie
tuvos Vyčių Lietuvos reikalų komisijos pirm. kun. kleb. J .C. Jutke- 
vlčius, prisegąs Lietuvos Vyčių medalį senatoriui Knowland, ir PLB 
centro valdybos pirm. J. Bachunas, dalyvavęs Vyčių seime.

L. Kančausko nuotrauka

Atsiliepė į ALT memorandume
Amerikos Lietuvių Tary

ba rugpiūčio 6 d. įteikė vi
siems JAV7 senatoriams 
m e m o r a ndumą, liečiantį 
JAV — Sovietų Sąjungos 
Konsuliarinę sutartį, nuro
dant, kad sutarties tvirtini
mas pagal esamą tekstą ga
li sukelti neaiškumų Balti
jos kraštų statuso atžvilgiu 
ir bendrai sudaryti lietu
viams ir Lietuvos bylai 
įvairių nesusipratimų.

ALT patyrusi apie kal
bamos sutarties sudarymą 
ii' kad sovietų konsulatai 
numatomi steigti Chicago- 
je, New Yorke ir San Fran- 
cisco, tuoj pat, balandžio 30 
d., įteikė Senato Užsienio 
Komiteto pirmininkui šen. 
J. W. Fulbright motyvuotą 
pareiškimą apie galimą tos 
sutarties žalingumą Balti
jos Kraštų reikalui.

Gegužės 7 d. iš Senato 
Užsienio Komiteto C. Mar- 
cy buvo gautas raštas, kad 
ALT bus pakviesta liudyti, 
kai komitetas darys ”hear- 
ingą”

Liepos 30 d. Senato Už
sienio Komitetas paskyrė 
”hearingą” Valstybės Se

skirtu funkcijų. Okup. Lat
vi ioi skelbiama anie įmonių 
mechanizaciia, bet faktiš
kai šio i srityje padaryta 
maža pažanga. Darbininkų 
uždarbiai maži, o darbo 
normos didelės. Uždarbiams 
padidinti darbininkai dirba 
savo darželiuose laisvalai
ky, padidina maisto ištek
lių. (PP)

KOSTAS BUTKUS
LO - KOŠT CO.

NAMŲ PAGERINIMO BENDROVE

3407 W. 7l«t Street 

LU 5-6291 bet kuriuo 
laiku.

CHICAGO, ILL. 60629 

Telefonai: PR 8-2781 rytate ir 
vakarais

DURYS

kretoriui D. Rusk, bet ALT 
kvietimo negavo, todėl ALT 
vicepirmininkas A. Rudis 
tuojau telefonu kontaktavo 
Užsienio komitetą VVashing 
tone, iš kur buvo paaiškin
ta, kad pakvietimas liudyti 
priklausys nuo komiteto 
nutarimo.

Valstybės Sekret orius 
Dean Rusk liudydamas pa
reiškė, kad ši sutartis ne
liečia Baltijos kraštų statu
so, kurių okupacijos JAV 
nerripažįsta.

Komiteto posėdyje daly
vavusių senatorių 7 balsais 
už ir 1 balsu prieš — pasi
sakyta už sutarties patvir
tinimą.

Todėl perkėlus visą bylą

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

"SPARTA” atstovybę 
RADIJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505
Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 6062&

JIB vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus. Paveikslai 
parodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, 
šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai,

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS 
JIB, 8 Oz, 16 savaičių vartojimui $ 5,50, jei COD, dar 50 c.

JIB LABORATORIJA,
1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

1965 m. rugpiūčio 25 d.

j Senato plenumą, ALT gin
damas nepriklausomos Lie
tuvos reikalą, tuojau įteikė 
visiems senatoriams pra
džioje minėtą atitinkamą 
memorandumą.

Į ALT protesto memoran
dumą pirmasis tuojau atsi
liepė šen. Frank J. Lausche 
iš Ohio, pasisakęs pilnai 
sutinkąs su ALT memoran
dumu, prisiųsdamas tuo 
reikalu savo bei senatorių 
B. B. Hickenlooper, Iowa,
K. E. Mundt, S. Dak. ir J. 
J. Williams, Dėl., pareiški
mą Senato Užsienio Komi
tetui, kur motyvuotai pasi
sakoma prieš sutarties tvir
tinimą. ALT

ADAY 
AT 

THE FAIR!

1695
OHIO STATĖ FAIR 
Aug. 27 to Sept. 6

Malonumai visai šeimai žvaigž
dėmis nusagstytose programose, 
priedo pasaulio didžiausia gyvu
lių paroda. Tai viena iš didžiau
sių tautos mugių su 22,000 eks
ponentų.

Važiuojant Interstate 71 iki iš
ėjimo prie E. llth Avenue arba 
E. 17th Avė. Yra vietų 14,000 au
tomobilių pasistatymui.

PROGRAMA 
NEMOKAMAI*

❖ Išskyrus Ohio Jazzo Festivalj.

COLUMBUS, OHIO

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI
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RCLEVELANI>E
IR APYLINKĖSE

Clevelando 
lietuviai!
Rugp. 22 d. Šv. Jurgio parapi

jos salėje gausus organizacijų at
stovų Ir visuomenės veikėjų susi
rinkimas užgyrė lapkričio 13 d. 
manifestacijos New Yorke rengi
mą ir Išrinko komitetą aukoms 
rinkti ir verbuoti galinčius toje 
demonstracijoje dalyvauti.

Apsvarstyta eilė sumanymų pi
nigams kelti ir paremti norinčius 
j New Yorką važiuoti.

Aukos bus renkamos Komiteto 
Lietuvos Nepriklausomybei At
statyti aukų lakštais, bet, geres
niam vietos aukųtvarkymui ir pa
skelbimui, aukas kontroliuos vie
tinis komitetas ir jo iždininkas, 
ir atsiskaitys su New Yorko ko
mitetu.

Clevelando organizacijos pra
šomos skubiai skirti iš savo iž
dų galimai stambesnes aukas, ir 
rinkti aukas plačioje visuomenė
je.

Paskiri asmenys raginami 
skirti savo dienos uždarbi šiam 
reikalui, ir savo auką priduoti per 
savo organizaciją arba betarpiai 
vietos komiteto iždininkui.

Neolituanai rengia specialų va
karą kelionės kaštams savo narių 
ir jaunimo ( New Yorką tai dienai.

Lietuviai! Atėjo mums laikas 
parodyti savo pajėgumą sudary
mui galingo balso prieš mūsų tau
tos žiaurų smurtininką, ir pa
reiškimui laisvajam pasauliui, 
kad lietuviai reikalauja atitaisyti 
tautai padarytą skriaudą!

Tegu mūsų prisidėjimu ir daly
vavimu, milžiniškoje Madison 
Square Garden salėje garsiai 
skambės mūsų tautos protesto 
garsai! Tegu mūsų teisingas rei
kalavimas aidės per radiją ir 
spaudą po šalis plačiausias!

Kadangi tam {vykdyti reikalin
ga pinigų ir daug pinigų — tegu 
mūsų sąžinės balsas pažadina 
kiekvieną duoti kuodidžiauslą au
ką. Ne visi clevelandlečiai galės 
nuvykti | New Yorką lapkričio 13 
d., tačiau mūsų doleriai ten galės 
kalbėti už mus.

Clevelando komitetą sudaro: 
pirmininkas -- inž. A. Pautie- 
nls, vicepirmininkai — F. Eidim- 
tas, Viktoras Stankus: sekreto
riai — R. Lanlauskaltė, Stp. But

HOME and 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

JAKUBS & SON

rimas: spaudos — K.S. Karpius, 
R. Gulbinas; transportacijos — 
A. Mockaitis, VI. Blinstrubas; 
vykstančių verbavimui — K. Bud
rys, Eug. šilgalls, St. Lazdinis.

Iždininko padėjėjas — A. Gai- 
llušis. Iždininkas — L. Leknlc- 
kas, 3142 Redwood Avė., Cleve
land Heights 18, etilo. Jo vardu 
prašomi siųsti savo aukas Ohio 
vietovių lietuviai.

SPAUDOS KOMISIJA

• Antanina ir Vincas Vai
čaičiai savo namuose, arti
mųjų giminių ir draugų bū
relyje, užpraėjusį šeštadienį 
atšventė savo vedybinio gy
venimo 25-ių metų sukaktį. 
Be kitų, ta proga sukaktu
vininkus aplankė St. Kėkš
tas su šeima iš Toronto, 
Kanados.

• Apie Varšuvos sukili
mų 1944 m., įdomų praneši
mą padarys Case Instituto 
profesorius George Mos- 
zynski, Lietuvių Konserva
torių Klubo susirinkime šį 
penktadienį, rugpiūčio 27 
d., 8 v. v. Čiurlionio ansam
blio namuose. Visi kviečia
mi atsilankyti.

• Gallery International 
po vasaros atostogų atida
roma rugsėjo 19 d. su pran
cūzu dailininko B. S. de 
Guinhald akvarelių paroda. 
Ateinančio sezono kalendo
riuje įrašytos ir keliu lietu
vių dailininkų parodos, jų 
tarpe dail. J. Rimšos iš Ar
gentinos, dail. V. Rato iš 
Australijos ir kt.

* W. KIRBY LAUGLIN, buvęs 
Society Natlonal Bank Kinsman 
skyriaus vedėjo pavaduotoji^ iš
rinktas iždininko asistentu ir pa
keliamas J vedėjus tame pačia-

DIRVA

me skyriuje. Buvęs to skyriaus 
vedėjas August E. Lackamp va
dovaus naujam Society banko sky
riui Lorain Avenue ir W 136 gat
vėje, kuris atidaromas rugsėjo 
14 d.

* FRANCIS A. COT, MayCo. 
prezidentas praneša, kad rugsė
jo 7 d. 10 vai. ryto atidaroma 
nauja May krautuvė Great 
Northern Shopping Center prie 
North Olmsted. Tai bus viena 
didžiausių May krautuvių vaka
rinėje Cleveando dalyje. Su šia 
nauja krautuveMayCo. Clevelan- 
de ir apylinkėse turės 6 krautu
ves. Kitos yra Clevelando mies
to centre, Heights, Southgate, 
Parmoj ir Mentor priemiesčiuo
se.

* OHIO VALSTIJOS MUGE pir
mą kartą šiais metais { visus 
parengimus įsileis nemokamai, 
išskyrus ( Ohio Valley Jazz fes- 
tlval{, kuris (vyks rugpiūčio 27, 
28 ir 29 d., nes to reikalauja^ 
kontrakto taisyklės.

* CLEVELANDO VASAROS 
ORKESTRAS šiais metais ( sa
vo "Pops" koncertus sutraukė 
80,000 žmonių. Didžiausia at- 
trakclja buvo pasirodymas sve
čio dirigento Henry Mancini.

Tautos šventė 
bus iškilmingai 
švenčiama
Artėjant rugsėjui -- Lietuvių 

Bendruomenės išeivijoje mėne
siui ir Tautos Šventei, Clevelan
do LB I ir H Apylinkės sutarė 
šventę surengti rugsėjo 19 d. taip 
iškilmingai, kaip tik laisvajame 
pasaulyje galima.

Tos didelės Lietuvių Dienos 
pra vedimui abi Apylinkės (steigė 
specialią komisiją ( kurią (eina:
F. Eidlmtas, Povilas Mikšys, F. 
Butrimas, D. Staniškis, inž. Al
girdas Pautienis, Mečys Aukš
tuolis. Komisijos pirmininku yra
K.S. Karpius.

Tautos Šventės programos vie
na dalis (vyks Lietuvių Kultūri
niame darželyje. Prašome visuo
menę paaukoti tą dieną Tautos 
Šventei, tampant tos istorinės 
šventės dalyviais.

Iškilmės bus filmuojamos ir 
bus pavaizduota tas ką didaus 
Clevelando lietuviai turi.

Dienos eiga bus tokia: 
Sekmadienio rytą šv. Jurgio 

ir Nesiliaujančios Pagalbos P. 
Šv. parapijos bažnyčiose bus iš
kilmingos pamaldos. Draugijos 
prašomos dalyvauti su savo vė
liavomis.

Po pamaldų, iš abiejų baž
nyčių lietuviai, su organizacijų 
vėliavomis, renkasi ( Lietuvių 
KultūrinJ Darželi prie dr. Basa
navičiaus paminklo. Bus aplan
kyti poeto Maironio ir dr. Vinco 
Kudirkos paminklai. Prie jų bus 
pasakytos kalbos.

Čiurlionio Ansamblis, šv. Jur
gio parapijos choras ir abiejų pa
rapijų mokyklų mokiniai tauti- 
nuose rūbuose sudarys iškilmin
gą vaizdą.

Filmuojama bus atvykstant ( 
daržel( ir pačiame darželyje,pro - 
gramos dalyviai, visuomenės bei 
organizacijų veikėjai. Vėliau tas 
filmas numatyta rodyti ne tikCle- 
velande bet ir kitur.

Antra šventės dalis (vyks po 
pietų naujos parapijos salėje, 
18022 Neff Road. Bus išpildyta 
plati Lietuvių Dienai pritaikyta 
programa: Čiurlionio Ansamblio 
solistų bei vyrų okteto dainos 
ir tautiniai šokiai. Viskas irgi 
bus filmuojama.

Kadangi niekur kitur nėra to 
ką mes Clevelande turime -- kul
tūrinis darželis su žymių mūsų 
tautos vyrų paminklais, garsus 
Čiurlionio Ansamblis, vadovau
jamas Alfonso Mikulskio ir kitos 
organizacijos, ypač jaunimo, lei
džia mums Tautos šventę iškil
mingai pravesti.

Tos šventės proga, bus gali
mybė ir vėl pakelti galingą pro
testo balsą prieš Sovietų smurtą 
Lietuvoje.

Tegu visi keliai iš kitų kolo
nijų tą dieną -- rugsėjo 19-tą — 
veda mūsų tautiečius (Clevelan
do Lietuvių Daržel(. Darželyje 
programa, nors (spūdinga, bus 
trumpa ir iš toli atvykę svečiai 
galės lengvai tą pat vakarą grįž
ti ( namus.

Svečiai išartimesnlųvietųkvie 
čiami pasilikti dalyvauti ir naujos 
parapijos salėje plačioje progra
moje, ir sucleveandiečiais arti
mai pabendrauti.

Kviečia L.B. I ir II Apylinkių 
Tautos šventei rengti komisija.
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Pagerbtas 
Ralph Perk

(Atkelta iš 1 psl.) 
tingos vadovybės, kuri būtų suda
ryta 60 dienų bėgyje po rinkimų.

Kadangi šio vakaro šeimininkai 
juvo lietuviai, Perkas, atsidėko
damas už jam parodytą vaišin
gumą, dal( savo kalbos pašventė 
Lietuvos istorijai ir lietuvių gar
bingiems žygiams atžmėti. Baig
damas, Perkas pastebėjo, kad 
ateiviai iš Centrinės ir Rytų Eu
ropos, kurių Cuyahoga County 
šiandien yra apie 750.000, galėtų 
turėti milžiniškos reikšmės, jei 
visur veiktų drauge. Pasak Per
ko, tieateiviai savo tarpe turitik- 
rų vadų, galinčių Clevelando 
miestą iš dabartinio nuosmukio 
išvesti.

Po Perko žodis atiteko lietuvių 
atstovui Raimundui Kudukiui, ku
ris pateikė Perko suformuluotą 
rinkiminę programą, susirinku
siųjų vienbalsiai priimtą. Po to, 
Kudukis oficialiai susirinku
siems pristatė Perką kaip kandi
datą ( merus, ir Perko kandida
tūra buvo vienbalsiai užgirta. Po 
Kuduklo sveikinimo žodžių sekė 
visa eilė paskirų tautinių grupių 
atstovų kalbų.

Tuo oficialioji dalis ir buvo 
baigta. Perko garbei be pertrau
kos skambant čekų muzikos gar
sams, prasidėjo vaišės, Ameri
kos Lietuvių Konservatorių Klu
bo suruoštos. Svečiai ir viešnios 
pasipylė j jaukų, įvairiaspalvėse 
šviesose skęstantį sodel( ir rožė
mis išpuoštą salę. Greta anglų, 
skambėjo lietuvių, lenkų, vengrų, 
čekų ir daugelis kitų kalbų. Jos 
visos susiliejo ( milžinišką, lė
tai tekančią srovę, tartum Vlta
vos upę, kuri savo vėsiose gel
mėse slėpė ateities mįsles ir 
paslaptis. Lietuviai, kaip vakaro 
šeimininkai, plaukė tos galingos 
srovės priekyje. Pirmą kartą 
Amerikos lietuvių istorijoje 
jiems buvo pavesta, tegu tik ir vie 
nam vakarui, vaidinti vyraujan
čią rolę Amerikos didmiesčio 
rinkimuose.

Čiurlionio namuose (vykusitau
tybių susirinkimą ir Perko pa-

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Investavimui

7 butų, mūrinis. Nuo
ma $4oo mėn. $21. ooo.

2 dviejų š. namai ant 1 
sklypo, arti St. Clair. 
$13.000.

4 butai, kaina $10,500.

Didelis pareikalavimas 
vienes ir dvieju šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

Adv. Julius Smetona (teikia Ralph Perkui Nepr. Lietuvoj išleistą
10 litų sidabrinę monetą. Kairėje sėdi V. Hyvnar ir dr. V. Ramanaus
kas. V. Pliodžinsko nuotrauka

Kandidatas J Clevelando merus Ralph Perk tarp lietuvių moterų 
per suruoštą pagerbimą Čiurlionio ansamblio namuose. Iš kairės: 
A, Neimanienė, A. Puškorienė, E. Steponienė, Ralph Perk, Knis- 
tautienė ir G. Knistautaitė. V. Pliodžinsko nuotrauka

gerbimą aprašė The Cleveland 
Press rugpiūčio 18 d. numeryje. 
Straipsnelis pailiustruotas Per
ko ir Smetonos nuotrauka ir pa
rašytas šiltu, draugišku tonu.

K. R.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į V. Gied
raitį tel. 944-6835.

REIKALINGA PORA

namų, kiemo darbams, bei viri
mui. Tik dienomis. Bevaikėje 
šeimoje. Shaker Heights.

WY 1-2137. 
(91-92)

REIKALINGOS MOTERYS 
DARBUI PRIE ”POWER” 

SIUVAMŲ MAŠINŲ

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

Garantuotas valandi n i s 
atlyginimas. Aukštas akor- 
dinio 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. 
2119 W. 53 St.

• Išnuomojamas 5. kam
barių butas E. 140 gt. ir St. 
Clair rajone. Skambinti tel. 
451-7649. (91-92)

DR. BARRY R. KAPLAN
PODIATRIST - FOOT 

SPECIALIST 

announces the opening of 
his Eastlake Office for the 
medical and surgical treat- 
ment of discases and dis- 

orders of the foot.
SH0REWAY CIRCLE 
MEDICAL BUILDING 

34100 Lake Shore Blvd.
Eastlake, Ohio 44094 

Phone: 942-3003
CLEVELAND OFFICE: 
790 East 185th Street 
Cleveland, Ohio 44119 

Phone: 481-1963

ASFALTUOIAME KIEMO
ĮVAŽIAVIMUS

išardom e senus 
PASTOVI DANGA 
SUTVIRTINAMI ŠONAI

Tel. 431-9213
(86-93)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VILTIES DRAUGIJOS VAJUS
Įsijunkime j dabar vykdomą Vilties Draugijos 
narių verbavimo vajų!

Jeigu Vilties Draugija turės daugiau narių, jeigu 
kils jų įnašų suma, — stiprės ir gerės Dirvos laikraštis. 
Pasiryžkime ir šiandien pat savo įstojimu, artimųjų, ypa
tingai jaunųjų įrašymu ar turimųjų įnašų pakėlimu pa-
remkime savo laikraštį.

• Teodoras ir Barbora 
Bb'nstrubai- Chicagoje. pa
pildė savo įnašą Vilties 
Draugijai, įnešdami 20 dol. 
ir atsiuntė dar 10 dol. įra
šydami nariu i Vilties D-ją 
savo vaikaitį Egidijų Juš
kų. 11 metų amžiaus.

• V. S., Clevelande, įsto
jo į Vilties Draugiją, įneš- 
damas 25 dol.

• Adv. Julius Smetona, 
Clevelande, vėl papildė savo 
įnašą Vilties Draugijai, 
įmokėdamas 5 dol. Pažymė
tina, kad adv. J. Smetona 
reguliariai kas mėnesį didi
na savo įnašą Vilties Drau
gijai.

• T. Mečkauskas, Galu- 
met City, papildė savo įna
šą Vilties Draugijai, įmo
kėdamas 10 dolerių.

• Dalė Mečkauskienė, Ca- 
lumet City, įstojo nare į 
Vilties Draugiją, įnešdama 
10 dolerių.

• E. M., Clevelande, pa
pildė savo įnašą Vilties 
Draugijai, įmokėdamas 10 
dolerių.

• Mykolas Šorius, Chica
goje, mokėdamas Dirvos 
p r e n u meratą, laikraščiui 
paremti įteikė auką 4 do
lerius.

LIETUVIAI TRIBŪNE 
FESTIVALYJE

Chicagos Lietuvių Mote
rų Klubo Gintaro Baliaus 
debiutantės, jų tėvai bei 
palydovai rugpiūčio 7 d. at
liko dalį programos Chica
go Tribūne 36-tame meti
niame Muzikos Festivalyje 
McCormick Pi. Arie Crown 
Teatre.

Debiutantės pašoko Sa
dutę, su tėvais išpildė Suk
tinį, ir pradžią V. Kudirkos 
Nemuno bangų valso, į ku
rį, po minutės, įsijungė pa
lydovai gintariečiai Jūrų 
Skautai, ir praeitų metų 
debiutantės, kurios baigė 
valsą su debiutančių tėvais, 
o debiutantės su savo.paly
dovais.

Virš 5,000 auditorija lie
tuvius sutiko labai šiltai. 
Programai vadovavo ir pa
aiškinimus davė J. Dauž- 
vardienė.

Tą patį vakarą, televizi
jos Ch. 2 rodė debiutančių 
"Sadutę” iš Festivalio sce
nos.

Šitas Gintaro baliaus pro- 
gramininkų dalyvav imas 
didžiojo Chicagos dienraš
čio programoje buvo ne 

Lietuvaitės debiutantės dalyvavusios Chicago Tribūne suruoštame 
muzikos festivalyje Arte Crown teatre.

vien tik lietuvių pasiro
dymas ir pademonstravi
mas lietuviško meno dide
liai auditorijai, bet buvo ir 
garsinimas lietuvių vardo 
per 6 savaites, beveik kas
dien, Tribūne puslapiuose, 
per radijo ir televizijoje. 
Turbūt niekuomet lietuvių 
vardas nebuvo taip ilgai 
kartotas milijoninio tiražo 
laikraštyje.

Įdomu dar ir tas, kad 
Festivalio rengėjai apmokė
jo programos dalyviams vi
sas išlaidas, net ir lietuviš
kos muzikos orkestraciją.

J. R.
• Br. Juška, gyv. Keno

sha, Wis., Lietuvių Fondui 
atsiuntė surinkęs 377 dol., 
prašydamas įnašą įrašyti 
Lietuvos Partizano vardu. 
Savo laiške rašo; "Mes, Ke
nosha lietuviai, esame giliai 
įsitikinę, kad ir kitos lietu
vių kolonijos ras reikalo ne 
žodžiais, bet veiksmais 
prasmingai paminėti mūsų 
žuvusius tautos didvyrius, 
juos įrašant į Lietuvių Fon
dą nariais”. Br. Juškai šia
me darbe daug' padėjo I. 
Grigaliūnas ir J. Pociulis.

• Studenčių šaulių Korp. 
"Živilės” garbės nario a. a. 
pulk. P. Saladžiaus atmini
mui pagerbti Chicagoje ir 
New Yorke gyvenančių ži- 
viliečių tarpe yra kilęs su
manymas paaukoti Vasario 
16 Gimnazijai bendrą su
telktinę auką. Visos živilie- 
tės korporantės ir buvusios 
"Živilės” ratelio narės kvie- 

• Santaros-Šviesos Fede
racijos suvažiavimas įvyk- 

čiamos prie šios aukos pri- sta rugsėjo mėn. 8-12 d.d. 
sidėti. Rašyti šiuo adresu: Tabor Farmoje, Sodus, 
B. Balšaitytė, 2105 So 51 Mich. Suvažiavime paskai- 
Ave., Cicero, Illinois 6C650. tas skaitys dr. A. J. Grei- 
Atsiliepimai yra laukiami
iki rugsėjo mėn. 1 d.

PAIEŠKOJIMAS

Būdamas Lourde visai 
netikėtai suradau lietuvaitę 
Juzę Nešokaitytę, — ište
kėjusią 1927 m. už prancū
zo. Lederet.

Jos ryšiai su tėveliais ii' 
seserimis nutrūko 1939 m. 
ir dabar paieško savo sese
rų — ypač: Kotrynos Duo- 
bienės, Zosės Kristučienės 
ir Stasės Milaševičienės.

Gimines ar žinančius apie 
jų likimą prašo pranešti 
šiuo adresu: Juze Lederet,
H. L. M. B. 7 No. 1. Lann- 
dare, Lourdes H. P., France.

Ji baigusi komercijos 
gimnaziją Kaune ir labai 
norėtų gauti lietuviškų kny
gų, laikraščių ir žurnalų.

Kun. P. Butkus

Naujoji Lietuvių Fondo valdyba. Sėdi iš kairės: dr. G. Balukas, pirm. dr. A. Razma, A. Rėklaitis!
Stovi: S. Rauckinas, dr. F. Kaunas, dr. V. Šimaitis ir dr. Z. Ašoklis. Naujas LF valdybos adresas: 
6643 So. Maplewood Avė., Chicago, Dl. 60629. Tel. 778-2858. V. Noreikos nuotrauka

NAUJA LF VALDYBA

Rugpiūčio 15 d. Lietuvių 
Fondo tarybos posėdyje su
daryta naujoji LF valdyba, 
kuri pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: pirm. dr. A. Raz
ma (jis yra ir tarybos pir
mininku), vykdomasis vice
pirmininkas dr. G. Balu
kas, sekretorius A. Rėklai
tis (.jis yra ir tarybos se
kretorium), ižd. dr. V. Ši
maitis, finansų sekretorius 
S. Rauckinas, informacijos 
reikalai — dr. F. Kaunas ir 
vajaus reikalai — dr. Z. 
Ašoklis.

Naujoji valdyba pirmoj 
eilei dės visas pastangas su- 
intensvvinti Fondo vajų. 
Bus siekiama, kad iki 1968 
m. vasario 16 d. (50 metų 
Lietuvos Nenriklausomyhės 
atstatymo jubiliejaus) LF 
išaugtu iki pusės milijono 
dol. Valdvba priėmė LF šū
kį: Kas lietuviškai galvoja 
— tas į Lietuviu Fondą sto
ja ! Naujosios LF valdybos 
adresas; Lietuvių Fondas, 
6643 So. Maplewood Avė., 
Chicago, III. 60629. Telef. 
778-2858.

mas, rašyt. Algirdas Lands
bergis, inž. Pranas Zunde, 
dr. Rimvydas Šilbajoris, 
Studentų Sąjungos pirmi
ninkas K. Paulius žygas ir 
dr. Leonas Sabaliūnas.

S i m poziume "Keturias
dešimtųjų metų karta: ma
žumos grupė ar atsinauji- 
mo sąjūdis” dalyvaus Regi
na Petrikonvtė, Daina Skir- 
muntaitė, Nijolė Vaičaity
tė, Mykolas Drunga ir Kęs
tutis Paulius žygas. Simpo
ziumo dalyviai apžvelgs ke
turiasdešimtųjų metų ge
neracijos (kurią laikomi gi
musieji 1938-1947 metais ir 
mokėsi už Lietuvos sienų) 
padėtį dabartinėje lietuvių 
visuomenėje.

Suvažiavimo metu ruo
šiamoje tradicinėje meno 
parodoje dalyvaus Gema 
Duobaitė ir Povilas Martin- 
kus, dailės studijas baigią 
Bostono Meno Muziejaus 
mokykloje.

Rimvydas Šležas iš Bos
tono atveža savo filmą 
"Velnio bala” susukta pa
gal rašyt. Jurgio Jankaus 
romana. kuri buvo įteikta 
kaip filmų studijų diplomi
nis darbas Bostono univer
sitete, laimėjo premiją ir 
buvo rodyta Bostone per 
televiziją.

KANADOS LIETUVIŲ 
DIENOS PROGRAMA

šeštadienį, rugsėjo 4 d.
10 vai. ryto prie McKin- 

non Plant 11 šaudymo 
rungtynės. Dalyvauja Ha
miltono ir St. Catharines 
ramovėnai, Toronto šauliai 
ir Willando Medžiptojų-

Meškeriotojų Klubas ”Li- 
tuanica”.

Sus ipažinimo balius-šo- 
kiai įvyks "Black Sea" sa
lėje, 455 Willand Avė., St. 
Catharines, Ont. šokiams 
gros Vyt. Babecko orkes
tras iš Hamiltono. Salė ir 
bufetas atidaromi 12 vai.
Sekmadienį, rugsėjo 5 d.

1 vai. pamaldos katedro
je, Church St. šv. Mišias 
atnašaus prel. J. Tadoraus- 
kas. Pamokslą sakys T.T. 
Pranciškonų Provinci olas 
poetas T. Leonardas And- 
riekus, O.F.M. Giedos Čiur
lionio ansamblis.

2:30 vai. futbolo (soccer) 
rungtynės Chicaga — New 
Yorkas, Club Heidelberg 
aikštėje, 569 Lake Street.

5:30 vai. iškilmingas Ki
tos Lietuvių Dienos aktas 
ir koncertas "Denis Moris’- 
gimnazijos auditor i j o j e, 
Glen Morris Dr. Programą 
išpildys Čiurlionio ansamb
lis ir solistai: Juzė Krišto- 
laitytė - Daugėlienė; Henri- 
rikas Johansonas ir Algis 
Gilvs.

Pirmadienį, rugsėjo 6 d. 
bus lankomas Niagaros 
krioklys ir kitos žymios 
vietos.

šventėje kalbės Dr. J. 
žmuidzinas, Lietuvos Gene
ralinis Konsulas Kanadoje. 
Pagrindinę kalbą pasakys 
J. Bachunas — Pasaulio 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 
pirmininkas.

Nakvynių reikalu kreip
kitės i Kazį Stundžią, 20 
Weley'St., St. Catharines, 
Ont., Canada. Tel. 684-3035.

Komitetas

BOSTON

INŽINIERIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjun
gos suvažiavimas įvyks š. 
m. spalio mėn. 9, 10 ir 11 d. 
Bostone. Šis suvažiavimas 
bus aštuntasis ir jame bus 

Amerikos Lietuvių Montessori D-jos Vaikų Namai Chicagoje šiais metais išleido 27 abiturientus. 
Vieni jų š| rudeni lankys valkų darželius, kiti įstos | pirmąjį skyrių. V. Juknevičiaus nuotrauka

paminėta penkiolikos metų 
sukaktis.

Suvažiavimo metu bus 
suruošta inžinierių ir archi
tektų darbų paroda ir eks
kursijos į pramonės įmo
nes ir statybas. Pagrindinė 
suvažiavimo dalis įvyks 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
namuose, 484 E. Fourth St., 
So. Boston.

Kviečiami visi inžinieriai 
ir architektai suvažiavime 
aktyviai dalyvauti.

LOS ANGELES

KAUKIŲ BALIUS 
BALFO PARENGIME

Jau buvo skelbta, kad J. 
Gliaudos dviejų veiksmų 
komedija Kaukių Balius 
bus pastatytas Los Angeles 
scenoje kaip Dramos Sam
būrio premjera. Tai bus 
Sambūrio įžanga į 1965-66 
m. pastatymų sezoną.

Sambūris šį veikalą sta
tys BALFo parengime. Jį 
režisuoja D. Mackialienė, 
dekoracijas daro dail. A. 
žaliūnas. Komedija parem
ta muzika, šokiais ir dai
nom. Tai tam tikru atveju 
žodinė operetė. Apstu ne
paprastų maskaradinių kos
tiumų.

Jau pasidarė tradicija 
BALFo rudeniniame paren
gime matyti scenos vaidini
mą. Tuo atveju visad B ALF 
bendradarbiavo su Dramos 
Sambūriu ir kaip visad Dra
mos Sambūris noriai talki
no BALFui. Nesitenkinda
mas vien tik eilinio paren
gimo organizavimu, BALF 
įsijungia ir į kultūrinį dar
bą.

Dramos Sambūris savo 
sezono premjerą paskyręs 
BALFui nusipelno ir visuo
menės padėką. Jis dirba 
šalnos darbui.

Nors spalio mėn. dar to
li, tačiau, kas nori pama
tyti linksmą kcrmediją, pa
justi malonią pirmo šiame 
sezone pastatymo nuotaiką 
ir sušelpti savo artimą ne-
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REMIA ŽYGI
Lietuvių Studentų Sąjunga re

mia ruošiamąjį "Žyg( Į Jungtines 
Tautas", nes kiekvieno lietuvio 
pirma pareiga yra Lietuvos išlais
vinimas. Mes tikime, kad šis žy
gis sugebės pasiekti didesnę dalį 
amerikoniškos visuomenės ir su
pažindinti ją su Lietuvos pavergi
mu. Mes taip pat suprantame, kad 
Jungtinės Tautos esanti ligi šiol 
neišnaudota galimybė Lietuvos 
išlaisvinimui atsiekti. Esame 
tikri, kad šis žygis ne vien tik 
primins pasauliui ir Jungtinėms 
Tautoms 25 metų Lietuvos paver
gimą, bet kartu suvienins lietuvių 
gretas tolimesniems Žygiams dėl 
Lietuvos išlaisvinimo.

Kad užtikrintų žygio | Jungti
nes Tautas pasisekimą, mes siū
lome žygio rengėjams apsvarsty
ti ir } žyg| įtraukti latvius ir es
tus, tuo padarant pat| žygj visų 
pabaltiečlų bendru pasisakymu 
prieš pabaltijos tautų pavergimą.

Lietuvių, latvių ir estų praeitis 
ir ateitis yra bendra: mūsų pa
vergimo valanda, mūsų trėmimo 
ir tremties kančios esančios vie
nodos, taip kaip ir dabartinė oku
pacinė padėtis. Net laisvajame 
pasaulyje Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvės atgavimo klausi
mas yra laikomas bendru Pabal
tijo tautų laisvės klausimu. Vie
ningas žygis pasižymėtų savo pa
sisekimu ir kartu pabrėžtų pa
sauliui, kad mes vieningai sto
jame prieš rusų • kolonializmą 
Pabaltijyje. Mes tikime, kad dar 
yra likę laiko apsvarstyti ir pri
imti ŠĮ mūsų pasiūlymą.

Mes raginame visus lietuvius 
studentus kuo gausiau prisidėti 

prie šio žygio su darbu jo orga
nizavime ir dalyvavime. Kuo gau
siau mes prisidėsime prie šio žy-. 
gio, tuo daugiau užtikrinsime 
pačio žygio ir Lietuvos išlais
vinimo galutini pasisekimą.

LS§ Centro Valdyba

PRAŠO ATSILIEPTI

Lazdūnietis Jonas Zab- 
rockis. gyvenęs prieš karą 
Brazilijoj, nuoširdžiai pra
šomas atsiliepti šiuo adre
su : Katriutė Savickaitė, 
169 Buckingham St., Wa- 
terbury, Conn.

PITTSBURGH

"TĖVIŠKĖS GARSŲ" RADIJO 
GEGUŽINĖ

Prieš kelis mėnesius pra
dėjęs veikti "Tėviškės Garsų" 
radijo pusvalandis rugpiūčio 
1 d., sekmadienj turėjo pirmą 
metinj išvažiavimą - gegužinę, 
kuri Įvyko Plttsburgho apylinkės 
lietuvių pamėgtame Lietuvių Ūky
je, Clairton, Pa.

Nors oras pasitaikė lietingas 
ir gal ne vieną sulaikė, bet apy
linkės lietuviai labai gausiai su
važiavo -- nuoširdžiai atsiliepė 
Į "Tėviškės Garsų" kvietimą.

Tūkstanties dolerių laimėji
mas atiteko numeriui 568--Mild- 
red Yutz. Laimėtoja tuoj pat pa
aukojo 100 dol. radijo pusavalan- 
džiui.

"Tėviškės Garsų" pusvalan
dis girdimas kiekvieną sekma
dieni iš WZUM radijo stoties 
Crafton, Pa. nuo 12:00 - 12:30 
p.p. banga 1590. Programą pa
ruošia ir veda Vyt. A. Yucius.

laimėje, tas galėtų jau da
bar įrašyti spalio 16 d. da
tą į kalendoriaus lapelį.

(pd)
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