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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ABI VOKIEČIŲ DIDŽIOSIOS PARTIJOS TURI 
PO MAŽDAUG VIENODĄ ŠALININKU SKAI
ČIŲ. — TOKIA BŪKLĖ VILIOJA ABEIŲ PA
REIGŪNUS PAGALVOTI APIE KOALICINĘ 
VYRIAUSYBĘ AUSTRIJOS PAVYZDŽIU. — 
TEN PARTIJOM LABAI GERAI. BET KRAŠ
TAS NUO JŲ PASIDALINIMO 'RIEBIOMIS V1E 

TOMIS’ ILGAINIUI TIK NUKENTĖJO.

- - - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - -
Paskutiniais viešosios nuo

monės tyrinėtojų, daviniais 45- 
48% vokiečių rinkikų per rugsė
jo 19 d. rinkimus yra nusistatę 
balsuoti už krikščionius demo
kratus, 43-45% už socialdemo
kratus. Likusi mažuma dar yra 
neapsisprendusi ar balsuos už ma
žą liberalų — laisvų demokra
tų — partiją, kuri šiuo metu 
yra koalicijoje su krikšč. demo
kratais. Jei nejvyks kokių staig
menų, krikščionys demokratai po 
rinkimų atsistos prieš dilemą: 
sudaryti ir toliau koalicinę vyriau^ 
sybę su liberalais, ar eiti vadi
namos 'didžiosios koalicijos' — 
su socialdemokratais keliu. Už 
tokią koaliciją pasisako ir dau
guma socialdemokratų, net ir 
tuo atveju, jei jie gautų daugiau 
balsų už krikšč. demokratus.

Kas yrabta 'didžioji koalici
ja' ir ko ji verta? Vienybė, ap
imanti galimai daugiau žmonių, 
visada yra pageidautina. Dažnai 
girdime reikalavimus statyti vi
so krašto interesus aukščiau už 
partijos. Logiškai galima pasi
daryti išvadą, kad jei dvi didžio
sios partijos, kurios turi per 90% 
seimo narių supi lą dėl koalici

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

MASKVA vėl perka vakaruose milžiniškus kiekius javų. Van- 
couvery pakraunami kanadiški javai. Aštuoniasdešimt laivų turės 
paskubėti, kad žiemos šalčiai jiems nesukliudytų pasiekti Sibiro 
uostus. Bet tai tik dešimtadalis to, ką sovietai nupirko pas "kapi
talistus". Sovietų prekybinės misijos Kanadoje, Australijoje, Ar
gentinoje ir Prancūzijoje susitarė dėl 9 milijonų tonų javų prista
tymo Į Rusiją.

Kodėl toks skubėjimas apsirūpinti javais, kai anksčiau bado me
tais sovietai verždavo diržus ir Maskva neišleisdavo Į užsienį nė 
vieno rublio. Galimas dalykas, kad Maskva pramato ginkluotą kon
fliktą su vakarais arba su komunistine Kinija. Tokiu būdu sovietai 
bando atsikratyti savo aukso rezervų, pakeičiant naudingesnių da
lyku už geltonąjį metalą, javais, kurių jie taip reikalingi.

Prieš porą metų sovietai vakaruose buvo nupirkę 12 milijonų 
tonų javų. Sąskaitos apmokėjimui jie per vienerius metus išleido 
aukso už pusę bilijono dolerių, tai yra pustrečio karto daugiau, ne
gu prieš tai buvo išleidę per aštuonerius metus.

Javų pirkimas kapitalistiniuose kraštuose sovietų propagandai 
yra didelis smūgis, tad visai logiška statyti klausimą, ar jie tai 
daro grynai savo piliečių alkiui numalšinti, ar tai nėra pasiruoši
mas būsimam karui?

Iš kitos pusės Rusija, kuri buvo garsi kaip didžiausia javų au
ginimo valstybė, šiandien dėl savo "planų" yra atsidūrusi kritiš
koje padėtyje. Dar 1952 metais Malenkovas partijos kongrese sakė, 
kad žemės ūkio problema galutinai išspręsta ir prie jos niekad ne
bus sugrĮžta, bet 1958 metais Chruščiovas atidengė, kad javų Rusi
joje išauginama 18% mažiau negu 1914 metais... ir kvietė visus stoti 
kovon už Sibiro žemių apdirbimą. Tada 350,000 jaunuolių su ūkio 
mašinomis buvo pasiųsti apdirbti 40 milijonų hektarų Sibire. Deja, 
tas planas nieko nedavė, šiais metais Kazakstane, penkiolika dienų 
prieš sezono galą, iš 14 milijonų ha ploto derlius nuimtas tik nuo 
pusantro milijono ha.

Dabar Brežnevas vėl reikalauja pirmenybę duoti žemės ūkiui. 
Per ateinančius 5 metus traktorių skaičius turi siekti 1,790,000, 
plaunamų mašinų nuo 84,000 turi būti padidinta iki 125,000 ir Ūkiams 
turi būti duota 1,100,000 sunkvežimių, vietoj praėjusiame penkmetyje 
394,000. Jei tas pavyktų ištesėti, gal sovietų ūkis sutvirtėtų. Bet kol 
kas sovietų lėktuvai Londone iškrauna dėžes su auksu, kad būtų kuo 
užmokėti "kapitalistams" už javus.

Kai prieš porą metų panašiai atsitiko Chruščiovui, tai Maskvoje 
vis juokėsi: "Nikita gerai nusimano žemės ūkyje. Jis sėja Ukraino
je, o derlių renka Kanadoje". Jo Įpėdiniai, atrodo, nepakeitė tokių 
"Ūkininkavimo" metodų.

VILNIUJE naujai pastatytųjų darbininkams namų gyventojai 
atbėgo Į miesto valdybą šaukdami:

— Mūsų namas griūva! Sienoj ir stoge didelis plyšys!
-- Reikia ką nors skubaus daryti, — pasakė savivaldybės tar

nautojas ir skubiai išbėgo laukan.
Už dviejų valandų, nesulaukdami tarnautojo, gyventojai grjžo Į 

savo gatvę ir prie sugriuvusio namo rado iškabą: "Si statybinė me
džiaga priklauso valstybei, vagys bus smarkiai baudžiami",

(vg)

nės vyriausybės sudarymo, kraš
tui tikrai dėl to turėtų boti dau
giau naudos. Kiekvienu atveju 
— mažiau triukšmo. Tikrai yra 
tokių bėdos atvejų valstybiniame 
gyvenime, kada vienybė -- visų 
partijų koalicija -- gali labai 
praversti, tačiau kaip taisyklė 
kraštui yra geriau, jei viena iš 
didžiųjų partijų palieka kons
truktyvioje opozicijoje.

Praktiškai ui geriausiai Įro
do Austrijos pavyzdys, krašto, ku 
rĮ jau dvidešimt metųvaldo 
krikščionių socialų ir socialde
mokratų 'didžioji' koalicija.

Prieš ’anschlussą* (susijun
gimą) su Hitlerio Vokietija abi 
didžiosios Austrijos partijos nuo
saikumu nepasižymėjo. Krikščio
nių socialų pirmatakūnai turėjo 
nemažą polinkĮ Į fašizmą, o Aust 
rijos socialistai buvo 'kairesni' 
už kitus Europos socialdemokra
tus.

Ir tai supranuma, nes laikai 
buvo sunkūs. Susijungimui su Vo ■ 
kieti ja daugumas austrų pritarė. 
Nė vienas vokiečių kraštas ne
turėjo proporcingai tiek daug na
cių partijos narių kaip Austrija, 
beveik lO^/o viso kraJco gyvento

jų buvo partijos nariai.
Po karo būklė radikaliai pasi

keitė. Austrai save pradėjo lai
kyti pirmąja nacių auka ir iš 
Vakarų Vokietijos išgavo pusę 
milijardo markių atlyginimą už 
visokius nuostolius, daugiausiai 
už iš kitų Rytų Europos kraštų 
išvarytų ’volks-deutsche' išlai
kymą. Nuo 1945 m. iki 1955 m. 
mokyklose buvo dėstoma ne vo
kiečių (Deutsch) kalba, bet kaž
kokia 'mokomoji kalba’ (Unter- 
richtssprache)! Tokia komedi
ja padėjo pasaulyje susidaryti 
vaizdui, kad austrai ne vokiečiai, 
o svarbiausia ne naciai.

Kiekvienu atveju, Austrija, ku
ri Vokietijos pavyzdžiu buvo pa
dalinta Į keturias zonas, greitai 
buvo sujungta Į vieną valstybę, 
sovietams per kaŽ kokĮ stebuklą 
sutikus atiduoti savo zoną. Kraš - 
tą pradėjo valdyti abiejų didžių
jų partijų koalicija ir tai buvo 
labai paranku derantis su užsie
niais. Už vyriausybe stovėjo 
bent 90% rinkikų.

Pagal Marshallo planą Aust
rija gavo virš bilijono dolerių. 
Toji pagalba buvo protingai iš
naudota Ir krašto Ūkis atsisto
jo ant kojų.

Vyriausybė iki šiai dienai pa
siliko koalicinė pagal 20 metų nu
sistovėjusias taisykles. Prezi
dentu renkamas socialistas, mi- 
nisteriu pirmininku — katalikas. 
Socialistas ministerls turi kata
liką viceminlsterĮ ir atvirkščiai. 
Ten, kur nesvyravo "dualinė" si
stema, ten visi luomai buvo nu
dažyti juodai ar raudonai. Visi 
geležinkeliečiai ir policininkai 
Austrijoje yra socialistai, visi 
miškininkai ir karininkai yra 
krikščionys soclalal. ■ Paskuti
nieji negali tikėtis gauti nė ieš
mininko vietos, o socialistas nie • 
kados nebus eiguliu. Studijuojan
tiems techniką visada pravartu 
Įstoti Į socialistų partiją, kitus 
mokslus Į krikščionių socialų.

Tokiai tvarkai nusistovėjus, 
abi partijos turi labai daug na
rių. Socialistų partija net 716.000 
tuo tarpu dešimt kart didesnės 
Vakarų Vokietijos socialdemo
kratai turi tik 690.000 narių. 
Austrijos krikšč. socialai — 
600,000, Vokietijos krikšč. dem. 
— 385.000. Tai dėl to, kad tam 
tikri postai yra susiję su pri
klausomybe partijai.

Bet kokia nauda iš to visam 
kraštui, o ne partijų aparatams, 
kurie Įgijo nepaprastos galios?

Austrija turi geriausią pasau
lyje socialinio draudimo siste
mą, butai labai pigūs. Vis dar 
galioja 1914 metų nuomos, už 
virš 60% visų Vienos butų mo
kama mažiau negu 7,5 dolerių 
nuomos Į mėnesĮ. Puiku? Ne vi
sai, 46% Vienos butų iki šiol dar 
neturi vandentekio ir modernių 
tualetų, tik ketvirtadalis visų 
butų aprūpinti voniomis. Kad gau
ti butą (reikia savininkui sumo
kėti tarp 2.500 ir 10.000 dolerių 
kyš{. Už kambarius mokama de
šimt kart daugiau nuomos, negu 
už visą butą. Privačių statybų 
kaip ir nėra, o gauti butą val
diškuose namuose reikia užsi
rašyti Į ilgą eilę ir turėti para
mos atitinkamoje partijoje.

Visos valdinės Įstaigos ir Įmo
nės turi per didelj, neproduk
tingą valdininkų ir tarnautojų 
skaičių. Sakysime, radiofone tar 
nauja per 2.100 valdininkų, kurių 
trečdalis ten visai nereikalingi, 
tačiau tokioje jautrioje vietoje 
kiekviena partija nori turėti sa
vo žmonių, kurie kontroliuotų sa
vo kolegas, priklausančius kitai 
partijai. Nėra ir nepriklausomos 
nuo partijų spaudos. Ir tose Įs
taigose, kurias kontroliuoja vie
na partija, kaip geležinkeliai, 
etatai yra labai išpūsti, kad pa
didinus savo partijų nariu skai
čių. Reikia neužmiršti, kad be
veik visos didesnės Įmonės, Įskai
tant Ir bankus, Austrijojeyra su
valstybintos. Valstybė faktlnai

Dr. Vladas Ramanauskas

DU. VLADAS RAMANAUSKAS 
SUKAKTUVININKAS

V i s uomeninėje veikloje 
pasižymėjęs ir nuolat lietu
viškomis problemomis gy
vai besidomįs Dr. Vladas 
Ramanauskas rugsėjo 9 d. 
švenčia savo gyvenimo 50 
metų sukaktį.

Neseniai tokias sukaktis 
atšventusių ir to "viduram
žio” sulaukusių veikėjų ei
lė ne maža. Vieniems jie 
dar "per jatini”, kad dide
lėmis iškilmėmis jų darbus 
ir veiklą atžymėti, kitiems 
atrodo, kad to amžiaus su
silaukę veikėjai turi dar 
daug laiko ir daug neatliktų 
uždavinių, kad iš anksto 
jau juos gerbus ir minėjus. 
Kiek kas turi tiesos, nees
minis dalykas, bet to am
žiaus sulaukę veikėjai ne 
vien tik susidėjusių aplin
kybių dėka iškilo ir savo 
veikla pasižymėjo. Iškilo ir 
pasižymėjo jie ne todėl, kad 
sukaktuvių proga būtų gar
sinami. bet todėl, kad jie 
neslėpė savo galvų smėlyje, 
kaip Štrausai, tautai pavo
jingais momentais, nesle
pia savo galvų ir tada, kada 
galėti! ramiai gyventi sau 
tokį ar kitokį gerbūvį susi
kūrę.

Tokių nesislepiančių vei
kėjų tarpan gražiai įsiri-

ten kontroliuoja apie 75% viso 
ūkinio gyvenimo.

To viso išdavoje, Austrija vir
to idealiu kraštu pensininkams, 
kurie siekia kuklaus, bet 'užtik
rinto' pragyvenimo! Ten neliko 
vietos energingesniam elemen
tui. Tas masiniai emigruoja J 
Vakarų Vokietiją ir kitus kraš
tus.

Nors Austrija turėjo daug leng 
vesnę pradžią ūkiškam atkuti
mui kaip V. Vokietija, vidutinės 
jos gyventojų mėnesinės paja
mos siekia tik 100 dolerių, o V. 
Vokietijoje -- netoli 200 dol. Kas 
dešimtos austras turi automobi- 
1Į, tuo tarpu Vokietijoje kas šeš
tas gyventojas.

Savaime aišku, kad tokioje sis
temoje negalimos jokios refor
mos, viskas vyksta pagal parti
nę aritmetiką. Sakoma, kad vie
nos partijos ilgas valdymas yra 
tikra nelaimė, bet ir dviejų par
tijų valdymas nekažln kas.

kiuoja ir dr. Vladas Rama
nauskas.

Gimęs 1915 metų rugsėjo 
9 d. Trakiškių km., Kvietiš- 
kio valse., Marijampolės 
apskr. Baigė Rygiškių Jono 
gimnaziją. 1936 m. baigė 
Karo Mokyklą ats. j n. lei
tenanto laipsniu, o 1943 m. 
VD Universiteto medicinos 
fakultetą, gaudamas gydy
tojo diplomą.

Lietuvoje buvo veiklus 
šaulys, skautas, ats. kari
ninkų Korp. Ramovė pirm., 
studentų atstovybės narys. 
Okupacijų metu aktyviai 
reiškėsi pogrindyje, pri
klausydamas Laisvės Ko
votojų organizacijai. Už 
veiklą pogrindyje buvo ka
linamas komunistų ir nacių.

Vokietijoje buvo Uchtės 
ir Stuttgarto tremtinių sto
vyklų valdybos pirmininku. 
Atvykus j Ameriką, Įsikū
rė Clevelande. kur verčiasi 
sėkminga gydytojo prakti- 
ka. Bet tuo dr. Vlado Ra
manausko veikla dar nesi
riboja. Kad ir užimtas gy
dytojo praktika, jis randa 
laiko ir noro dalyvauti or
ganizacijų veikloje, dažnai 
joms vadovaujant. Čia jis 
lietuviškos mokyklos tėvų 
komiteto pirmininkas, ir 
BALFo direktorius. Vilties 
valdyboje veikia kelias ka
dencijas, dvi iš jų būnant 
pirmininku. Jis ir LNF at
stovas, Konservatoriij Klu
bo pirm.. AI.T S-gos Cleve- 
lanao sk. narys. Atvykęs Į 
(’lcvelandą vienas iš pirmų
jų Gvdytojų Draugijos stei
gėjų ir vadovų.

Tiek vietos, tiek bendri
nėse organizacijose savo 
neišsenkama energija su
kaktuvininkas yra Įnešęs 
savo svarų Įnašą darbu ir 
geromis idėjomis. Tai vie
nas įų veikliųjų profesio
nalų, kuriam patriotinis 
impulsas teikia jėgos ir 
energijos nepasiduoti vien 
kasdieninio darbo rūpes
čiams, bet gyventi ir veik
ti lietuvių visuomenės la
bui taip, kaip jis tą darbą 
geriausiai supranta ir laiko 
reikalingu.

Sukaktuvininkui linkime 
tos pačios energijos ir ryž
to ateityje.

Čekoslovakijoje
Vyt. Alseika
' . /a’/-"- ’' •_ j ' • r'-'
Šiais metais Čekoslovakijoje 

buvo iškilmingai paminėtos 20- 
sios krašto "Išlaisvinimo" meti
nės. Sakoma, kad Čekoslovakija 
vienintelis kraštas, po Sovietų 
Sąjungos, pasiekęs "socializmo” 
stadiją, tad jam buvo leisto vie
šai pasivadinti "Socialistine če- 
koslovakų respublika."

Kalbant apie Čekoslovakiją, 
reikia priminti ir Slovakiją. Sta
lino laikmečiu ji nukentėjo žy
miai skaudžiau negu čekų že
mės. Slovakai dėl jų patirtų ne
sėkmių, persekiojimų ar Stalino 
laikais buvusių "administracinių 
priemonių" (taip švelnybiniai pa
vadintos teroras) dažniausiai kal
tina Prahą ir joje sėdinčius ko
munistų pareigūnus. Praha, savo 
ruožtu, slovakus dažnai vadina 
"buržuaziniais nacionalistais" 
(lygiai taip pat, kaip komunistinė 
Lietuvos spauda ar radijas vadi
na Vakaruose Įsikūrusius lietu
vius - išeivius). Būdinga, kad 
1952 m., dar Stalinui gyvenant 
nuteisus mirti partijos genera
linį sekretorių SlanskĮ, jo mirtis 
buvo, palyginti mažai apgailėta. 
Tuo tarpu drauge su Slanskiu pa
kartas buvęs užsienio reikalų mi - 
nistras Clementis antikomunis- 
tų dabar laikomas "geru bei pa
doriu slovaku". Vėliau jau su
stabdžius prieš slovakus naudo
tą terorą, neapykarųos nuosėdos 
pasiliko ir slovakų priešiškumas 
čekams nėra išblėsęs, priešin
gai,jis dar pakilęs. Santykių ašt- 
rėjimas tarp čekų ir slovakų 
bu,ro sudaręs net suskilimo pavo 
jų centrinei čekoslovakų komunis - 
tų partijai. Partija buvo susirū
pinusi slovakų komunistų puoli
mais prieš Prahos pareigūnus, ne 
tiek valdžios, kiek partijos vir
šūnes.

Slovakų atskilėlių ar atskalūnų 
spaudos organas yra Bratislavoje 
slovakų rašytojų sąjungos leidžia
mas žurnalas "Kulturny Zivot", 
kurį išimtinai redaguoja slovakų 
komunistų partijos žmonės. Žur
nalas per eilę metų yra sėkmin
gai gynęsis nuo Prahos puolimų, 
nekreipė dėmesio Į Įvairius gra
sinimus. Nors žurnalo tiražas ri
botos -- teleidžiama spausdinti 
30.000 egz., tačiau spėjama, kad 
kiekvieną savaitę žurnalą per
skaito bent pusė milijono asme
nų. Visuose straipsniuose ryškus 
tradicinio slovakiškojo naciona
lizmo atspalvis ir tai, žinoma, 
kelia plačių gyventojų sluoksnių 
-- ne tik slovakų, bet ir čekų — 
simpatijas. Prahos partiečiai, 
norėdami papirkti slovakus - at
skalūnus, jiems siūlė geras tar
nybas centrinėje valdžioje, bet... 
visi pasiūlymai buvo atmesti.

Žinoma, ir patys slovakai, ves 
darni kovą su savo ortodoksi
niais draugais - komunistais 
yra turėję nuostolių. Pagal Pa- 
vel Tigrid žodžius, jei per pas
taruosius metus Čekoslovakijo
je buvo pastebėtas tam tikras lais 
vėjimo vyksmas, tai nemaža dali
mi vyko kaip tik slovakų spaudi
mo dėka. Taigi, slovakų vaidmuo 
yra nemažas, su jų balsu skaito
masi ir jei griežtieji komunizmo 
varžtai kartais atpalaiduojami, 
tol čia daugiausia slovakų nuopel
ną s.

Kaip gi atrodo tas laisvėjimo 
vyksmas Čekoslovakijoje? Jis kl 
toks, kaip Vengrijoje. Vykdydami 
kurį nors procesą laisvėjimo 
kryptimi, čekai nepuola pačios 
partijos ar jos politikos, bet su
siblokuoja su kuria nors parti
jos grupe ir pradeda prieŠpuolĮ, 
nukreiptą prieš paskiras gru
pes ar elementus partijoje. Dau 
giau laisvės siekę čekoslovakų 
intelektualai daugumoj buvo ar 
tebėra partijos nariais. Jie yra 
bandę paveikti partijos galiūnus 
ar net Įsiveržti Į atsakingus pos
tus. Nuo 1956 m. Rytų Europos 
komunistų tarpe pastebima ten
dencija pasiekti tokias pozicijas 

(Nukelto Į 2 psL)
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BŪKIT SVEIKI

ILGESNIO GYVENIMO PAGRINDAI
Žmogus trokšta sveikai ir il

gai gyventi. Tačiau neatsižvel
giant | tai, kaip lemta sveikai, 
ilgai ir laimingai gyventi, kiek
vienas kas kartą einam senyn. 
Tai neišvengiama tikrovė, kuri 
visus be išimties vienodai palie
čia — švelniai glosto ar skau
džiai plaka. Žmogui neįmanoma 
nei laikrodžio pasukti atgal, nei 
gamtos taisyklių pakeisti.

Dažnai su džiaugsmu ir net su 
ypatingu pasididžiavimu teigia
ma, kad dabar žmogaus amžiaus 
vidurkis siekia net iki 70 metų, 
o moterų papildomas dar trim 
metais, kada pradžioj šio šimt
mečio amžiaus vidurkis nepra
šokdavo 50 metų. Atrodytų lyg

Čekoslovakijoj...
(Atkelta iš 1 psl.)

tarnybose, kurias turint būtų Ima. 
noma bandyti eiti politinių paki
timų kryptimi.

Kaip su pakitimais partijoje ar 
valdžioje? Jei Čekoslovakijoje ir 
buvo dedama nemaža reformi- 
ninkų pastangų (kitas klausimas, 
tai reformos ūkio srityje), vis 
dėlto pats partijos galios apara
tas pasiliko nepaliestas. Tas pats 
liečia ir vietinę valdžią provin
cijoje. Tačiau netenka abejoti, 
kad partijai daugeliu požiūrių jau 
tenka gintis. Slovakų judėjimas 
tai partijai sudaro daugel Į pavojų, 
smunka krašto Ūkis ir jei bus 
einama prie tolimesnių reformų, 
tai jos ■ gali privesti prie radi
kalių pakitimų ir viršūnėse. Ne
atrodo, kad tauta norėtų revoliu

cijos, ji greičiau linkusi prie 
palaipsniui vykdomų pakitimų.

Kas nauja// Jr •

* LATVIŲ VADOVYBĖ užsie-
myje parodė savo nepasitenkinimą 
Švedijos karo laivų vizitu Rygoje. 
Švedų gi vyriausybė aiškina, kad 
vizitas buvęs "neoficialus”. Tuo 
pat metu latvių laikraštis Ameri
koje Laiks pastebi, kad švedų jū
reiviai, išleisti paviešėti Rygos 
mieste, gyventojų buvo sutikti ne 
paprastai šiltai ir entuziastingai.

Vienas iš jūreivių parsivežė | 
Stockholmą latvaitės saujon slap 
tai Įspraustą laiškelĮ, kuriuo ji 
nuoširdžiais žodžiais sveikina 
ušienyje gyvenančius tautie
čius, praSo netikėti ir nesileis
ti viliojamiems komunistinės pro 
pagandos.

* RYTŲ BERLYNE buvo suimti 
3 amerikiečių turistai, kurių vie
nas nuteistas 8 metams kalėti 
neva už ruošiamą pagalbą rytų 
vokiečiams pabėgti Į Vakarus.

♦ siūlo padalinti sovcho- 
ZUS ŪKININKAMS. Toks siūly
mas pasirodė sovietų laikraštyje 
Komsomolskaja Pravda. JJpara
šė tūlas Krasnojarsko sovhozo 
vyr. agronomas V. Žulin. "Nuo
dėmingą mintj" gvildendamas 
Zulinąs siūlo didžiuosius valsty
binius ūkius padalinti sklypais ir 
leisti patiems žemdirbiams ūki
ninkauti. Tą straipsnĮ paskaitę 
užsienyje gyveną sovietų gyve
nimo stebėtojai galvoja, kad tai 
"bandomasis balionas" gyvento
jų nuotaikoms patirti ir pa rodyti, 
kad ūkiniam gerbūviui pakelti 
svarstomi {vairiausi pasiūlymai 
ir — "nauji išradimai", kad kaip 
nors išvengti nuolatinės žemės 
ūkio gamybos krizės.

* JTO ATSTOVŲSESIJA baigė
si nutarimu, kad sekančioje sesi
joje visi atstovai galės vėl nau
dotis normalia balsavimo proce
dūra. Tai paseka JAV nuolaidų 
Sov, S-gai, kuri nemokėdama rei
kalaujamų {našų, pagal JTO sta
tutą, turėjo nustoti balso teisės, 
kartu su kitomis 10 valstybių,at
silikusių savo mokesčiais.

Ramiai ir be (patingų nutarimų 
pabaigta sesija buvo baigta Komu 
nistinės Albanijos atstovo Halim 
Budo pareiškimu, kad nutarimas 
palikti Sov. S-gą nenubaustą už 
mokesčių nemokėjimą yra aiškus 
JAV pralaimėjimas ir kad John
sono vyriausybė pasitraukė iš ko
vos lauko dėl to, kad neturėjusi 
kito pasirinkimo. 

nepapratai didelis laimėji
mas, tačiau tai tėra tik maloni 
iliuzija, nes menkai teliečia žmo
nių išgyventą tikrąjį metų skai
čių. Vidurkis reiškia tik bendrą 
žmonių grupės ar tautos amžių.

Kai dar prieš 30 metų kūdi
kių, vaikų ir paauglių mirtingu
mas buvo labai aukštas nuo taip 
vadinamų vaikų ligų, Šis reiški
nys labai sumažindavo visų gyven
tojų bendrą amžiaus vidurki. Vai
kų Ilgas nugalėjus, kilo ir am
žiaus vidurkis, nors reikia imti 
dėmesin ir kitus svarbius fakto
rius. Šiandien sakome, kad žmo
gaus gyvenimo amžius siekia net 
70 metų. O atsilikusiuose kraš
tuose amžiaus vidurkis nepra- 
šoksta 40 metų, daugiausia dėl 
vaikų mirtingumo.

Ir senesniais laikais būdavo 
paskirų žmonių, išgyvenusių 70, 
80, 90, 100 ir net daugiau metų. 
Tegul pastarųjų ir buvo palygi
namai nedaug, bet visgi jų būda
vo ir dabar yra. Tai reiškia, kad 
žmogaus organizmas yra pajė
gus tiek metų išsilaikyti perdaug 
nesusidėvėjus. Tokie žmonės iš
gyvena ilgus metus, nes ligos ar 
kitokios nelaimės nesunaikino jų 
organizmo. Sakoma, kad ir seno
vės laikais, kada žmones gyveno 
primityviai, yra buvę "metu- 
zalių" (ilgus metus gyvenusių). 
Žmogaus organizmas nėra esmi
niai pasikeitęs ir dėlto galėjo 
būti tiek pat patvarus, kaip ir šių 
dienų žmogaus.

Iš neginčyjamos aplinkybės, 
kad dabar amžiaus vidurkis pa
siekė 70 metų, nereikia ir negali
ma daryti išvadų, b ūkta i žmogus 
tikrai ilgiau gyvena, nes tai būtų 
tik savęs apgaudinėjimas, o ne 
matavimas tikrovės, kurios rei
kia ieškoti kitur, kai norima tie
są susekti.

Civilizacijos pažanga vis dau
giau ir daugiau žmogui teikia pa
togumų ir lengvatų, kartu apsau
gojant jo sveikatą, nors ta pati 
civilizacija ir nužudo daug žmo
nių, pvz. automobiliai, lėktuvai, 
ir t.t. kurie šiam krašte kas met 
užmuša apie 40.000 žmonių. Vis- 
tik civilizacija teikia žmonijai 
daug ląimės, kurios nlekasneno-

Ką liepsna, ir tik liepsna teikia maistui... 
tą liepsna teikia ir Stroh’s,

Tai tradicinis Senojo Pasaulio bū-
romas liepsnoje. Tik Stroh’s. O kodėl ? 
Labai paprastai. Ką liepsnos prisilie- 
tėjimas teikia gerai mėsai... liepsna 
teikia Stroh’s skoniui. Darymu betar
pe liepsna išgauna geresnio skonio iš 
visų priedų, dedamų į alų.

das darant gerą alų. Jūs jaučiate skir. 
tumą. Iš pirmo karto. Po to, nesvar
bu, kokj alų būtumėte vartoję, daug 
galimybių, kad pereisite į Stroh’s. 
Tai todėl, kad Stroh’s yra vienintelis 
amerikoniškas alus su liepsnoje dary
to alaus skoniu.

LIEPSNOJE DARYTO SKONIS

ŽIŪRĖKITE BEISBOLU, ĮIUNGUS ABC-TV KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ,WEW$, Channel 5

Joks kitas amerikoniškas alus neda-

Dr. Steponas Biežis

ri keisti | primityvaus gyvenimo 
sunkumus ir netikrumus.

Civilizacijos ir mokslo laimė
jimų tarpe neabejotinai pirmau
ja tikresnis sveikatos apsaugoji
mas ir jos patvaresnis išlaiky
mas. Iš tų laimėjimų galima ir 
pagristai reikia tikėtis, kad žmo
gus sveikiau ir daugiau metų pra
gyvens, nes mažiau pavojų netek
ti gyvybės jaunystėje ir pusam- 
žiuje. Duomenys kaip tik atitinka 
Šitokiam galvojimui. Senesnio am
žiaus žmonių skaičius kasmet vis 
daugėja. Tai tiesa, ypatingai per 
paskutiniuosius 30 metų. Pav. 
1950 metais JAV buvo 11.000.000 
virš 65 metų amžiaus žmonių, o 
1965 m. jų skaičius jau siekia 
18,000.000. Šis skaičius gana įs
pūdingas, bet dar nepasako visos 
tiesos, nes per tą pat( laikotarpi 
bendras gyventojų skaičius taip 
pat žymiai padidėjo. Tik procen
tinis padidėjimas rodo tikrąją 
reikšmę. Ir tas procentas yra: 
1950 - 7, 1962 - 9, o 1965 - 9.5 
procentai visų gyventojų virš 65 
metų amžiaus. Tai reiškia, kad 
per 12 metų senyvo amžiaus žmo 
nių skaičius padaugėjo dviem pro 
centais.

Įdomu ir tai, kad procentinis 
žmonių virš 65 m. daugėjimas 
pramatomas vis didesnėje propor
cijoje. Taigi, netik skaičius, bet 
ir procentas vis daugės. Užtat 
jau dažnai sakoma, kad Amerika 
sparčiai sensta.

Visi daviniai rodo, kad Ameri
kos gyventojai sulaukia senesnio 
amžiaus, palyginus su netolima 
praeitimi. Tai reiškia kad dauge
liui lemta išgyventi pridėtinius 
metus, kurių iš viso sulaukti anks
čiau nebuvo galimybių. Dar kitas 
labai svarbus veiksnys, surištas 
su gyvenimo pailgėjimu, tai tas, 
kad tuo pačiu metu vyresnio am
žiaus žmonės gali pasidžiaugti 
stipresne ir ištvermingesne svei 
kata. Mažas džiaugsmas gyventi 
nepagydomam invalidui. Nevel
tui sakoma, - be sveikatos nėra 
laimės.

Amžiaus vidurio pailgėjimas 
nėra atsitiktinas ar pripuolamas 
dalykas. Tai žmogaus nuopelnas, 
Įgytas sunkiu ir neatlaidžiu dar
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bu, kurio reikės dar" daug, daug, 
kad bent priartėti prie siekiamo 
tikslo. Ryžtinga ir neatiaidi pažan
ga užtikrina daug laimėjimų žmo
nijai, pagrindan dedant sveikatą 
ir gerovę.

Ilgesnio amžiaus vidurkio lai
mėjimai remiasi medicinos moks - 
lo pažanga, kultūriniais laimėji
mais ir ekonomine gerove, šis 
trikampis yra būtinas ir neišski
riamas. Nors tai ir atrodo skir
tingos žmogaus gyvenimo sri
tys, bet jos jungiasi {bendrą gran
dinę, kurios bent vienai daliai pa
krikus neišvengiamai paveikiama 
sveikatingumo sritis.

Medicinos mokslas, dar ir 
šiais laikais dažnai suprantamas 
tik kaip ligų gydymas, yra tiek 
pat senas, kiek pačios ligos. Juk 
ir senovės primityvus žmogus, 
ligos skausmų kankinamas, 
ieškojo priemonių skausmais at
sikratyti. Tai irgi, primityvia 
prasme, buvo savotiška medicina, 
kurią dabartiniu supratimu var
giai vadintume mokslu. Tačiau 
iš tokios menkos pradžios kilo 
savotiški galvojimai, tyrimai, ieš 
kojimai priemonių išvaduoti 
žmogų iš varginančių ir mirti 
nešančių ligų, davė pradžią ir 
nustatinėjo eigą šių dienų moks
liniams tyrimams. Ilgainiui at
sirado tariami žinovai, kuriųdaž- 
niausia tik atsitiktinis ligonių pa
gydymas jgavo žmonių pasitikė
jimą ir jie buvo laikomi autori
tetais. Tokie 'autoritetai’, Įsiti
kinę savo pajėgumu, net laikę sa
ve neklaidingais, vertė visus 
jiems paklusti. Suabejojimas ar 
nukrypimas nuo jų metodų ir tei
gimų buvo laikoma dideliu nusi
kaltimu.

Tokia nelemta padėtis Ir gal
vosena sulaikė pažangą šimtme
čiams. Tačiau ir stipriausias au
toritetas, netiirĮs tikro pagrindo, 
ilgainiui netenka pasitikėjimo ir 
lieka nušluotas kaip nebuvęs. Me
dicinos istorija ėjo kaip tik tokiu 
keliu, ilgiems laikams pastojus 
pažangos .spinduliams prasimuš
ti per tariamų autoritetų sieną.

Tik su devynioliktu šimtmečiu 
medicinos mokslui prasivėrėdu- 
rys l platesnius laukus ligų ty
rimams, ieškojimui priemonių ir 
būdų su ligomis kovoti ir apsau
goti žmoniją nuo susirgimo. Čia 
jau pradėta eiti moksliniu keliu 
ir be trukdymų, kas davė progos 
ir . galimybės sparčiau įsibėgėti, 
pasiekiant vis stambesnių lai

mėjimų ir atvedus iki Šių dienų 
klestėjimo, kuriuo pasinaudoda
mi džiaugiamės geresne sveika
ta ir ilgesniu gyvenimu.

Žmogaus išradingumas veda ( 
vis didesnius ir reikšmingesnius 
išradimus jo paties gerovei. Rei
kia atsiminti, kad pradiniai ir net 
{Pusėję praeito šimtmečio medi
ciniški tyrimai nepasižymėjo sa
vo našumu ir ypatinga pažangą. 
Tam buvo daug ir svarių priežas
čių: trūkumas atsidavusių tyrinė
tojų, stoka koordinavimo ir stam
besnių sumų tyrimų finansavi
mui,

Sis šimtmetis, ypač pastarasis 
ketvirtis, paėmė visai kitą kryp
ti. Ta kryptis siekia apsijungti 
vis didesniais tyrimų centrais, 
telkiant vis daugiau ir daugiaupa- 
Čių geriausių mokslinių jėgų. Tai 
viena. Antra, naujais ir patikrin
tais daviniais atvirai pasidalina
ma visame civilizuotame pasau
lyje. Galutini ir saugūs produktai 
Pateikiami žmonijai kovai su 
ligomis. Reikšmingi ir toli siekiu 
laimėjimai yra tarptautiniai, neš 
visų valstybių sienos jiems yra 
atdaros.

Pavyzdžiu imkime kad ir vėžio 
ligos tyrimų istoriją. 1898 metais 
šiame krašte buvo pirmutinė la- 
bęratorija (kurta vėžio ligos stu
dijoms Roswell Park Memorial 
Instituto vardu Buffalo mieste, iŠ 
trijų kambarėlių su penkių as
menų štabu, kurių du dirbo tik 
dal{ laiko. Biudžetas — 10,000 
dolerių metams. Šiandien šioje 
laboratorijoje dirba 1700 moksli
ninkų. Iš trijų kambarėlių Per 
tuos 66 metus išaugta { 25.000. 
000 dolerių vertės milžiniškus pa
status, sumoderniausiais {rengi
mais ir kasmetiniu 11.5 milijonų 
doleriu biudžetu. New Yorko mies 
to Sloan-Kettering Institutas per 
pastaruosius dešimt metų išaugo 
iŠ 400 iki 1300 specialistų su biu
džetu nuo 2.116.000 iki 9.000.000 
dolerių. Kai federalinė valdžia 
1937 metais (kūrė Nacionalini 
Vėžio Institutą (National Cancer 
Institute), buvo skirta 400.000do
lerių, iš kurių pusė radiumo pir
kimui. 01962 metais šio institu
to biudžetas siekė 128.000.000 
dolerių, veik 320 kartų padidėjęs 
Per 25 metus, šiame krašte 
mokslininkų, dirbančių vėžio li
gos tyrimų darbuose nepaprastai 
Padaugėjo. 1946 metais jų tebu
vo 73, o 1960 jau pašoko iki 2348 
asmenų.

Ir kitose srityse, tiek ligoms 
nugalėti, tiek bendram sveika
tingumui pakelti, dirba tūkstan
čiai mokslininkų, visam reikalui 
išleidžiant bilijonus dolerių. Kai 
šitaip intensyviai darbai dirbami, 
juos lydi ir tolygi pažanga. Virš 
100.000 (vairių cheminių medžia
gų ištiriama kas met, vis siekiant 
surasti veiksmingus ir saugius 
vaistus ligų gydymui. Tik šitaip ir 
atsiranda vis naujų vaistų, kurie 
pakeičia senesnius ir, žinoma, 
mažiau vertingus. Užtat nereikia 
stdoėtis, kad pažangos eigoje velk 
kasdieną kas naujo, vis geresnio 
vis naudingesnio pasiekia žmoni
ją. Dėka šitokiai medicinos pa
žangai, atsiranda geresnės gali
mybės apsisaugoti nuo susirgi
mų, vis daugiau ligų nugalima, 
susirgus lengviau pagydoma, 
kas veda j patvaresnę sveikatą ir 
ilgesni bei sveikesni gyvenimą.

Per paskutinj šio šimtmečio 
ketvirti medicinos mokslas pa
siekė daug reikšmingų laimėji
mų. Vienas iš stambiausių, tai 
antibiotikų, kaip penecilino, sul- 
fos ir jiems giminingų vaistų 
atradimas, sudavęs smarkų smū
gi bakterinėms ligoms. Šiandien 
antibiotikų pavartojimas prieš 
bakterines ligas tiek ištobulin
tas, kad atitinkamos ligos nuga
lėjimas veik užtikrintas. Pvz. 
Prieš antibiotikų laikus senyvi 
žmonės plaučių uždegimo per
blokšti, tik labai retais atsitiki
mais bekeldavo iš lovos. Gi da
bar mirtis nuo šios ligos jau pa
sidarė retenybė. Tokie pat džiu
gūs rezultatai seka ir kitais atve - 
jais, kai ligos priežastim yra bak
terijos, kurios sunaikinamos an
tibiotikais.

Ne tik apsaugomoji medžiaga 
gali džiaugtis atsiekta pažan
ga, kaip skiepais prieš vaikų pa
ralyžių (polio) ir influenzą.betir 
chirurgijos technika tiek pažen
gė, kad ir sunkiausios operaci
jos saugiai ir sėkmingai atlie
kamos. Jau nebeliko žmogaus 
kūno kampelio, kurio chirurgo 
ranka nepasiektų. Šiandien jau 
paprastas (vykis širdies opera
cijos. Sukalkėjusios arterijos,ve 
dančios ( gangreną ir mirt(, da
bar saugiai išpjaunamos ir jųvie - 
ton (sodinamos dirbtinos arteri
jos.

Nors medicinos mokslas jau 
daug ligų visiškai nugalėjo, kitas 

gerokai apvaldė, bet jo dar laukia 
didžiulės problemos ir paslaptys, 
reikalingos išaiškinimo. Pirmoje 
eilėje šitokių problemų yra 
vėžio liga, kiekvieną metą nu
stodama virš 275,000 gyvybių. 
Po to seka reumatinės ligos. Ta
čiau intensyvūs tyrimai jau pra
deda laužyti tų ligų pagrindus.

Civlliazcija teikia Žmogui dau
gybę patogumų, malonumų ir sau
gumą, bet tuo pačiu pat( gyveni
mą komplikuoja, uždedant kiek
vienam asmeniui tam tikrą atsa
komybę ir pareigą, kurių tarpe 
itin svarbią vietą užima rūpi
nimasis sveikatos reikalais. Kul
tūringas žmogus moka vertinti 
savo sveikatą, nes aiškiai supran
ta, kad tai yra jo paties gerovei. 
O kasgi sau gero netrokšta? Ap
sileidėlis ar nepaisąs tik save 
skaudžiai nubaudžia. Bet ir kultū - 
tingiausias Smogus privalo sekti 
medicinos laimėjimus ir jais ati
tinkamai pasinaudoti, kad iš to 
būtų nauda. Kokios apsaugos jis 
gali tikėtis, sakysime, nuo polio, 
influenzos ir panašių ligų, jei jis 
nesinaudos žinomais skiepais, 
apsaugančiais nuo jų? Arba kiek 
gero duos tie stebuklingieji anti
biotikai, jei susirgęs bakterine 
liga neskubės juos reikiamai pa
vartoti?

Kiekvienas išmintingas asmuo 
iš anksto pasirūpina skirti rei
kiamą kainą už gyvenimo būti
nybes, taip pat ir gal dar dau
giau, reikia rūpintis savo svei
katą išlaikyti tinkamoje padėty
je. Kiekvienas dalykas turi sa
vo kainą. Tačiau ir šiais laikais 
daugelis neįvertina savo sveika
tos kainos manant,kad ją užgim
dami gavome nemokamai, tai ji ir 
tarnaus taip pat nemokamai. Tik 
jos netekus, dėl šitokio galvojimo 
staigiai pajuntama jos begalinė 
vertybė, bet tuomet jau dažnai 
vėlu ir jos nebeĮpirksi nei už di
džiausius turtus.

Moksliniai tyrimai kovai su li
gomis, kaipjauanksčiaumatėme, 
kainuoja brangiai ir daugiausia 
lėšų sukeliama iš geros valios 
žmonių aukų, kuriomis rūpinasi 
specialiai sukurtos visuomeninės 
organizacijos, kurių pareigūnai 
pasišventusiai dirba be jokio at
lyginimo. Iš tokių organizacijų 
svarbiosios yra: Amerikos Šir
dies Sąjunga (American Heart 
Association) ir Amerikos Vė
žio Draugija (American Cancer 
Society). Jų vienintėlis tikslas 
yra finansuoti tyrimus pavojin
giausių ligų: širdies ir vėžio, 
bei padėti nepasiturintiems 
šiomis ilgomis susirgus. Tiks
las garbingas, idealas aukštas. 
Tačiau be lėšų sukaupimo šiam 
svarbiam reikalui siekti, viskas 
liktų tik graži svajonė. Kiekvie
nas besirūpinąs savo sveikata ( 
tai privalo atkreipti rimtą dė
mesį ir aktyviai įsijungti. O tas 
Įsijungimas bus vertingiausias, 
kai kiekvienas pagal savo išgalę 
skirs savo finansinę paramą mi
nėtoms organizacijoms, kurios 
bus tiek naudingos, kiek jos su
silauks paramos iš visuomenės.

Džiaugdamiesi ir besigėrėda
mi mūsų aukštos civilizacijos ge 
rybėmis, privalome jausti asme
ninę pareigą netik ją išlaikyti, bet 
ir visokeriopai remti, kad ji vis 
daugiau kiltų mūsų pačiu nau
dai. Kiekviena privilegija užde
da tolygią pareigą.

SUKAKTUVINIS 
TEISININKU ŽINIŲ 
NUMERIS

♦ TEISININKŲ ŽINIŲ sukaktu
vinis numeris baigiamas rinkti 
ir netrukus bus išspausdintas. 
Turinyje rašo Saliamonas Bal
tūsis, Jurgis Gliaudą, Juozas Kai
rys, Petras Stravinskas, Vincas 
Mašalaitis, Rapolas Skipitis, dr. 
Kazys Šidlauskas, Jonas Talalas 
ir kiti.

Lietuvių Teisininkų Draugijos 
20 metų sukakties proga prisimin - 
ti ir pagerbti kai kurte prakil
nesnieji Lietuvos teisininkai. Lei
dinys didelio formato, 72 psL, 
gausiai iliustruotas. Norintieji 
užsisakyti ar sava auka jo leidy
bą paremti tesikreipia { Teis. 
Žinių adm-ją šiuo adresu: Mrs.
O. Tamulevičius, 6744 So. Oakley 
Avė., Chicago, III. 60636.

Nepamirškit 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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A'

TU POLITINIS REIKALAS...
Kas yra tik grynai politinis, 

o kas mums išeivijoje yra gyvy
binis reikalas, reiktų labai grei
tai ir tiksliai išsiaiškinti. Jau 
Perilgai ir perdažnai numodami 
ranka J kurį nors svarbesnį už
simojimą nuomojam ranka pri
durdami, lyg ir paniekos ir nu
vertinimo ženklan, kad tai, gir
di, — "politinis reikalas"...

Politinis reikalas yra JAV ir 
Sov. S-gos vyriausybių susitari
mas dėl Lietuvos reikalui kenks
mingos konsularinės sutarties. 
Be abejo, kad daugeliui dėl to 
klausimo nei šilta nei šalta, O 
vistik, nevienas senatorių ir kon- 
gresmanų buvo priverstas apsi
galvoti, prieš tą sutarties rati
fikavimo klausimą svarstant 
gavus ne mažą skaičių privačių 
piliečių ir organizacijų laiškų 
Prašančių pasisakyti prieš tos 
sutarties noratifikavimą. Netu
rime duomenų, kiek po tais laiš
kais lietuviškų pavardžių,bet Dir
voje jaučiamės ramesne sąžine, 
savo laiku įspėję ir prašę tokius 
laiškus rašyti.

Politinis ar nepolitinis reika
las, bet iš viso to išvada labai 
aiški: net ir pa vienių asmenų laiš
kai daug prisideda prie šio kraš
to politikų nuomonės ir sprendi
mų formavimo. Toms nuomo
nėms susvyravus, susvyravo ir 
konsularinės sutarties ratifika
vimas JAV Senate.

Amerikoje ar kitame krašte 
gyvendami, neįtaigosime ir nepa
veiksime tų kraštų politikos sa
vu "apolitiškumu", ar vien tik 
savaip suprantamais ir savųjų tar
pe vykdomais politiniais meto
dais. Jei jau įsitikinome perme
tu eilę, kad kitaip nieko laimėti 
negalime, turėtume persvarstyti, 
ar gana tenkintis vien memoran
dumų rašymu, kartojant vis tą 
Patį ir tą patį...

Turėtume persvarstyti ištisą 
eilę pažiūrų J gyvenamojo krašto 
politinio gyvenimo reiškinius, 
metodus ir jų reikšmę bei gali
mybes panaudoti savo pagrindi-

niams tikslams. Apie tai Dirvo
je jau rašė Antanas Mažeika, nes 
tų naujų metodų ieško jaunieji 
mūsų veikėjai.

Mes dažnai jaučiamės pagerb
ti to ar kito politiko atsilankymu 
ir gavę progos jį pagerbti. Tokie 
ryšiai nėra smerktini ir pažintis 
visada naudinga. Bet politikas ir 
administracios pareigūnas ne 
vien tik pagarbos siekia. Jis sie
kia paramos rinkimų metu ir tą 
paramą gavęs jaučiasi įpareigo
tas atsilyginti sava parama jo 
galimybių ribose. Žinoma, būna 
nusivylimų, būna tuščių pažadų, 
perdėtų vilčių ir apmaudo. Už
tat ir reikia žinoti to ar kito po
litiko asmens savybes, jo tiks
lus ir ikišiolinės veiklos davi
nius. O nedaug sužinosi, nedaug 
patirsi ir ko gero nusivilsi, jei 
apie asmenį spręsi vien iš jo kal
bų ar laikymosi — pagerbimo 
metu. Politiniame darbe toji 
pažintis turi prasmę, jei ji yra 
patiriama tiesioginiai susidu
riant ir gerai asmeniškas savy
bes pažįstant įvairiose gyvenimo 
ir politinio darbo aplinkybėse.

Įvairiausios tautinių mažumų 
grupės turi įr įvairią savo svorio 
požiūriu įtaką į Amerikos politi
nio gyvenimo raidą. Tai priklau
so ne nuo tos ar kitos mažumos 
balsuotojų skaičiaus, bet dauge
liu atvejų ir nuo to, kiek akty
viai ta ar kita ta utinė grupė reiš
kiasi politiniame darbe, ką tei
singai pastebėjo ir pavyzdžiais pa
rodė Ant. Mažeika savo straips
nyje Dirvoje.

Savo jėgomis pasitikėjimas ir 
gilus tikėjimas savo tikslų nau
dingumu ir reikšme yra gražūs ir 
sveikintini dalykai. Tiems tiks
lams įgyvendinti vien savų jėgų, 
matome, nepakanka. Jeigu tai aiš
kiai matome, privalome ieškoti ir 
surasti draugų ten, iš kur para
ma neatsisakoma teikti. O tai 
privalome daryti,nors tai ir bū
tų vadinama -- politika...

(j.«.)

V. K. Jonynas Vytautas Didysis

ISTORINĖ LIETUVIŲ TAUTOS
KRYŽKELĖ J. VIZBARAS - SŪDAVAS

RUGSĖJO AŠTUNTOJI
Rugsėjo aštuntoji--mflsųTau- 

tos Šventė garbingai lietuvių tau
tos praeičiai minėti. Ją pradė
jome švęsti Vytauto Didžiojo 1930 
metais.

Lietuvos laisvės metais švęs
dami tautos šventę galėjome pa
sidžiaugti po ilgus šimtmečius 
trukusios kovos lietuvių tautos 
Pasiektais laimėjimais.

Šiandien, Lietuvai esant pa
vergtai, žymiai jos daliai esant 
išblaškytai po priverčiamųjų dar
bų stovyklas, Sibiro taigas, kitai 
išsisklaidžiusiai laisvuose kraš
tuose, Tautos Šventė negali turė
ti tų giedrų nuotaikų, kokias ji. 
galėjo sukelti laisvės metais.

Tačiau, nežiūrint išgyvenamo 
sunkmečio, turime susimąstyti ir 
Žvilgterėti J lietuvių tautos nu
eitą sunkų vingiuotą kelią, kol ji 
Pasiekė laisvę. Sunkūs buvo ne
priklausomybės kovų žygiai, bet 
derlingi jų vaisiai. Išvaduotoji 
Tėvynė atkuto ir vėl prasikūrė, 
jos vaikams nebestigo nei dar
bo, nei duonos, nei šviesos. Vi
siems užteko joje vietos ir ne
bereikėjo, kaip kad reikėdavo 
svetimoje valdžioje esant, ieš
koti svetur laimingesnės būties.

Mūsų tautai buvo lemta sukur
ti didelę valstybę, kurios sienas 
skalavo Baltijos ir Juodosios jū
ros vandenys. Lietuva buvo stip
ri, galinga. Ji savo nepalaužiamu 
atsparumu ilgą laiką atrėmė iš 
Rytų ir Vakarų besiveržiančias 
svetimas jėgas. Tačiau sunkio

se kovose pavargusiai tautai te
ko laikinai patirti ir pralaimė
jimų.

Lietuviai, ilgus metus buvo sve. 
rimų valstybių ir tautų politinė
je, tautinėje ir kultūrinėje prie
spaudoje.

Unija su lenkais, sekusi po Vy
tauto Didžiojo mirties, reiškė 
Lietuvos nykimo etapą. Lenkų 
klastos pasėkoje Vytautas Didy
sis buvo sutrukdytas karūnuo
tis Lietuvos karaliumi. Vėlesnio 
meto Lietuvos valdovai nusigrę
žė nuo savo tautos, jo ateitį 
klaidingai pramatydami.

— Nebeužtvenksi upės bėgi
mo... -- sakydavo mūsų dainius 
Maironis. Svetimųjų pastangos 
nepajėgė užtvenkti lietuvių tau
tiškojo atbudimo tėkmės ir at
budusi Lietuva pradėjo stiebtis 
aukštyn J politiškai nepriklau
somą gyvenimą. Tautinis mūsų 
brendimas pareikalavo daugau- 
kų. Dar daugiau aukų pa reikalavo 
mūsų krašto politinis atgimimas. 
Nepriklausomybė nebuvo mums 
gerų žmonių dovanota, bet sava
norių karių, partizanų ir šaulių 
krauju atkovota šventai lietuvių 
tautai priklausanti teisė gyventi 
nuo kitų nepareinamu gyvenimu. 
Daug kliūčių teko sutikti mūsų 
tautiniam atbudimui. Bet kur kas 
daugiau ir kur kas sunkesnių 
klinčių teko nuveikti, atkuriant 
nepriklausomą Lietuvą.♦**

Sunkūs priespaudos metai šian
dien yra akivaizdžiu pavyzdžiu ti-

1429 m. sausio mėnesį Lucko 
pilies erdviose menėse linksmai 
puotauja žymiausi ano meto Eu
ropos valdovai, sukviesti Didžio
jo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto 
J istorinį suvažiavimą.

Tarp jų su savo keturiais šim
tais bajorų yra Vokietijos impe
ratorius Zigmantas, Lenkijos ka
ralius Jogaila, Romos popiežiaus 
Martino penktojo legatas, toto
rių chanų pasiuntiniai, Kryžiuo
čių ordeno atstovai ir daugybė 
vengrų, vokiečių, čekų, rusų bei 
lietuvių bajorų, diduomenės.

Europos svečiai stebisi Lietu
vos valdovo Vytauto vaišingumu, 
puošnumu ir turtingumu. To meto 
Lietuvos valstybė yra pasiekus 
savo aukščiausią galybės laips
nį: jos ribos nuo Baltijos iki Juo
dųjų jūrų. Po kryžiuočių sumuši
mo prie Žalgirio 1410 m. Per 
dvidešimtį metų tauta džiaugiasi 
taika, klesti garbūvis, išaugo ir 
išsipuošė miestai Vilnius ir Tra
kai.

Vytauto politinė išmintis ir as
menybė nepaprastai gerbiama 
Europos valdovų. Nė vienas tarp 
valstybių iškilęs ginčas nespren
džiamas be pasitarimo su Lietu
vos valdovu. Ir šio suvažiavimo 
metu turėjo būti aptarti ir 
svarbieji valstybių ir tautų san
tykiai.

Ir taip puotų ir pasitarimų ei
goje imperatorius Zigmantas pa
siūlo žymiausiam Rytų Europos 
valdovui Didžląjam Lietuvos ku
nigaikščiui Vytautui vainikuotis 
Lietuvos karalium. Sumanymą 
karštai remia Europos svečiai 
ir Lietuvos diduomenė.

Tų laikų papročiais ir vals
tybių santykių ribose karališkas 
vainikas,pasiųstas Romos popie
žiaus, reiškė pilną valstybės su
verenumą. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštijos suverenumas ar
ba Vytauto Didžiojo vainikavi- 
masis Lietuvos karalium reiš
kė visišką santykių nutraukimą

su Lenkija, su kuria Lietuva bu
vo surišta Didžiojo Lietuvos ku
nigaikščio Jogailos, jam vedant 
Lenkijos karalaitę Jadvygą.

Dėl to nenuostabu, kad toks 
Vytauto noras, atsiskirti nuo Len 
ldjos labai nepatiko lenkų diduo
menei ir jie tuojau apleido Lucko 
suvažiavimą, išsiveždami su sa
vim ir lietuvį savo karalių Jo
gailą. Tuo žestu norėjo sutruk
dyti vainikavimo sumanymą..

Lenkų delegacijai išvykus, Vy ■ 
tautas, imperatoriaus Zigmanto 
ir savo Lietuvos bajorų remia
mas, nusprendžia vainikuotis Lie
tuvos karalium be lenkų sutikimo 
ir tuo įvykdyti visą savo gyveni
mą siektą sumanymą, atskirti 
Lietuvą nuo Lenkijos, tuo atitai
sant Jogailos padarytą Lietuvai 
skriaudą.

Vainikavimo diena buvo paskir
ta 1430 m. rugsėjo 8 d. sostinė
je Vilniuje. Į iškilmes buvo pa
kviesti visi Lucko suvažiavimo 
dalyviai. Popiežiaus pasiunti
niai,tarpininkaujant imperato
riui Zigmantui, pažadėjo atvež
ti karališką vainiką į Vilnių. Tai 
sužinoję lenkai, kaip paprastai, 
griebiasi klastos. Popiežiaus 
Martino penktojo pasiuntiniai 
vežą karališkąjį vainiką Vytau
tui, lenkų buvo sulaikyti ir vai
nikas išvogtas.

Vytautas, sužinojęs šią lenkų 
kląstą, labai susigraužė ir tų 
pat metų spalio mėn. 27 d. Vil
niuje mirė, turėdamas jau aš
tuoniasdešimt metų amžiaus.

Vytauto mirtis buvo skaudus 
smūgis lietuvių tautai. Ji neteko 
žymiausio savo valdovo, iškėlu- 
sio Lietuvos garbę ir galybę į 
pačias aukštumas. Vytautas mi
rė nepalikęs įpėdinio, be valdo
vo Lietuva atsidūrė kryžkelėje. 
Vytauto giminės šalininkai kuni
gaikščiai su Jogailos giminės ša
lininkais pradėjo tarpusavio ko
vas dėl Lietuvos sosto. Vidinės 
kovos susilpnino kraštą ir su
darė palankias sąlygas vis dau
giau ir stipriau įsigalėti lenkų įta
kai Lietuvoje. Ir taip su Vytauto 
mirtimi buvo palaidotas Lietuvos 
savistovumas. Lietuvos bajorija 
palengva priėmė lenkų kalbą, kul
tūrą, papročius ir drauge lenkiš
ką valstybinę netvarką. Ir taip 
Lietuva po Liublino unijos 1569 
m. galutinai susijungus su Len
kija, politiniai ir kariniai ėjo vis 
silpnyn, kol 1775 m. abi tautos 
buvo pavergtos sustiprėjusios 
Maskvos.

LAIŠKAI/
/^/A

kėti į savo tautos laisvės rytojų. 
Anais laikais taip pat buvo labai 
mažai vilčių įtikėti galima Lietu
vos laisve, jos prisikėlimu ne
priklausomam gyvenimui.

Minint rugsėjo aštuntosios su
kaktį temdo mintis, kad šiandien 
Lietuva yra pavergta, kur mūsų 
tautiečiai tebekenčia sunkią prie
spaudą,'kur lietuviškas darbas, 
kur sąmonės žadinimas tebėra 
smarkiai persekiojamas. Kuo 
mes, laisvuose kraštuose gyven
dami, galime padėti? Pirmučiau
sia, savo tautiniai kultūriniu stip
rėjimu , Susimąstymas Tautos 
Šventės proga turėtų būti paska
tinimu tvirtam tikėjimu savo 
tautos nemarumu, kuri, po išgy
ventų okupacijų, vėl turės keltis 
laisvam gyvenimui, kuriam būti
na ruoštis kiekvienam lietuviui, 
tfnkinčiam į savo tautos ateitį.

Jonas Miškinis

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

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

KELIAS I KAIRE
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, be< 
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 Į Kairę, Dailininkas Rauba 
ir Alma Mater, už papigintu kainą, — 10 dol.

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

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

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

VAGIE, KEPURE DEGA...
Naujienų redaktoriui dr. P. 

Grigaičiui pareiškus, kad jis su 
Lietuvos okupantu nedarysiąs jo
kių kompromisų, tuoj atsiliepė 
maskolbernių laikraščio Vilnis 
redaktorius L. Jonikas,aiškinda
mas, kad kompromisas gali būti 
atsiekiamas tik derybų keliu ir jis 
netikįs, kad dr. P. Grigaičiui pa
vyktų susitarti su Kosyginu...

Štai įrodymas, kas Jonikui yra 
tikrasis Lietuvos bosas, būtent 
Kosyginas. Jis nerašo, kad Gri
gaičiui reikėtų bendyti tartis su 
Sniečkumi, ar kokia kita Lietuvoj 
pastatyta Maskvos iškamša, bet 
su tikruoju bosu — Kosyginu. Kas 
yra lygu pripažinimui, kad Lietu
va yra pavergta ir valdoma Mask
vos. Ačiū Jonikui už viešą prisi
pažinimą.

J. Petravičius 
Chicago

SPORTININKAI PRAŠNEKO 
ANGLIŠKAI

Š.m. gegužės mėnesyje, Chi
cagoje, pasirodė anglų kalba lei
džiamas sporto žurnalas "Li
thuanian Sports Review". Re
daktorius — P. Žumbakis, leidė ■ 
jas — sporto klubas "Aras”. 
Draugo spaustuve, kaina 75 cen
tai. Žurnale rašo: Algirdas Nas- 
vytis. Valdas Adamkavičius, Val
demaras Baumanis, Mindaugas 
Vygantas, Jonas šoliūnas, Al Var
nas ir Povilas Žumbakis.

Reikia pasidžiaugti Aro rūpes
čiu ir Žumbakio darbštumu. Gra
žiai išleistame leidinyje (nors 
su daugeliu anglų kalbos klaidų) 
leidėjai ir redataorius stengiasi 
svetimtaučiams nušviesti ir pa
aiškinti mūsų sportininkų padė
tį, sportavimo tikslus ir atsieki- 
mus per 15 metų. Įskaitant ir gast
roles į Australiją. Visuose 
straipsniuose autoriai rašo apie 
mūsų sportininkus su meile jiems 
ir su pasididžiavimu. Mūsų pati 
sportinė organizacija atvaizduo
ta tiesiog tobula... Ar tai gerai 
ir ar tai tiesa, težino sportinin
kai, kurie sportuoja jau 15 metų.

Visą leidinį perskaičius, atei
na mintis — ar yra prasmės leis 
ti žurnalą (tokį brangų) anglų kal
ba, jeigu neturime savąja kalba? 
Juk žinome, kad 1963 m. rudenį 
Chicagos Jaunimo Centre susi
rinkę visų sporto klubų atstovai 
nubalsavo tuo metu ėjusio Sporto 
žurnalo leidimą sustabdyti dėl 
lėšų stokos... Kieno iniciatyva 
tas buvo atlikta ir kaip — neži
nia. Turbūt dėl to nei spaudoje 
nebuvo nieko apie tai raSyta, nes 
Šiandien visi matome, ko mums 
trūksta ir kas mus jungtų krūvon, 
šiandien turime būti dėkingi Dir
vos, Draugo, N. Lietuvos, re
daktoriams, tad jie pasigaili 
sportininkų ir įdeda žinutes iš 
sporto gyvenimo. Bet tai ne tas 
pats, jeigu turėtume savą sporto 
laikraštį.

Ar negalima būtų išleisti tokį 
žurnalą abiem kalbom, jeigu spor- 
tininkai tik angliškai skaito ir su
pranta? Bet taip išaiškinti reika
lą, jeigu sportininkai visą laiką 
sako, tad jie sportuoja tik dėl 
lietuvybės? Stebėjomės prieš iš
vykstant į Australiją Draugo ra
šiniais, kuriuosešoliūnas ir Gaš
ka teigė, tad nesvarbu kokia kal
ba kalba, tik svarbu, tad lietuviai. 
To pasekmes dabar matome. Lei
džiame 500-700 dolerių angliš
kam Iaikraščiuf,o lietuviško netu
rim. Juk šičia reikalas liečia 
mūsų jaunimą, kuriam yra įsteig
tos lituanistinės mokyklos. Vie
ni dirba, tad jaunimas mokintųsi 
lietuviškai, kiti triūsia, kad tas 
pats jaunimas skaitytų angliškai, 
įdomu, kokio nusistatymo šiuo 
reikalu yra sporto vadovybė? Ar 
ji nemano, tad ir lietuviškai štai- 
tantis jaunimas galėtų turėti ran
koje liuksusinės popleros išleis
tą sporto žurnalą? Ar jam tai bū
tų per geras? Juk tikėjomės, tad 
Torontul paėmus valdžią į savo 
rantas, lietuviškieji reikalai pa
sitaisys. Kodėl nematome šiame 
angliškame numeryje asmenų,ku
rie yra patys geriausi mūsų spor
to žurnalistai? Ar dėl to, tad jie 
Sporto žurnale buvo užsirekomen
davę taip bekompromisų kovo
tojai? Už idealizmą sporte ir už 
lietuviškumą?

.Norėtume, tad leidėjas Aras 
dar kartą pergalvotų apie savo 
planus. Nemanytume, tad jiems 
rūpi tiktai sporto angliškoji pu
sė.

A. Mačiulis 
Chicago
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AKIMIRKOS BRONYS RAILAI

Paklydęs skausmo mariose

Sėkmingiausias marinų ginklas Vietname yra ’Ontos* — iš graikiško žodžio 'daiktas’., Čia atvaiz
duotas ‘daiktas’ yra apginkluotas šešiomis 106 mm Recoilless rifles ir praktiškai gali sunaikinti bet 
kok| Jtvirtinimą, Ontos turi tik marinų korpas.

Su marinais Vietname —
"Po šešių savaičių džiung

lėse, ieškant sąlyčio su viet- 
kongu, susišaudymų ir ki
tokių nemalonumų, paga
liau gavau laisvą dieną iš
vykti į Danangą, antrą sa
vo didumu po Saigono P. 
Vietnamo miestą. Pagrin
dinis tikslas — bent sykį 
žmoniškai pavalgyti ’stei- 
ką’ "pirmo Vietnamo korpo 
karinių patarėjų klube”. 
Kaip žinia, dar neseniai 
Vietname buvo tik 'kariniai 
patarėjai’, dabar čia jau 
pilna aktyvių karių, kurie 
ne tik 'pataria’, bet ir mu
šasi iš peties, šiandien ne
siruošiau su niekuo muštis 
ir pirmą sykį šiame krašte 
užsidėjau kiek sulamdytą 
išeiginę vasarinę unifor
mą ...

Danangas gyvas miestas 
su labai žymia prancūzų 
įtaka. Daugumas užrašų ir 
iškabų dviem kalbom — 
vietnamietiškai ir prancū
ziškai. Ir moterys, kurios 
nešioja sijonus, atrodo la
bai prancūziškai, šiaip jau 
vietnamietes matysi tik su 
kelnėm.

Amerikos įtaką čia re
prezentuoja Coca Colos fab
rikas. čiabūvės moterys ir 
vaikai Coca Cola pardavi
nėja ant kiekvieno kampo. 
Sakoma, kad buvę atsitiki
mų, kada vietkongo agentai 
j Coca Cola įpildavo nuo
dingos rakšties. Man tokios 
neteko ragauti, buvo lygiai 
toks pat skonis kaip Ame
rikoje. Tik kiek aukštesnė 
kaina — kavinėse už stiklą 
Coca Colos prašė po 40 c., 
tuo tarpu pietus su 'steiku 
gali pavalgyti už vieną do
lerį.

Atrodo, kad Danango 
krautuvininkai šiuo metu 
geriausiai verčiasi pardavi
nėdami visokius suvenirus 
amerikiečiams. Krautuvėse 
apstu šilko audinių ir ga
minių. Siūloma daug viso
kių brangakmenių kaip ru
binų, safirų, emeraldų, ta
čiau gana menkos rūšies.

Įrodymui, kad tai ne pa
prastas stiklas, čia pat 
krautuvėje ar gatvėje jie 
bandomi liepsna ir vande
niu. Kainos nuo penkių do
lerių. Iš viso gavau įspūdį, 
kad jokių pastovių kainų 
nėra, kiekvienas bando iš

Iškyla į Danangą buvo 
pusėtina pramoga. Galėjai 
pasidžiaugti šiokia tokia ci
vilizacija. Kaimuose jos ne
užtiksi. Kokia prabanga čia 
būtų vietos gyventojams 
tai, kas Amerikoje jau iš
metama. Sanitarai teigia,

Marinų grupė žygiuoja per vietnamiečių kaimel|.

%

Plaučių džiova yra turbūt viena 
iš pačių "meniškiausių" ligų. Jos 
motyvą ypač mėgo poetai, bele
tristai, kompozitoriai. Kas neži
no Verdi Traviatos, Puccini Bo
hemos, Thomo Manno Burtų Kal
no (Zauberberg)? Anksčiau džio
va buvo sunkiai pagydoma, pas
laptinga liga, kuria susirgdavo ir 
mirdavo daugiausia jauno am
žiaus žmonės. Dabar jos paslap
tys aiškesnės, yra daug prie
monių jai nugalėti. Bet susirgi
mų vis dar nemaža, o ir mirčių 
pasitaiko.

Džiovininko psichologija pla
čiai aprašyta tiek mokslininkų, 
tiek menininkų. Dažniausia tai ne 
stalgi, bet metų metais trunkanti 
liga, kol ligonis pabaigia nudžiū
ti. Sergančiame įsivyrauja aist
ringas troškimas ilgiau gyventi, 
labai išsiplėtoja jo jausmų ir iliu _ 
zijų pasaulis, romantika, net ero
tika, džiaugsmo, laimės, meilės, 
didingų žygių ilgesys, egzaltaci
ja ir begalinis jautrumas, pasi- 
keičiantis su tyliu liūdesiu, me
lancholija ir juoda rezignacija. 
Šiaipjau džiovininkas dažniausia 
yra ramus, geras, simpatingas, 
"poetiškas" ligonis.

Žymiai kitoks nuo pirmųjų li
gos atsivėrimo dienų buvo Leonas 
Skabeika. Psichologinė ir dvasinė 
kasmet prie mirties artėjančio 
ligonio būsena gana plačiai Ir valz - 
dingai uždokumentuota poeto 
laiškuose jo draugams, globė
jams ir pažįstamiems. Tiesa, 
mes čia matome tik vienos pusės 
liudijimą, taip lyg telefoniniuose 
pasikalbėjimuose tegirdėtumetik j 
vieną kalbėtoją, nieko nežinoda
mi, ką jam kiti sako ir atsako.

Rinkinyje paskelbta daug poeto 1 
laiškų, tik abejotina, ar tai vis
kas, ką jis per penkerius metus 
kitiems rašė, ir dargi, a r paskelb
ta viskas, kas išliko. Bolševikinių 
įpročių, rinkinin galėjo būti pa
naudoti tik tokie laiškai, kurie 
daugiau mažiau tiko leidinio už
daviniui - parodyti, kaip lietuvių 
buržuazija skriaudė ir žudė poetą 
ir kaip jis palaipsniui ideologiš
kai ėjo vis kairyn ir kairyn...

Jeigu jis savo ligos perijodo 
laiškuose, privačiuose ir dažnai 
konfidencialiuose, nebūtų ėjęs 
kairyn, jo poezijos naujo rinkinio 
sovietijoje tikriausiai niekada 
nebūtume sulaukę.

už

davo už užuojautos jausmus Ir 
nesivaržydavo būti visai atvi
ras:

- Tau bepigu, tu gali taip kal
bėti, tu dar sveikas... Bet aš? 
Žodžiai mano plaučių nepagy- 
dys...

Sutrempk, pasauli, juodo skausmo jūras! 
Prakelklimeilės glūdumas ir dienas! - 
Paklydęs mariose ne vienas 
Čia laivas blaškosi be burių...

(Išpažintis)
tikimų ir netrukus ištekėjo 
kito.

Ši ištikima beviltiško ligonio 
meilė savo jaunystės dienų drau
gei yra reto gražumo mūsų lite
ratų gyvenime, dramatiškas ir 
taurus bruožas poeto būdui pa
vaizduoti. "Būk laiminga laimin
ga,” rašo jis jai kasmet po kar- 

j tą ar dažniau, niekados jau dau
giau jos nebesutikęs, o paskutinĮ 
priešmirtinio atsisveikinimo laiš
ką užbaigia: "Dabar, kada mano 
sveikata tiek pablogėjo, jog jau 
nebetoli ir ta baisioji valanda, ka
da reikės amžinai užmerkti akis 

| ir su viskuo, kas buvo ir miela ir 
I brangu, atsisveikinti, - taip, ro

dos, norėtųsi Tau daug, dar daug 
pasakyti, bet, turbūt, liks viskas 
jau širdyje ir su ja numirs... Su- 
dievu! Lik gyventi ir džiaugtis. 

. Likimo taip jau buvo skirta, kad 
man nebeliko vilties Tave pama
tyti, nei gyventi, nei džiaugtis".

tavęs išplėšti kiek tik pa
jėgia. Kadangi nuotaikos 
po ilgų savaičių dažnai bū
na šventiškos — tas jiems 
ir sekasi. Sakoma, kad 
anksčiau čia buvo nemažai 
barų ir panašių užeigų su 
merginom, bet dabar jos vi
sos uždarytos...

Turbūt niekas tiksliai ne
žino, kiek gyventojų Da- 
nange, kuris paskutiniu 
metu, įsteigus čia didžiau
sią amerikiečių aviacijos 
bazę kasdien auga. Pagal 
Saigoną, kuris turi netoli 
dviejų milijonų gyventojų^ 
Danangas ir dabar mažas 
miestukas. Tai turi savo 
gerų privalumų — visos su
sisiekimo problemos leng
vai, greitai ir pigiai išspren
džiamos 'rikšų' pagalba. 
Tai tokie triračiai, kurių 
priešakyje tarp dvejų ratų 
yra sėdynė keleiviui, užpa. 
kalyje sėdi pats 'rikša', ku
ris greitai mina 'pedalus'. 
Yra keletą plačių gatvių, 
apsodintų medžiais, viena 
jų itin graži, prie upės.

Marinas tikrina "tuneli", ar jame nėra pasislėpęs koks partizanas,

kad pusė ligų ir negalavi
mų, kurie kankina vietos 
gyventojus, yra pagydomi 
muilu.

Kaimyniniame Le Myr 
kaime, kuris priklauso kito 
bataliono 'taktinei atsako
mybei’, yra populiari ketu
rių metų mergaitė, kurią 
marinai vadina ’Debbie’. 
Kai jie prieš porą mėnesių 
perėmė tą kaimą savo 'at
sakomybėn' iš vietkongo, 
Debbies akytė buvo labai 
užpūliavusi. Prie bataliono 
priskirtas laivyno sanitaras 
akytę palyginti lengvai iš
gydė. Tarp sanitaro ir mer
gytės prasidėjo draugystė. 
Sanitaras jai atidavė savo 
tarnybinį medalį, vadinamą 
’dog-tag’, kurį ji ir dabar 
nešioja. Jame išrašytos tar
nybinės žinios: "Dionne, 
R. P. 903-37-56, A (kraujo 
tipas), USN, S (dujų kau
kės dydis), Catholic”. 
Catholic".

Su tokiu medaliu mergy
tė, aišku, yra populiari ma
rinų tarpe ir dažnai jų vai
šinama saldainiais bei sal
džiais gėrimais, tačiau at
rodo, kad ji nepatenkinta 
naujom draugystėm ir vis 
ieško originalaus to meda
lio savininko. Laivyno sa
nitaras (Navy hospital- 
man) Robert P. Dionne žu
vo liepos 14 d. kautynėse".

"Anybody Home” — 
klausia marinas, žiūrėda
mas į vietkongo tunelį. Dėl 
visako jis prieš tai numėtė 
į jį granatą. Didelė dalis 
Vietnamo yra išraižyta pa
našiais tuneliais, tačiau jie 
nebuvo staigmena mari
nams, jau kovojusiems Pa- 
cifiko salose su japonais. Il
tie panašiais buvo įsikasę,

Jauno poeto reagavimas | pa
sirodžiusius mirties sparnus bu
vo labai saviškas ir visiškai 
pagal jo ligtolinj būdą, - demo
niškas.

Tiesa, jo gyvenimo drama iš 
karto buvo baisi ir dvigubo skau
dumo. Smūgis tvojo ne tik fiziš
kai, | plaučius, iš kurių ėmė gir
dėtis "mirties alsavimas”; Bet 
tuo pat metu ir antras smūgis jo 
dvasiai ir jausmams - tiesiai ( 
širdį. Jo "ne vieno tūkstančio pa
žintų moterų" tarpe labiausiai 
mylėta mergina Birutė Matulai
tytė, trumpą laiką dar j| aplanko 
šv. Luko ligoninėje. "Tas valan
das, kada Tu buvai su manimi 
drauge, laikau laimingiausias ma
no gyvenime. Už jas aš Tau bū
siu amžinai dėkingas", rašo jai 
Leonas iš ligoninės ir tame pat 
laiške prideda: "Aš privalau vis
ką, ką gyvenimas man duoda, su 
tyliu skausmu priimti. Toks jau 
mano likimas"..,

š| rezignacinj ir tylų skausmą 
poetas jai puoselėja dar kelerius 
metus, Ilgi pat savo gyvenimo pa
baigos, protarpiais vis parašyda
mas laiškų, - paskutlnj, datuotą 
1935 m. gruodžio 6 d., taigi, vos 
kelios savaitės prieš mirtj. Ir 
jis su pasibaisėtinu prisivertimu 
vis stengiasi save ir ją įtikinti, 
kad jis vienodai ją tebemyli ir 
ant jos nepyksta. O buvo žiauru, 
nors žmogiškai ir suprantama, 
kad Ir Birutės širdyje |vyko stal
gus lūžis. Aplankiusi dar kartą 
kitą sunkų llgpn|, Birutė pajuto, 
kad ji nėra iš tų herojų, kurių 
meilė amžina ir nesulaužoma. JI 
ėmė šalintis, vengti naujų susl-

Bet Leonas "su tyliu skausmu 
priėmė" tiktai šią savo asmeniš
ką, su nieku nepasidalinamą mei
lės dramą, drauge palikdamas 
skaistų liudijimą, kad jo "deka
dentiškai baudelalrlška" širdis 
iš tikrųjų nebuvo taip permirku
si vidurnakčio aikščių nuodėmė
mis, nei gatvių gražuolėm prie 
llktarnų, nei pritonų ir kabare
tų dūmais, nei kurtizanių lais- 
tomom ’ žalio vyno taurėm, nei 
venerų "aistringo kūno kvepian
čiais pavėsiais* kaip nuolat skai- 
tydavom jo eilėraščiuose. Iš tik
rųjų, kaip dabar pasirodė, jis 
galėjo mylėti skaisčiai, gražiai, 
ištikimai, su švelniu pasiaukoji
mu - beveik be jokių savo lite
ratūrinio demoniškumo spalvų.

Tačiau, išskyrus tylaus skaus 
mo virpėjimus savo jaunystės 
dienų mylimajai, visur kitur jis 
nesutiko taip "priimti savo liki
mo". Knygoje paskelbtų atsimi
nimų liudininkai, ypač Venclova, 
vienodai liudija, kad nuo susir
gimo pradžios jis ėmė staiga keis 
tls, darytis dar daugiau sarkas
tiškas, nemalonus, priekaištau
jantis ir beveik atvirai pavydin
tis, net ir savo artimiausiem 
draugam, kad štai jie sveiki, 
stiprūs ir gali gyventi, o jis jau 
ligonis ir mirtimi pažymėtas.

Šiuos {spūdžius irgi pilnai ga
lėčiau patvirtinti.

Per du ar tris mano susitiki
mus, kai jis protarpiais pasiro
dydavo Kaune iš ligoninės ar iš 
sanatorijos, pasikalbėjimai su 
juo būdavo labai sunkūs ir var
ginanti. Sarkazmo pilnomis aki
mis jis tave nuleisdavo nuo gal
vos ligi kojų, ir būdavo taip ne
jauku, kad bevelk norėdavai čia 
pat dėl kompanijos pasidaryti li
goniu. Jis nepriimdavo jokių 
simpatijos pareiškimų, tuoj pyk-

Ir viskas jame pradėjo keistis, 
lūžti, springti prieštaravimais. 
Tai buvo kažkoks gaivališkas, ne
kontroliuojamas protestas vis
kam, kas sveika, pastovu, kas iš
lieka ir gali būti nesvarbu, ar 
kas yra gera ar negera.

"Žodyje dėl literatūriškos ak
cijos", kaip matėme, buvo bruta
liai sugriauta visa jo ligtolinė 
poetinė filosofija. Dabar vis dau
giau ir daugiau jis reiškė nusi
vylimą ir net pasityčiojimą iš 
savo ideologinių kolegų va rpinin. 
kuose ir liaudininkuose. J. Kar
delio ir kitų straipsniai "Lietu
vos Žiniose" apie demokratiją, 
diktatūras ir fašizmą savo ba
nalumu ir paviršutiniškumu pra
dėjo j| stačiai erzinti. Nuo vidu
rinės mokyklos suolo jo puoselė
ta pasaulėžiūra staiga ėmėsver- 
dėti ir aižytis | šipulius. Tikybos 
srityje jis dabar vis daugiauašt- 
rino savo kovingą ateizmą. Jis 
griebėsi už socializmo ir ėmė j| 
studijuoti iš knygų. Netrukus at
metė ir demokratini socializmą, 
tepripažindamas tik revoliucini, 
kuris perversmų ir jėgos būdu 
priartintų "naują gyvenimą". Jis 
jau prašydavo jam prisiųsti rusų 
bolševikų knygų apie marksizmą 
ir nupirkti jam skaityti maskvinį 
sovietų oficiozą "Izvestija".

Šią idėjų Ir minties revoliuci
ją jis vedė vienumoje, be ryšio 
su kitais draugais ar atitinka
mom organizacijom, Žiogaičių 
kaime netoli Viekšnių, savo tė
vų namelyje, kur vis smarkiau 
sirgdamas praleido veik ketve
rius paskutinius savo gyvenimo 
metus.

Iš ten jis jau tarėsi aiškiai 
matąs, kokiomis mizerijomis bu 

.vo visi jo idėjiniai draugai. Sun
kus ligonis regėjo dar sunkiau 
sergančią Lietuvą ir visą žmo
niją, apimtą nepakęstlnų ligų. 
Jis karštai svajojo ir troško kon
vulsijų krečiamą pasauli pakeis
ti ir išgydyti pagal senųjų revo- 
liucininkų mėgtą šūki: pirmiau 
sena sugriauti, paskui nauja pa
statyti...

Tai buvo jo priešinimasis mir
ties grėsmei. Jo troškimo gyven
ti ir kurti sublimacija. Jo pro
testas prieš dievų ir žmonių ne
teisybes. Jo teismas, bausmė ir 
kerštas visam pasauliui, vis dar 
gyvam ir mirti nesiruošiančiam. 
Jame tebegyveno vis tas pats juo
das angelas, demonas, - tik mai
nantis spalvą, raudonėjantls.

Jis buvo vienišas laivas, pakly
dęs skausmo mariose, su nulauž
tu vairu, su aistriai pinamom 
svajonių burėm...

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, 

tel. PRosp. 8-5875
,\. Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom 
.dienom nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara 

nuo 12 vai. iki 5 vai.' p. p.

vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus. Paveikslai 
kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo pleiskanas,

vietkongas japonus tačiau 
pralenkė visokių spąstų sta
tymo srityje.

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, lllinois 60650
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MŪSŲ SPAUDA IR MES (4)

Ar laikraštis tik 
tarnaitė?

Juozas J. Bachunas

Lietuviško laikraščio gyveni
mas ir jo gyvybingumas Ameri
koje visada rišosi, nes turėdavo 
derintis prie mūsų tautiečių gy
venimo sąlygų ir būdo. Dabar, o 
kai kada ir praeityje bodavo am
bicijų ir drąsių mėginimų iškilti 
aukščiau, pasirodyti moderniš- 
kiau, panaudoti puošnesnę ir (man- 
tresnę kalbą, negu skaitytojai 
vartoja. Prisimenu, kad ne vie
nas tokių mėginimų ilgai nelai
kė, tebuvo trumpalaikis ir baigė
si liūdnai.

Spauda turi eiti su gyvenimu ir 
su savo laiko žmonėmis. Šian
dien, niekam nepaslaptis, kad 
lietuviai, kurie dar skaito ir pre
numeruoja lietuviškus laikraš
čius ar žurnalus, yra kitokie, ne
gu buvo prieš keliasdešimt metų. 
Todėl ir mūsų laikraščiai šian
dien kitaip atrodo, kitokios dva
sios ir jų kalba moderniškesnė 
ir išvaizda gražesnė.

Anksčiau lietuvių ateiviai Ame
rikoje dėl ekonominių sumetimų 
ir daugybės kitų gyvenimo sąly
gų naujame žemyne turėdavo ap
sigyventi ne pačiose prabangiš- 
kiausiose didmiesčių vietose, o 
daugiausia ten, kur gyveno dar
bininkija, neturtingesni sluoks
niai. Tose pat vietose (slkūrė ir 
mūsų laikraščiai. O tos vietovės 
miestuose, laikui bėgant, sensta, 
keičiasi. Atvyksta nauji ateiviai 
ir (slmaišo, ne visuomet pakelda
mi tų vietovių vertę. Taip buvo 
su Vienybės savaitraščio namu 
Brooklyne, taip Chlcagoje buvo 
su laikraščiais Lietuva, Katali
ku ir kitais.

Taip atsitiko ir su Dirvos bu
veine Clevelande. Anksčiau Dir
va savo namuose turėjo išnuomo
jusi dvi krautuves ir gaudavo pa
pildomų mėnesinių (plaukų. Da-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Juozas J. Bachunas aplankė po ligos namuose Chicagoje 
besigydant} Naujienų redaktorių dr. Pijų GrigaitJ ir pasidalino mintimis apie lietuvišką gyvenimą bei 
apkalbėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės aktualijas. V. Adamkavičiaus nuotrauka

PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividen
das 4yi% išmoka
mas du kart per 
metus.

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos yalite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

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 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

bar ta vietovė pradėjo keistis, ap- jai išlaikyti, gi šios tų aukų dali 
sigyvena kitokia tautybė ir rasė, < paskiria savo spaudai remti, nes 
senieji krautuvininkai iš tosapy- per savo spaudą jos plačiau pa
linkės išsikrausto, atsiranda siekia ir skaitytojus (tikina, kad 
daug tuščių krautuvių. Dirva da- tas (staigas reikia remti, 
bar tų (plaukų nebegauna ir jos 
verslo sąlygos pasunkėjo.

TIKRASIS SPAUDOS "BIZNIS".

Spaustuvės ir laikraščiai nuo 
vaikystės buvo pati pirmoji mano 
meilė lietuviškuose dalykuose. Ji 
nesurūdijo ir beveik tebėra tokia 
pat žilo plauko sulaukus. Man 
jautru ir visada rūpi, kad visa 
Amerikos lietuviška spauda gy
ventų ir bujotų, o Dirva ypač, 
nes vėlesniais laikais su ja dau
giausiai buvau sutapęs, visokių 
reikalų ir pareigųturėjęs. Ir nie
kada nemačiau ir ateityje nema
tau galimybių, kad Amerikoje iš 
lietuviškos spaudos būtų galima 
"padaryti bizn(". Čia yra gali
mas tik vienas vlenintėlis "biz
nis": jeigu mes visi, kas kiek iš
galime, patriotinę spaudą pasto
viai remsime, tai ji laikysis, 
stiprins mūsų dvasią, plės 
kultūrą, išlaikys gimtąją kalbą, 
gins mūsų garbę ir mūsų reika
lus. Tai aš laikau labai svarbiu 
ir reikalingu dalyku.

Lengviau ir gal ilgiau išsi
laikys savaime tie laikraščiai, 
kuriuos leidžia tikybinės orga
nizacijos. Ne dėl to, kad ten gal 
yra daugiau pasišventimo ir pa
siaukojimo tokiam darbui, bet 
jaučiama, kad tuo veikėjai atlie
ka ne tik tautinę, bet tuo pačiu 
ir religinio apaštalavimo misi
ją. Gi tokių (staigų (plaukos yra 
tikresnės ir pastovesnės. Žmo
nės aukoja savo parapijai, vie
nuolynui ar kokiai kongregaci-

DIRVA

Kaip jau minėjau, nei anksčiau, 
nei dabar Amerikos lietuvių laik- 
.raštis iš prenumeratorių negalė
jo išsilaikyti, nebent tik šiaip taip 
laikinai galą su galu, suvesti. O 
spaustuvės (ruošiamos irgi ne 
amžiams. Mašinos ilgainiui pa
sensta, genda, nusidėvi, technika 
keičiasi. Mašinas reikia taisyti 
arba naujų įsigyti. Prenumerata 
kiek keliama, bet ji papildomų 
stambesnių išlaidų nepadengia. 
Mūsų laikraščių prenumerata, 
nors dabar padidinta, iš tikrųjų 
nėra aukšta, jeigu atsižvelgti, 
kiek pabrango popierius, pašto 
persiuntimo išlaidos, visokios ki 
tokios spausdinimo išlaidos ir at
lyginimai darbininkams.

SPAUDA MUMS, BET MES NE 
SPAUDAI...

Mūsų organizacijos ir draugi
jos nori, kad mūsų laikraščiai 
duotų daug vietos jų užsibrėž
tiems darbams iškelti ir vesti 
jų idėjų propagandą. Ne tik tos, 
kurios pačios laikraščius leidžia 
ir todėl jų puslapius laisvai nau
doja savo reikalų aprašymui ir 
propagandai, bet lygiai ir visos 
kitos organizacijos, kurios prie 
laikraščių leidimo tiesiogiai vi
sai neprisideda ir prisidėti ne
nori, bet reikalauja, kad jų dar
bams ir uždaviniams aprašyti, 
nuotraukomis pailiustruoti laik
raščiai duotų vietos, o dar ir nuo 
savęs vis ko gražiausiai parašy
tų. Tok( savo norą jos moka gra
žiai paaiškinti: girdi, mes dirba

me ir aukojamės lietuvių tautai, 
lietuvių kultūrai kelti, taigi lie
tuviškos spaudos pareiga yra 
mums padėti, mus palaikyti ir tik 
teigiamai apie mūsų darbus ra
šyti ir, žinoma, dėti nemoka
mai mūsų siunčiamus pasigar- 
slnimus ar reklamines korespon
dencijas...

Netenka ginčytis, kad tokių 
draugijų, organizacijų ir pavie
nių klubų tikslai yra gražūs ir 
kilnūs. Bet spauda negali ir ne
privalo būti visuomet visų orga
nizacijų tarnaite, nes jie nesi- 
maitina iš dangaus krintančia 
mana. Kas nors laikraščio iš
leidimą ir jo turinio pripildyto- 
jus turi apmokėti. Kai kurie klu
bai ar organizacijos savo iždais 
yra daug turtingesni už mūsų 
spaudos leidyklas, vos galą su 
galu suvedančias.

Tad čia reikėtų draugiško bend
radarbiavimo ir bendro reikalų 
supratimo. Organizacijos, kurios 
nori savo darbų ir parengimų 
garsinimo, turi atitinkamai pri
sidėti prie savo spaudos palai
kymo. Ir ne tik simboliškai, vie
nu kitu doleriu, ar penkine, bet 
bent kokia dešimtimi savo pelno 
procentu. Tuomet laikraščiams 
bus daug lengviau, jie galės tu
rėti daugiau puslapių ir apmo
kamų bendradarbių ir bus pajė
gūs visokius lietuviško gyveni
mo (vykius aprašyti.

East Chicagos Tautinės Są
jungos skyrius gali būti pavyz
džiu, kiek nedidelė tautiečių gru
pė gali daug padėti savo dvasios 
spaudai paremti ar gerai knygai 
išleisti bei išplatinti. Tiek pat 
galėtų padaryti kiti skyriai, ki
tos organizacijos, pavienės drau
gijos ar klubai. Tuomet turėtume 
ne tik trumpalaikj mūsų spaudos 
atgimimą, bet jos pastovų augi
mą ir klestėjimą.

Lietuviški laikraščiai yra vi
sų lietuvių reikalas, ir mūsų 
spauda negali būti neapmokama 
visų tarnaite. Laikraštis tarnau
ja mūsų visuomenei ir mūsų kul
tūrai, taigi visuomenė turi jam 
padėti ir j( nuolat stiprinti.

Kitame numeryje: Laik
raščių vajai seniau ir dabar.

MIRĖ DIPLOMATAS IR 
ŽURNALISTAS 

PRANAS DAILIDĖ
Po ilgos ir sunkios ligos 

š. m. rugsėjo 1 d. Syracuse, 
N. Y. mirė Pranas Dailidė, 
palikęs eilę metu rūpestin
gai jį slaugiusią žmoną Oną 
Dailidienę-žilinskaitę.

Velionis buvo gimęs 1888 
m. rugsėjo 29 d. šakių aps. 
Sintautuose. Gimnaziją bai
gė 1997 m. Marijampolėje 
aukso medaliu. 1911 m. iš
ėjo matematikos fakultetą 
Petrapilio universitete, o 
1935 m. baigė teisių fakul
tetą Vytauto Didžiojo uni
versitete Kaune. Kurį laiką 
mokytojavęs Marijampolės 
ir kitose gimnazijose, nuo 
1921 m. perėjo į užsienio 
reikalų ministeriją, kur ėjo 
įvairias pareigas centre, gi 
prieš sovietinę okupaciją 
buvo Lietuvos nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas mi- 
nisteris Latvijai. Okupaci
jos metu vėl grįžo gimnazi
jos mokytoju Kaunan bei 
vertėsi advokatūra.

Artinantis antrajai sovie
tų okupacijai, pasitraukė 
Švedijon. kur Stockholmo 
universitete dėstė rusų kal
bą. .JAV kuri laiką aktyviai 
reiškėsi Chicagos lietuvių 1 
tremtinių draugijoje ir Ral
fe, kol 1951 m. persikėlė 
rusų kalbos dėstyti į Syra
cuse. N. Y. universitetą.

P>ene giliausi velionies 
pėdsakai bus palikti mūsų 
periodinėje spaudoje. Joje 
ėmė rašyti nuo pat gimna
zijos baigimo ir su ia nesi- 
skvrė ligi pat savo amžiaus 
pabaigos. Tame tarpe teko 
jam būti ne tik Lietuvos 
žurnalistu S-gos vicepirmi
ninku. Pabaltijo spaudos 
santarvės pirmininku, ne 
tik redaguoti vadovaujan
čius lietuvių dienraščius, 
bet parašyti įvairiausiems 
Lietuvoje ir JAV išeinan
tiems laikraščiams daugelį 
straipsnių aktualios! o m i s 
visuomeninio gyvenimo te
momis bei tarptautinės po
litikos klausimais. Didesnės 
apimties prisiminimai Trem-

Clevelande bus paminėta SLA
80 metų sukaktis

Neseniai vykusiuose SLA 
Pildomosios Tarybos posė
džiuose Chlcagoj, tarp kitų 
klausimų buvo svarstyta 
organizacijos minėjimo rei
kalai. Ateinančiais metais 
Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje sulaukia savo 
gyvavimo 89 metų. Toji su
kaktis yra reikšmingas fak
tas ne tik organizacijai, bet 
ir plačiai mūsų visuomenei, 
su kuria Susivienijimas per 
daugelį metų savo tauti
niais ir kultūriniais darbais 
tampriai sutapo. Todėl or
ganizacijos vadovybė sie
kia, kad ateinantis minėji
mas rastų didesnį atgarsį 
Amerikos lietuvių tarpe. 
P a g r i n dinis minėjimas, 
kaip nutarė P. Taryba, tu
rės įvykti pačiame organi
zacijos seime, kuris bus 
ateinančią vasarą Clevelan
de, Ohio. Tam reikalui nu
matyta skirti visą pirmąją 
seimą sesiją. Tai bus iškil
mingoji seimo sesija, kurios 
tvarka ir programa yra pa
vesta rūpintis prez. P. P. 
Dargiui ir dr. S. Biežiui.

Taip pat nutarta kreiptis 
i SLA apskritis ir kuopas 
kviečiant ruošti organiza
cijos minėjimus savo vie
tovėse. Tuo tikslu apskri
tims ir kuopoms teks sueiti 
i ryšį su vietos organizaci
jom, pakviečiant jas daly
vauti sukaktuvinėse iškil
mėse. Be to, artėjant su
kakčiai, numatyta sustip
rinti vajų ir į SLA eiles 
įtraukti daugiau lietuvių. 
Vajaus darbams vadovauja 
komisija, kurios uždavinys 
įtraukti kuopas ir apskritis 
į aktyvesnį naujų narių ver
bavimo darbą, nes nuc? jų 
pačių veiklos daugiau pri
klauso lietuvių įrašymas į 
Susivienijimą. Kur pu padi
dinimas haujomię jėgomis 
yra organizacijos sukakties 
minėjimo pats svari ausias 
uždavinys. Vajaus darbui 
palengvinti ir jo sėkmingu
mui šiuo metu naujai įsira
šantiems į SLA yra duoda
mos žymios lengvatos. To
dėl mūsų tautiečiams, ku
rie domisi Susivienijimu, 
dabar yra viena geriausių 
progų rašytis į stambiausią 

ties keliais buvo pradėti 
Drauge spausdinti dar prieš 
velionies mirtį, jie tebetę
sia m i ir dabar.

Velionies Prano Dailidės 
palaikai š. m. rugsėjo 4 d. 
palaidoti Syracuse, N. Y.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS 

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

zl DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU
/O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU SINCE 1922”

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.
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Amerikos lietuvių organi
zaciją.

SLA vadovybė siekdama, 
kad Susivienijimo apdrau- 
domis galėtų pasinaudoti 
platesni lietuvių sluoksniai, 
šiame suvažiavime nutarė 
praplėsti apdraudų davimą. 
Pagal šį nutarimą akciden- 
talines (nelaimingų įvykių) 
apdraudas iki tūkstanties 
dolerių galės gauti ir taip 
vadinamieji sočiai arba 
draugijos nariai. Sočiai 
nariais į SLA gali įstoti ne 
tik atskiri asmens nežiūrint 
amžiaus, o taip pat lietu
viškos organizacijos-klubai, 
tuo atveju visi klubo nariai 
gauna akcidentalinę ap- 
draudą.

Kaip jau nekartą buvo 
užsiminta, Susivienijimas 
nėra vien tik apdraudos or
ganizacija. Jis kartu atlie
ka tautinius ir kultūrinius 
darbus, savo ištekliais pa
remdamas daugelio organi
zacijų visuomeninę veiklą. 
Tam tikslui Susivienijimas 
turi keletą fondų, šiame su
važiavime buvo apsvarsty
ta fondų reikalai ir nutarta 
juos stiprinti, prašant kuo
pas ir narius aukoti fon
dams ir juos remti savo pa
likimais. Neretas yra atve
jis, kad lietuvių palikimai 
tenka valdžios įstaigom, ka
da palikė.jai, gyvi būdami, 
nepasirūpina laiku savo 
turtą ar palikimą sutvar
kyti.

Tr šiame suvažiavime 
Pild. Taryba prisiminė lie
tuviu kultūrinius reikalus. 
Iš fondu lėšų paskyrė auką 
Čiurlionio ansamblio mono
grafijai išleisti, parėmė 
New Haveno jaunimo kuo
pos šokėjų grupę, prisideda 
su auka prie organizuojamo 
New Yorko lietuvių žygio į 
Jungtines Tautas lapkričio 
13 d., iš Moksleivių fondo 
paskirta stipendija stud. R. 
Bukauskui, studijuojančiam 
teisę.

Toliau suvažiavimas ap
svarstė SLA Jaunimo rei
kalus. Nutarta paremti jau
nimo sąskrydį, kuris numa
tomas suruošti SLA vasar
namy, Atlantic City, N. J.

Kelių dienų posėdžiuose 
apsvarstyta daugelio narių 
įvairūs reikalai. Suvažiavi
me dalyvavo prez. P. P. 
Dargia, viceprez. S. Gegu
žis, sekr. B. Pivaronienė, 
ižd. N. Gugienė, iždo glo
bėjai E. Mikužiūtė ir S. Bre- 
des, daktaras kvotėjas S.
Biežis.

A. šakys
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SPORTO DIENOS
APYGARDINES PIRMENYBES 

CHICAGOJE
Rugpiūčio 21 d. Chicagoje Įvy

ko 1965 m. Vid. Vakarų Sporto 
Apygardos lengvosios atletikos 
primenybės. Kartu vyko to paties 
regiono pabaltiečių pirmenybės, 
tačiau latviams netikėtai perkė
lus savo pirmenybes iš rugp. 28 
d. Į rugp. 21 d. Toronte, buvo 
nustota latvių dalyvių vyresnė
se klasėse. Gana gausiai daly
vavę kaip svečiai pakviesti Chi
cagos ukrainiečiai varžybas pa
įvairino.

Iš mūsiškių pagrindą sudarė 
Clevelando Žaibas, atsivežęs 
virš 20 dalyvių Įvairiose kla
sėse.

Varžybos vyko gerame Han- 
son stadione. Puikūs bėgimo ta
kai leido bėgikams pasiekti ne
blogų pasekmių. Nuovargio ir 
kantrybės ribų nežinąs apyg. 
vadčvas Z. Žiupsnys kruopščiai 
tempė varžybinĮ vežimą. Jam 
talkininkavo K. Avižienis, Z. De
gutis, K. Barzdukas, A. Karei
va, J. Bagdonas, J. Budrys, R. 
Dirvonis ir kt. bei būrelis lat
vių, ukrainiečių ir svečių iš Cle. 
velando. Atsižvelgiant J neper- 
gausų talkininkų skaičių .varžy
bos buvo pravestos patenkina
mai.

Varžybų prošvaistė buvo Cle
velando Žaibo mergaičių D kla
sės (10-11 m.) ketveriukė -- E. 
Giedraitytė, L. Garlaitė, D. Su- 
šinskaitė ir R. Čyvaitė, pasie
kusios eilę gerų pasekmių, netik 
savo klasėje bet ir vyresnėse 
grupėse.

Vyrų klasėje, šalia mūsų meis
terių E. Aleksejūno (Aras) ir J. 
Kolovičiaus (Žaibas) gerai pasi
rodė jaunesnieji bėgikai V. Stoš

Clevelandietės R. Cyvaltė, L. Garlaitė ir E. Giedraitytė su laimė
tais kaspinais Chicagoje Įvykusiose lengvosios atletikos pirmenybė
se. P. Petručio nuotrauka

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI

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

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

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Grain Alcohol 190 proof U.S.P. 5th
g. Popular V.S.O.P. German Brandy .... 5th
8. Napoleon Imp. French Brandy ........... 5th
4. Zeller Schvvarze Katz..........  5th
5. Creme De Banana Liųueur ................ 5th

kus ir A. Urbonavičius (abu Žai
bas). Visapusiškas S, Venclaus- 
kas (Žaibas) vyravo mėtymuose 
ir šuoliuose.

Moterų klasėje, V. Mockutė 
ir D. Jurgaitytė (abi Žaibas) vi
sa klase viršino kitas varžoves.

B Klasėje (14-15 m.) neblogus 
duomenis turi bėgikas V. Klio- 
rys ir metikė J. Ralytė (abu 
Žaibas).

Jaunesnių berniukų grupėse 
ryškiau išsiskyrė R. Staškevi
čius C klasėje (12-13 m.), B. 
Kazėnas, D klasėje (10-11 m.) 
ir S. Čyvas E klasėje (žemiau 
10 m.).

Varžybų metu buvo pagerinti 
šie §. Amerikos Lietuvių rekor
dai:

Vyrų 100 m. bėgimas — 10.9 
sek. — E. Aleksejūnas (Aras)

Merg. D kl. 60 m. bėgimas — 
8.8 sek. E. Giedraitytė (Žaibas).

Merg. D kl. beisbolo metimas 
- 122’-11" (37.46 m. E. Giedrai
tytė (Žaibas).

Merg. D kl. šuolis Į tolĮ — 
13’-11" (4.24 m.) L. Garlaitė
(Žaibas).

Merg. D kL 4 x 60 m. estafe
tė -- 36.1 sek. Žaibas (R. Čyvai- 
tė, L. Garlaitė, D. Sušinskaitė 
ir E. Giedraitytė).

Be to E. Giedraitytė pakartojo 
merg. D ir C klasių rekordą 
60 yd. bėgime --6.8 sek.

SPORTINĖS ŽAIDYNĖS 
CLEVELANDE

Rugsėjo 11-12 d. Į Clevelandą 
suplauks gausus būrys lietuviško 
sportuojančio jaunimo, dalyvauti 
S. Amerikos Lietuvių Lengvosios

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ 
ĮVAIRŪS KAILIAI

' SPARTA” atstovybę
RADTJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

4.89
4.98
3.35
1.29
3.19

Zigm. Žiupsnys įteikia kaspinus jaunučių klasės laimėtojoms Cni- 
cagoje Įvykusiose sporto varžybose. Z. Degučio nuotrauka

Atletikos ir Lauko Teniso Pirme
nybėse, kurios yra paskutinė da- 
lis XV-jų Š.A. Lietuvių Sportinių 
Žaidynių.

Žaidynių vykdytojas --Cleve
lando LKS Žaibas kreipiasi Į 
Clevelando lietuvių visuomenę ir 
organizacijas prašydamas šias 
metines varžybas visokeriopai 
paremti -- gausiai atislankyti Į 
varžybas ir neatsisakyti patal
kininkauti bei suteikti medžiagi
nę paramą. Suprantama, kad spor
to klubas be visuomenės paramos 
jokiu būdu neįstengtų šių varžy
bų pravesti.

Lengvosios atletikos varžybos 
bus vykdomos vyrų, moterų ir vi
sose prieauglio klasėse.

Lauko Teniso pirmenybių pro
grama: vyrų vienetas, moterų 
vienetas, vyrų dvejetas; moterų 
dvejetas; mišrus dvejetas; jau
nių vienetas (žemiau 19 metų); 
jaunių dvejetas; jaunučių viene
tas (žemiau 16 metų).

Lengvosios atletikos varžybos 
vyks St. Joseph High School sta
dione, Lake Shore Blvd. prie 
185 gt. Varžybų pradžia: šešta- 
dienĮ nuo 1:00 vai. po pietų, sek
madienį 12:00 vai.

Lauko tenisas vyks Gor.don Par
ko teniso aikštelėse, Memorial 
Shoreway, prie Liberty Blvd. 
(visai netoli akvariumo). Varžy
bos prasidės šeštadienį nuo 
10:00 vai. ryto. Varžybų tąsa 
sekmadienj bus vykdoma pagal 
reikalą, tačiau kiekvienu atveju 
nevėliau kaip 12:00 vai.

Dalyvių registracija vykdoma 
per sporto klubus ar pavieniai, 
iki š.m. rugsėjo 6 d. šiuo ad
resu: A. Bielskus, 15321 Lake 
Shore Blvd., Cleveland, Ohio 
44110. Telefonas -- 486-6177.

Iš kitur atvykstantiems yra 
rezervuotas Wade Park Manor 
hotelis, East 107 St. prieChes- 
ter Avė. Telefonas CE 1-3300. 
Čia penktadienio vakare ir naktį 
bus informacijos centras, bei 
nakvynių skirstymas pas pri
vačius asmenis apsistojantiems.

Smulkios informacijos gali bū
ti gaunamos visuose sporto klu
buose ar tiesiai pas rengėjus.

Žaidynių proga yra rengiamas 
pobūvis Čiurlionio Ansamblio na
muose, 10908 Magnolia Dr. šeš
tadienį 8:00 vai. vak.

Rengėjai

♦ žinomas sportininkas 
V. Grybauskas išvyko atostogų 
Į Prancūziją. Šia proga, pran
cūzai rengia jam didelĮ pager
bimą, nes mūsų sporto vetera
nas yra ilgą laiką treniravęs 
Muelhause krepšinio komandą, 
išvedęs ją Į Prancūzijos krepši
nio viršūnes.

♦ PASAULIO 300 jardų bėgimo 
meisterė Kanados lietuvaitė I. 
Macijauskaitė Petrauskienė iš 
Vancuverio persikėlė gyventi Į 
Torontą.

♦ TORONTO PROFESIONALŲ 
Argonauts amerikoniško futbolo 

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

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

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

komandoje labai sėkmingai žai
džia vietos lietuvis Jonas Vilū
nas.

* A. STUKAS ir šiemet yra 
Kanados televizijos amerikoniš
ko futbolo komentatorium.

PAVERGTOJI LIETUVA

* NAUJ4 LIETUVOS rekor
dą 10 km. bėgime atsiekė K. 
Orentas, nubėgdamas ŠĮ nuotolį 
pasaulinio mąsto laiku -- 28 
min. 47,2 sek.

* VILNIAUS ŽALGIRIO FUT
BOLO KOMANDA antroje Sov. 
Sąjungos lygoje užima ketvirtą 
vietą. Rygos Daugava yra devin
ta, o Talino Dinamo paskutinėje 
- šešioliktoje vietoje. Tuo tarpu 
Lietuvos pirmenybėse ir toliau 
pirmauja Kauno Inkaras prieš 
Vilniaus raudonarmiečių Saliu
tą, Klaipėdos Baltiją, Šiaulių El
nią ir Kėdainių Nevėžį. Lentelės 
uodegėlėje -- šešioliktoje vie
toje randasi Kauno Atletas. Ant
roje Lietuvos futbolo klasėje pir
muoju eina Vilniaus Vimpelas 
prieš N. Akmenę ir Maistą.

* RYTINĖS VOKIETIJOS ran 
kinio meisteris Leipcigo DHFK 
komanda sužaidė dvejas rung
tynes Lietuvoje, laimėdama abu 
susitikimus 14:9 ir 11:8. Prie pro
gos, reikia pažymėti, kad Į Sov. 
Sąjungos rankinio rinktinę yra 
Įtraukti trys lietuviai ir keturios 
lietuvaitės. Be abejo, tai pasek
mės profsąjungų žaidynių, kurio
se lietuvaitės laimėjo meisterio 
vardą, o vyrai užėmė antrą vie
tą.

* KAUNIETIS K. ANDZIULIS 
Maskvoje teisėjavo Sov. Sąjun
gos futbolo taurės baigmines rung 
tynęs tarp Maskvos Spartako ir 
Minsko Dinamo. Lietuvis pa
kviestas Į Budapeštą š.m. spalio 
mėn. 10 d. susitikimui tarp Ry
tų Vokietijos ir Vengrijos rink
tinių. Šalia kauniečio, Maskvos 
aikštėje už laimėtoją Spartaką- 
gynėju žaidė buv. Vilniaus Žal
girio komandos narys V. Žitkus.

IR TOKIŲ DALYKŲ 
PASITAIKO...

Ryšium su liūdna 25-kių metų 
sukaktim, vilniškame Sporte pa
sirodė labai daug straipsnių, 
šmeižiančių "buržuazinės" Lie
tuvos sportinj gyvenimą, pavaiz
duojant ir paremiant tai sta
tistiniais daviniais, rekordinėm 
pasekmėm. Deja, užmirštama tik 
pažymėti, kad nepriklausomos 
Lietuvos sportinis judėjlmassto- 
vėjo grynai ant mėgėjiško pagrin
do, kai tuo tarpu šiandieninis vi
sas gyvenimas yra remiamas pro 
feslonalizmu. Tačiau vėl iš kitos 
pusės vertėtų tų šmeižikų paklaus 
tl — kaip seniai buvo Išbraukta 
iš rekordų lentelės eilė lengvo
sios atletikos varžybų (juk Jočio 
pasekmė 110 m. kliūtiniame bė
gime -- 14,8 sek. laikosi jau 25

Urbanos tinklinio komanda po pergalės SAS stovykloje Dainavoje.

metus!), kas pastatė Kūno Kul
tūros Rūmus, prie kurių yra pri
siglaudęs Kūno Kultūros Insti
tutas, turėdamas puikias sales,, 
šalia futbolo, teniso, krepšinio 
aikštes, bėgimo takus? Kas davė 
pagrindą Sov. Sąjungos stalo te
nisui, jeigu ne Nikolskis,' (be
rods 1945 m. jis buvo Maskvoje 
treneriu) Dzlndziliauskas, Va- 
riakojis, Vitartaitė-Balaišienė, 
kas buvo pagrindiniai krepšinio 
žaidėjai Sov. Sąjungos rinktinėje, 
jeigu ne Kulakauskas, Lagunevi- 
čius, Stonkus ir kt. Tai tik li
kučiai nepriklausomos Lietuvos 
sportinio gyvenimo, kadangi dau
gelis gerų sportininkų pasitraukė 
Į vakarų pasaulį, kitus "priėmė” 
Sibiras (Šačkus, Leščinskas ir 
kt).

Nors okupantai plačiai garsina 
nepriklausomos Lietuvos sporto 
"supuvimą", tačiau yla iš maišo 
išlenda apie dabartinį sportinin
kų auklėjimą iš šio aprašymo, 
patalpinto vilniškiam Sporteš.m. 
rugpiūčio mėn. 19 d. Nr. 98;

- KLAIPĖDIETIŠKAS 
"STRIPTIZAS"

Nežinantiems galima paaiškin
ti: striptizu vakaruose vadinamas 
ultrašiuolaikinis atrakcionas, ku
rio esmė -- nusivilkti visus rū
bus priešingos lyties asmenų aki
vaizdoje.

Pas mus apie šią "naujovę" iki 
paskutinio laiko nebuvo girdėta. 
Pradžia buvo padaryta šeštadienį 
Jaunimo stadione... Na, bet pra
dėsime iš eilės.

Taigi šeštadienį Jaunimo sta
dione eilines LTSR pirmenybių 
rungtynes žaidė Klaipėdos "Gra
nito" ir sostinės "Pažangos" vie
nuolikės. Ar rungtynės buvo įdo
mios, sunku pasakyti, nes įdomy
bės prasidėjo kaip tik po kauty
nių žaliojoje vejoje.

Tuo metu,’- kai nuaidėjo fina
linis rungtynių švilpukas, dušų 
kambaryje, ant kurio durų dide
lėmis raidėmis užrašyta "Mo
terims", po eilinės treniruotės 
dulkes ir prakaitą prausė mer
ginos, respublikos lengvosios at
letikos rinktinės narės.

Staiga durys atsidarė ir ant 
slenksčio išdygo pora "Granito" 
žaidėjų, kurie keletą minučių su 
malonumu stebėjo savo netikėto 
pasirodymo sukeltą efektą. Pas
kiau "žvalgai" taip pat tyliai din
go, Ir netrukus už durų sukauk
šėjo kaustyti futbolininkų batai, 
į antpuolį pakilo visa "Grani
to" komanda.

Persigandusios aukos dar ban
dė laikyti duris, bet kur ten 
silpni merginų pečiai išlaikys 
veržlų klaipėdiečių vienuolikės 
smūgį. Durys poškėdamos atsi
darė, ir apgultosios kaip šape
liai buvo nusviestos J priešingą 
pasienį.

įsiveržėliai galantiškai rami-

no merginas:
-- Na, ko staugiate, kvaišos! 

Bene mes šilto šalto nematę?
Iš šaltakraujiškai ėmė nusi

renginėti.
Nepasakosime, kaip šaunieji 

klaipėdiečiai demonstravo prieš 
netekusias žado merginas savo 
sveikų vyriškų kūnų muskulatūrą 
ir kokiais žodžiais stengėsi įti
kinti priverstines žiūroves, kad 
jie pilnaverčiai vyriško grožio 
etalonai. Tai būtų perdaug šlykš- 
tu... Pagaliau verkiančios "au
kos" šiaip taip apsirengusios iš • 
šoko iš "vyriškos kompanijos" 
ir nuėjo ieškoti "Granito" vir
šininkų. Kresnas simpatiškas va
dovas klausydamasis šypsojosi:

— Kokia čia tragedija. Vyrai 
skubėjo. Na, gerai, gerai, aš su 
jais pasikalbėsiu — pagaliau jis 
nuramino merginas.

Taigi "striptizas" pas mus žen
gia pirmuosius žingsnius. Žino
ma pradžia visada sunki -- nie
kas nesuteikia paramos. O padė
ti turėtų ir Klaipėdos miesto 
sporto taryba ir LTSR futbolo 
federacija ir pagaliau milicijos 
darbuotojai. Ir padėti ne vien 
žodžiais, bet ir žymiai veiks
mingesnėmis priemonėmis.

A. SABECKIS
Treneris
A. VAUPŠAS
TSRS sporto meistras

(kb)

■

-

■

ROTA POSKUTĖ - CORAJOD 
trečios kartos Amerikos lietuvė, 
Edgar Allan Poe mokykloje Chi
cagoje, talkinant dukrai Gale ir 
Jeri Robinsonaitei, gražiai at
stovavo okupuotą Lietuvą, mo
kinius ir mokytojus supažindi
nant su Lietuvos istorija ir kal
ba.
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IR APYLINKĖSE

Clevelando vyrų oktetas su vadovu R. Babicku išpildys meninę 
programą Dirvos vakare rugsėjo 25 d.

• Dirvos administracija 
jau persikėlė į priekinę pa
talpą (buv. Baltic Trading 
House krautuvėje) ir lan
kytojai prašomi naudotis 
įėjimu iš Superior Avė.

Ten pat galite įsigyti lie
tuviškų knygų, plokštelių, 
medžio drožinių, audinių ir 
kt. prekių dovanoms ir ki
toms progoms.

Administracija ir knygų 
krautuvė veikia kasdien 
nuo 8 vai. ryto iki 6
vak. šeštadieniais nuo 9 v. 
ryto iki I v. p. p.

• Tradicinė naujųjų pi
liečių šventė ir iškilmės 
įvyks rugsėjo 17 d. Pick- 
Carter viešbučio salėje. Iš
kilmių metu bus pagerbti 
naujieji piliečiai ir paskelb
ti du ių iškiliausieji.

Iškiliausio Clevelando pi
liečio titului nominacijos 
priimamos iki rūgs. 10 d. 
Nationalities Services Cent
er, 1620 Prospect Avė.

Naujųjų Piliečių baliui 
bilietai jau parduodami po 
2 dol.

Paliaus metu vyks tau
tybių maršas, dalyviams 
pasipuošus tautiniais rū
bais.

Clevelandietis V, Bacevičius šią vasarą atostogas praleido Eu
ropoje, aplankydamas Belgiją, Olandiją, Vakarų Vokietiją, Austriją, 
Prancūziją, Italiją ir savaitę viešėjo Vilniuje.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

PRADŽIA GRAŽI!

Clevelando liet, visuomenė re
mia Komiteto Lietuvos Nepriklau
somybei Atstatyti žygius ir ren
giamai Manifestacijai surinkta 
aukų tik rugpiūčio 26 d. $266.00. 
Aukojo: Po $25 — J. Mikonis, 
$20 — A. Balys; $10 - P. ir D. 
Balčiūnai, Al. Karklius, A. Juo

936 East 185th St.
KE 1 - 7770 

zaitis, St. Melsbakas, L. Sagys 
Ed. Steponavičius, E. Prancke- 
vičius, X.Y.; $5 - V. Akelaitis, 
St. Astrauskas, VL Bačiulis, A. 
Bielskus, A. Dovydaitis, B. Gra
žulis, K. Gaižutis, V. Kasakai- 
tis, J. Kaklauskas, E. įlenda, M. 
Jiešmantienė, S. Jurgutavičienė, 
A. Luža, A. Mikoliūnas, A. Nas- 
vytis, F. Saukevičius, R. Tata- 
rūnas, R. Valatka. Po $3.00 — J. 
Barniškis, K. Karalis, V. Rocifl- 
nas, A. Styra, P. ir E. Stempu- 
žiai, Z. Tarutis.

$2. — P. Bielinis, V.čyvas.J. 
Damušis, B. Bacevičienė, J. Kal
vaitis, J. ir A. Kubiliūnai, A. 
Karsokas, V. Knistautas, P. Jur- 
gutavičius, V. Minkūnas, J. Mi
lius, K. Narbutaitis, V. Stankus, 
F. Zylė; $1 -- V. Abraitienė, 
V. Abraitis, A. Balčiūnas, J. 
Laucius, M. Slabokienė.

Visiems aukotojams KLNACle
velando skyrius širdingai dėkoja. 
Kitų aukotojų pavardes garsinsi
me vėliau

KLNA Clevelando sk. ižd.

TAUTOS ŠVENTĖ

LB I ir II Apylinkių rengia
mas Tautos Šventės minėjimas 
jau artėja — tai bus sekmadie
nį, rugsėjo 19 d. šventė prasidės 
iškilmingomis pamaldomis abie
jose lietuviškose bažnyčiose.

Po to iš abiejų bažnyčių lietu
viai vyks j Lietuvių Kultūrin| Dar
želį, kur bus nufilmuojama daly
viai ir programa.

Visuomenė ir organizacijos 
prašomos pasistengti tinkamai 
save atstovauti.

Antra tos dienos dalis, Lietu
vių Diena, bus atitinkamai pa
minėta įvairia, gausia programa 
naujos parapijos salėje.

Skirkit tą dieną savo patrio
tiniam pasireiškimui.

DAINAVOS JAUNIMO STOVYK
LAI 10 metų sukakties proga au
kojo:

$200 — dr. J. ir B. Balčiūnai.
$100 — Aleks. Silvestravičius, 

dr. VI. ir dr. V. Adomavičiai.
$50 — Stp. Bučmys, dr. Edm. 

Drukteinls, dr. A. ir S. Baltrukė- 
nai, Clevelando Ateities klubas.

$ 35 — dr. J. ir V. Masilio- 
niai.

$30 — VL ir B. Čyvai.
- $29 — P. Zigmantas

$25 — A. Bielskus, J. ir M. 
Švarcai, John De Righter, Supe- 
rlos Savings, J. ir P. Staniškiai, 
LB II-ji Apylinkė.

$23 — P. Tamulionls
$20 — J. ir M. Mlkoniai, kun. 

I P. Dzegoraitis, J.P. Mull, dr.
Stp. ir dr. G. Matai, P. ir O. 
Skardžiai, D. ir D. Staniškiai, 

Į B. Karklius, A, Dysas, dr. S. 
I Sviderskas, kun. R.Kasponls,dr. 
I VL ir R, Ramanauskai, Vincas 
Į Degutis, dr. A. ir K. Marui. 
I $15 — V. Kasakaitls, dr. J.

Šonu, dr. M. Vaitėnas.
$10 — A. Buknys, O. Matu- 

I sevičienė, LRKSA 142 kuopa, dr. 
I D. ir R. Degėsiai, FL Saukevi- 
I čius, kun. B. Ivanauskas, dr. J. 

Mačiulis, V. ir O. Rociflnai, B. 
ir J. Smetonai, dr. K. ir O. Pau- 
tlenial, V. ir A. Kamantai, P. 
Mikoliūnas, K. ir O. Raliai, dr. 
J, ir B. Skrinskal, dr. Ed. ir M.

PROGRAMOJE — CLEVELANDO VYRŲ OKTETO koncertas. 
Solistė I. GRIGALIŪNAITĖ.

VAKARIENĖ — BUFETAS — ŠOKIAI —
šokiams gros populiarusis MELLODY BAND orkestras.

PRADŽIA; 7:30 VAL. VAK.
PAKVIETIMŲ KAINA — 6 DOL.

Iš anksto pakvietimus prašoma įsigyti Dirvoje ar pas ALT S-gos val
dybos narius.■

"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DIRVOS VAKARAS, 
pirmasis rudens sezono parengimas, 

ivyks š. m. rugsėjo mėn. 25 d., c v
Sv. Jurgio parapijos salėje.

Lenkauskai, A. Garka, A. Kasu- 
laitis, B. Araminas, dr. A. Matu
lionis, J. Vaičaitis, V. Kaspera- 
vičiūtė, dr. N. ir G. Juškėnai, 
J. Damušiai, V. Degutis, L. Staš 
kūnas, Stud. At. Draugovė, LB 
I-ji Apylinkė, J. Balbous, Amer. 
Liet. PiL Klubas, L. ir A. Sa- 
giai, J. ir A. Augustinavičiai, J. 
Stravinskas, St. ir B. Urbonavi
čiai, dr. Z. ir V. Sabataičiai, 
S. Zylė, Z. Gobis, kun. A. Goldi- 
kovskis, R. Valodka.

$7 --S. ir S. Laniauskai.
$5 -- F. Eidimus, J. Zorska, 

J. Virbalis, A. Styra, A. Balys, J. 
Miglinas, VI. Palubinskas, B. 
Steponis, J. Kizevičius, L. Balie
nė, Br. Maželis, D. Iešmantas,
E. Valdukaitis, R. Laniauskas,J. 
Žilionis, V. Kavaliūnas, S. Barz- 
dukas, V. dr. V. Maurutis, A. 
Sušinskas, J. Čyvas, J. Vasaris, 
dr. A. Čeičys, A. Gailiušis, V. 
Palonas, Della Jokubauskienė.F, 
Kllmaitis, P. Bielinis, J. Gudė- 
nas, E. Čibiras, V.K., L Jana
vičius, Pr. Joga, P. Balčiūnas, 
V. Nykštėnas, P. Stravinskas, dr. 
A. Nasvytis, A. Puškoriūtė, A. 
Ivlnskas, St. Sabaliauskas, J. 
Rasupkevičius, P. Makarskas,
F. Novickas, V. Minkūnas, R. 
Minkūnas, A. Navickienė, A. Ber- 
žinskas, dr. H. J. Williams, dr. 
A.J. Blaškevičlus, J. Citulis, P. 
Tius, P. Žilinskas, Br. Prač- 
klenė, B. Gardzinskas, J. Čiu
berkis, P. Jurguuvlčius,Z. Duč- 
manas, J. Dovydaitis, J. Piktur
na, Z. Ragauskas.

Kiti aukojo po mažiau — viso 
J10 dol. Viso surinkta $1974.00.

Komitetas nuoširdžiai dėkoja 
aukotojams ir rinkėjams.

Ypatinga padėka priklauso St. 
Baltrukėnienei, rinkusiai aukas 
Akrone ir dr. J. Masilioniui — 
Daytone.

Dainavos Stovyklos Glo
bos Komitetas Clevelande: 
S. Lanlauska's, kun. P. Dze
goraitis, O. Ralienė, V. Pa
lonas, J. Pikturną ir V. Ro- 
ciOnas.

• Mikas Sigel, kretingiš
kis ūkininkas, įsikūręs Ro
moj, Ohio, liepos 12 d. gi
minių ir pažįstamų rately
je atšventė 75 metų am
žiaus sukaktį. Į JAV atvy
ko 1909 m. Trumpai pabu
vojęs Nes Yorke, persikėlė 
gyventi j Clevelandą ir čia 
jo apylinkėse įsikūrė, ūki
ninkaudamas jau virš 45 
metus. Mikas Sigel išaugi
no 3 dukteris Stella, Agnės, 
Onutę ir 2 sūnus Vytautą 
ir Edvardą.

Mikas skaito Dirvą nuo 
pat jos pirmojo numerio iš
leidimo ir remia ją aukomis. 
Linkime sukaktuvininkui il
giausių metų!

LAPKRIČIO 13-TOS 
ŽYGIUI AUKOJIMAS 

PRASIDĖJO ‘
Paskelbus Clev e 1 a n d e 

rinkimą aukų parėmimui 
Madison Sąuare Garden 
salėję, New Yorke rengia
mos manifestacijos prieš 
Sovietus, jautresni patrio
tai tuoj pradėjo aukoti.

Clevelande įsteigtas ko
mitetas atidarė einamą sąs
kaitą Superior Savings and 
Loan įstaigoje, Nr. 25547. 
Iš tolimesnių kampų aukas 
galima pasiųsti paštu: 6712 
Superior Avenue, Cleveland, 
Ohio 44103.

Aukas priima ir Cleve
lando Komiteto iždininkas:
L. Leknickas, 3142 Red- 
wood Rd., Cleveland Hts., 
Ohio 44118.

Aukų lapais aukas renka 
komiteto nariai.

Organizacijos prašomos 
skubiai savo susirinkimuo
se nutarti skiriamą sumą.

Visuomenė ir profesiona
lai kviečiami paskubėti pa
siųsti savo aukas į Superior 
Savings įstaigą, arba iždi
ninkui, arba įteikti aukų 
rinkėjui.

Aukos priimamos pagal 
kiekvieno išgales, bet lau
kiama ir stambesnių sumų, 
ir dienos uždarbio paauko
jimų.

Clevelando komiteto rug
piūčio 27 d. posėdyje nutar
ta naudoti visi būdai pini
gų gavimui. Clevelando ko
lonija neprivalo atsilikti 
nuo kitų savo prisidėjimu 
didžiausia suma kiek gali
ma, kad Komiteto Lietuvos 
Nepriklausomybei Atstaty
ti protestą prieš Sovietų 
smurtą būtų garsus ir 
reikšmingas.

Kurie norės dalyvauti 
lapkričio 13 d. manifestaci
joje, gaus informacijas iš 
Clevelando kdmiteto apie 
nuvažiavimą.

Spaudos komisija

0 Dr. Eug. Noakas, vyk
damas į Korp! Neo-Lithua- 
nia stovyklą, buvo susto
jęs Clevelande pas p. Ma
šiotus. Ta proga jis atsi
lankė Dirvos redakcijoje.

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

• Mokyklos vedėjas J. 
Stempužis, praneša, kad į 
Aukuro ansamblį, kanklių 
orkestrą ir tautinių šokių 
grupes priimami ir tie jau
nuoliai, kurie nelanko Vysk. 
Valančiaus lituani s t i n ė s 
mokyklos.

Pirmoji Aukuro ansamb
lio repeticija ir dainininkų 
registracija įvyksta antra
dienį, rugsėjo 14 d., 7 vai. 
vak. šv. Jurgio salėje. Kan
klininkai ir tautinių šokių 
šokėjai registruojasi šešta
dienį, rugsėjo 11 d., 9 vai. 
30 min. šv. Jurgio salėje.

• Vysk. Valančiaus litua
nistinėje mokykloj 1965-66 
mokslo metais lituanisti
nius dalykus dėstys šie mo
kytojai: Pranė Butkuvienė, 
Rita Premeneckienė, Rūta 

R

■

Mackevičiūtė, Giedrė Degu
tytė, Ona Žilinskienė, Juzė 
Orantienė, Henrikas Ban- 
kaitis, Aurelija Balašaitie- 
nė, Pranas Joga, Stasys 
Barzdukas ir Nijolė Palu- 
binskienė.

Aukuro ansambliui vado
vaus muz. A. Mikulskis, 
kanklių orkestro vadovė — 
Ona Mikulskienė, kalbos 
techniką ir dailųjį skaity
mą dėstys Petras Maželis, 
tautinių šokių grupėms va
dovaus — Teresė Neima- 
naitė, Rūta Mackevičiūtė ir 
Ingrida Stasaitė - Bublienė. 
Mokyklos vedėjas — Juo
zas Stempužis Vysk. Va
lančiaus lituanistinei mo
kyklai vadovauja jau ket
virti metai. Jis yra baigęs 
Vilniaus Pedagoginį Insti
tutą.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

HOUSE FOR SALE!
4 bedrooms, 10 yrs. old. 

Double garage, large lot. 
Near Schools and transpor- 
tation. 1333 East 185th St. 
OWNER.

Tel. KE 1-3942.
(95-96)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Investavimui

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

2 dviejų š. namai ant 1 
sklypo, arti St. Clair. 
$13.ooo.

4 butai, kaina $10,500.

Didelis pareikalav imas 
viencs ir dviejų 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

MOKIOS 
SIUVAMOMS 
MARINOMS

Mokinsime kvalifikuotus 
asmenis mūsų įmonės dar
bams. Tai pastovus darbas, 
teikiąs puikias akordinio 
darbo sąlygas.

Kreiptis nuo 8:30 v. ry
to iki 5 vai. p. p., nuo pir
madienio iki penktadienio. 

J0SEPH&FE1SSC0. 
2149 WEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEL. 961-6000

(94-96



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Vilties Draugijos ir ALT S-gos Valdybos vajus 
Dirvai paremti lėtais vasaros atostogų žingsniais žengia 
pirmyn. Nors, iš šono žiūrint, skelbtųjų pavardžių skai
čiai nedidoki, bet jų bendras įnašas jau yra prisidėjęs 
prie vasaros metu vis užklumpančių sunkumų šalinimo, 
šiuo metu bendras Vilties narių įnašas, neskaitant šiaip 
Dirvai prisiųstų aukų, skelbiamų atskirai, jau viršyje 
1000 dol. žinoma, tai dar toli iki siekiamo tikslo, bet ti
kimasi, kad rudeniop vajus pagyvės.

Šiomis dienomis prie vajaus prisidėjo prof. K. J. 
Žemeckas, Osh Kosh, Wisc., prisiuntęs 20 dol. ir .1. Mont- 
vydas, _Waterbury, Conn. 15 dol.

• Dr. K. Draugelis, įžy
mus Sandaros, SLA ir kt. 
organizacijų veikėjas, mirė 
ir buvo iškilmingai palaido
tas rugpiūčio 28 d., Chica
gos Tautinėse kapinėse.

• "Vilniaus Dieną” Ka
nadoje rengia lenkų emi
grantų organizacija, kuri 
rūpinasi už Vilniaus ir Lvo
vo-sričių grąžinimą Lenki
jai.

Rugsėjo 19 d. rengiamos 
manifestacijos Montrealyje, 
Toronte ir Vanceryje.

Lietuvių ir ukrainiečių 
organizacijos ruošiasi tas 
manifestacijas piketuoti.

• Mirusio pulk. Prano 
Saladžiaus laidotuvių pro
ga, vietoj gėlių ir vainikų, 
vėlionies pageidavimu, bu
vo renkamos aukos Vasario 
16 Gimnazijai. Tų aukų bu
vo surinkta 352 dol.

PADĖKA
Reiškiame gilią padėką visiems, rodžiusiems 

nuoširdų dėmesį A t A pulk. PRANUI S A, 
LADžIVl jo sunkios ligos metu, ir visiems, 
kurie pagerbė jo atminimą, jam iš mūsų tarpo 
š. m. liepos mėn. 12 d. išsiskyrus.

Ačiū širdingai tiems, kurių dėka jį palydėjo 
jautrūs atsisveikinimo žodžiai ir gimtąja kalba 
nuskambėjusi jį sunkiose valandose stiprinusi 
malda bei Tautos Himnas. Ačiū tiems, kurių dėka 
jo karstą dengė trispalvė ir jo karstą nešė bend
rame tautiniame darbe dalyvavusiųjų rankos. 
Ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse, užpra
šiusiems šv. Mišias, prisiuntusiems gėles.

Širdingai dėkojame atjautusiems mūsų bran
gaus a. a. velionies pageidavimą, vietoje gėlių au
kojusiems Vasario 16 Gimnazijai.

Visiems artimiesiems, bičiuliams, pažįsta
miems, lietuviškų veiksnių, organizacijų, spaudos 
ir radijo valandėlių atstovams, prisiminusiems 
mūsų a. a. velionį ir reiškusiems užuojautą šeimai 
nuoširdžiai dėkojame.

Bronė Saladžiuvienė,
Vytautas, Juozas, Danutė ir jų šeimos

A. A.

KAZIUI KRIščIUKAIčIUI

mirus, reiškiame užuojautą poniai BRONEI, duk

ros VIOLETOS šeimai, broliui, seserims ir visiems 

artimiesiems ir kartu liūdime

Korp! Neo-Lithuania
Bostono filisteriai, senjorai ir junjorai

Korp! NEO-LITHUANIA liūdi netekusi sa
vo narės A. A. Fil.

VANDOS PRAPUOLENYTĖS-KOŠIENĖS. 
kuri atsiskyrė iš gyvųjų tarpo.

Jos vyrui JURGIUI KOŠIUI ir artimiesiems 
reiškiame kuo nuoširdžiausią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

• Alfonsas Stonys oku
puotos Lietuvos "valdžios” 
buvo nuteistas mirti ir šio
mis dienomis buvo sušau
dytas. ši žinia, paimta iš 
Sovietinės spaudos, buvo 
paminėta ir JAV spaudoje.

Pagal tas žinias A. Sto
nys buvo teistas kaip "karo 
nusikaltėlis”, pagautas po 
20 metų slapstymosi Lietu
voje.

NEW YORK

• Lietuvos Konsulas New 
Yorke Anicetas Simutis su 
žmona Janina ir uošve E. 
čiurliene atostogauja New 
Harbor, Maine valstijoje.

• Elena Legeckienė grįžo 
iš atostogų, kurias ji pra
leido keturias savaites va
žinėdama po Europą. Ap
lankė Varšuvą, Krokuvą ir 
kitus miestus Lenkijoj, 

Barceloną Ispanijoj, Vokie
tijoje daugiausia laiko pra
leido Wiesbadene.

• Virginija Sutkutė ir 
Anatolijus Butas susižieda
vo. Abu sužadėtiniai yra 
aktyvūs New Yorko akade
minio jaunimo nariai. Vir
ginija yra Korp! Neo-Li
thuania filisterė.

• Mirė dantų gydytoja 
Vanda Košienė, kurios pa
laikai po atsisveikinimo 
Woodhavene, šalinskų kop
lyčioje, rugpiūčio 30 d. iš
vežti į Chicagą. Nuliūdime 
liko velionės vyras ir gimi
nės.

• Leonardas Valiukas, iš 
Los Angeles, Kalifornijos, 
rugsėjo 1 lankėsi New Yor
ke ir padarė pranešimą su
sirinku s i e m s nevvyorkie- 
čiams Apreiškimo parapi
jos salėje apie rezoliucijas 
Lietuvos klausimu. Jis tuo 
reikalu lankėsi ir Washing- 
tone, D. C.

LIETUVIŲ EKSKURSIJA Į
BAHAMAS

Rugsėjo 11 d. nauju dideliu lai
vu CCEANIC 25 keleiviai išplau
kė j Nassau, Bahamas, praleisti 
rudenines atostogas.

Ekskursantams vadovauja p.p. 
A. T rečiokai.

Į šią kelionę vyksta: S. Bace
vičiai (Bacey), J. Katilai, G. 
Abrolat, E. Jurgelienė su duk
ra Elenyte, V. Budreckienė su 
dukra Veronica ir dviem anūkais 
M. Barrett, R. Basil, J. York 
(Jurkuvienė), M. Gail su dviem sū - 
numis, M. Putinienė, P. Peters, 
J. Kanin (Kanušienė) ir jos se
suo Bertha Gregory, J. McLough 
lin, Albinas ir Jieva Trečiokai.

Tąja ekskursija rūpinasi Ka
zio Trečioko kelionių agentūra.

BOSTON

VINCO KRĖVĖS VEIKA
LŲ INSCENIZAVIMĄ

Išpildys Vyt. Valiuko vai
dintojų trupė iš New Ha- 
veno, Conn., rugsėjo 26 d. 
(sekmadienį), 3 v. p. p., So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo Auditorijoje.

Bus vaidinamos scenos iš 
veikalų: "Dangaus ir že
mės sūnūs”, "Šarūno ir Ra
ganiaus”.

Režisūra Vyt. Valiuko, 
scenovaizdis dail. Albino 
Elskaus, muzika ir efektai 
Birutės Logienės.

Rengėjai visus maloniai 
kviečia atsilankyti ir pasi
grožėti žymiausio mūsų li
teratūros klasiko vaikalų 
inscenizavimo.

• Rugsėjo 8-tosios Tau
tos šventės minėjimas įvyk
sta š. m. rugsėjo 12 d. (sek
madienį) sekančia tvarka:

1. 10 vai. ryto šv. Mišios 
už pavergtą Lietuvą Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje.

2. 3 vai. p. p. Lietuvių 
Piliečių Klubo Auditorijoje 
iškilmingas minėjimas.

Kalbės Dr. St. Bačkis iš 
Washingtono, D. C.

Meninę programą išpil
dys: solistas St. Liepas, šv.

Bostono jūrų skautai ir skautės su vadovais Kennebunkporto stovykloje. B. Kerbelienės nuotrauka

faunieji R. Buinytė ir G. Mironas. V. Gruzdžio nuotrauka

PHILADELPHIA

LIETUVIŠKA ŠEIMA

Š.m. rugpiūčio mėn. 28 d. lie
tuvišką šeimą sukūrė G. Mironas 
ir R. Buinytė. Abu jaunavedžiai 
yra aktyvūs lietuviškoje veiklo
je. G. Mironas yra Korp! Neo- 
Lithuania Philadelphijos pada
linio pirm., o Rima viena iš pa
dalinio steigėjų ir buvusi ilga
metė valdybos narė. Taip pat 
abu jaunavedžiai labai gražiai 
reiškiasi. per vietos Bendr. Bal
so radijo valandėlę. Jaunosios 
tėvai Valerija ir Bronius Biti

niai yra Korp! Neo-Lithuania 
Philadelphijos padalinio vėliavos 
kūmai, padovanoję padaliniui vė
liavą.

Vestuvės vyko šv. Andriejaus 
bažnyčioje. Jungtuvių metu gie
dojo sol. J. Augaitytė. Vaišėse, 
kuriose dalyvavo daugelis sve
čių net iš kitų tolimų vietovių, 
jaunavedžius sveikino ir įteikė 
dovanas Korp! Neo-Lithuania Fi
listerių S-gos vardu Inž. č. Ta
mašauskas, o Philadelphijos skyr. 
vardu A. Jonys. L.T. Atgimimo 
Sąjūdžio -- Br. Vigelis, Moterų 
Atstovybės Klubo — J. Augaity
tė, Bendruomenės Balso -- H. 
Savickas ir kt. Gauta ir daugiau 
sveikinimų telegramomis ir laiš 
kais iš LST Korp! Neo-Lithua
nia Vyr. V-bos pirm. inž. V. 
Mažeikos, Filisterių St. San-

Petro lietuvių parapijos 
choras, vedamas muz. J. 
Kačinsko. Tautinių šokių 
grupė, O. Ivaškienės vado
vybėje.

Visus Bostono ir aplinki
nių kolonijų lietuvius ma
loniai kviečiama gausiai at
silankyti.

L. B-nės Bostono Skyr. 
Valdyba

tvaro, A. Diržio ir kt. Gautas 
sveikinimas Iš Lietuvos.

Jaunavedžiams linkime šei
myninės laimės ir ištvermės lie
tuviškame darbe.

BALFO VAKARAS

Daugelis dabartinių tremtinių 
naudojosi Balfo parama gyven
dami Vokietijoje. DalisBalfui pa
dedant atvyko ir į Ameriką. Tai
gi, daugelis esame skolingi ir 
Balfo užmiršti negalima. Antra
jam Pasauliniam karui pasibai
gus, Balfas įsisteigė visose di
desnėse Amerikos lietuvių kolo
nijose, tuo pat metu ir Philadel - 
phijoje. Philadelphijos Balfo sky
rius, švęsdamas savo dvidešimt-- 
mėtį ir norėdamas pagerbti bu
vusius steigėjus ir Balfo dar
buotojus, rugsėjo mėn. 26 d. Four 
Chefs patalpose ruošia banketą. 
Banketo pradžia 4 vai. Po banke
to šokiai. Bilietus galima įsigyti 
pas visus Balfo v-bos narius ir 
visose trijose lietuviškose pa
rapijose. Balfo skyriaus v-ba 
dabar sunkiai sudaryta, kviečia 
visus lietuvius dalyvauti šiame 
bankete. Pagalba artimui aktuali 
ir dabar, nes dar yra daugelis 
vargstančių Vokietijoje, Lenki
joje ir net Sibire.

P. M.

CHICAGO

* PEDAGOGINIAME LITUA
NISTIKOS INSTITUTE, kuris vei
kia Chicagoje, mokslas pradeda
mas rugsėjo 18 d., šeštadienį, 
9 vai. 30 min. ryto, šį semestrą 
dėstomi šie kursai: lietuvių kal
bos sakinio struktūra ir jo skyry
ba, vertimai iš anglų kalbos (D. 
Velička), pasaulio lietuvių isto
rija (V. Liulevičius), lietuvių kal
bos metodika ir mokyklinė prak
tika (A. Dundulis), lietuvių kalbos 
morfologija ir akcentologija (K, 
Girvilas), literatūrinės srovės 
(klasicizmas, sentimentalizmas, 
romantizmas) ir jų atgarsiai lie
tuvių literatūroje (D. Velička). Ku-

rle galvoja lankyti Institutą, o dar 
nėra užsiregistravę, prašomi at
vykti aukščiau minėtu laiku užsi
registruoti. Neakivaizdinis (ko
respondentinis) Institute einamų 
dalykų dėstymas vyksta be per
traukos. Galima registruotis bet 
kada ir bet kur gyvenantiems. 
Kreiptis šiuo adresu: P.L. Ins
titutas, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, I1L 60636.

• Chicagos Aukštesnioji 
Lituanistikos mokykla, vei
kianti Jaunimo Centre, 5620 
So. Claremont Avė., mokslo 
metus pradeda rugsėjo 11

9 vai. ryto senųjų moki
nių registracija;

9 vai. 30 min. pataisų eg
zaminai, vasaros darbų grą
žinimas ir patikrinimas;

10 vai. 30 min. naujųjų 
mokinių registracija ir eg
zaminai. Registracijos ir 
egzaminų mokesčiai po 3 
dol., už mokslą — 35 dol. 
metams.

Mokykla laikosi LB JAV 
Švietimo tarybos nuostatų 
ir programos. T, mokyklą 
priimami mokiniai, kuriems 
šiais metais sueina 12 me
tų ir vyresni. Išimtinais at
sitikimais priimami ir 11 
m. Baigę lituanistinių mo
kyklų 8 skyrius priimami į 
mokyklą be egzaminų. Tą 
dieną jie sumoka registra
cijos mokesti ir pristato 
pažymėjimą. Nebaigę laiko 
stojamuosius egzaminus iš 
pradžios mokyklos kurso. 
Ypatingas dėmesys- krei
piamas i lietuvių k. mokė
jimą raštu (diktantas ir at
pasakojimas) ir žodžiu, 
(mokėjimas skaityti ir at
pasakoti). Laiką egzaminus 
^aukštesnes klases turi mo
kėti noršokamtį klasių kur
są. Informacijai skambinti 
po 6 vai. v. LU 5-2629. (sk.)

DETROIT
SUMANYMAI REALIZUOJAMI 
TIK DARBU

Lašas po lašo ir akmenį pra
tašo.

Bet kokiam sumanymui reali
zuoti reikalingas visų kad ir ma
žas darbas. L.B. Valdyba džiau
giasi ir sveikina sudarytą lapkri
čio 13 d. manifestacijai remti 
Valdybą su Inž. V, Urbonu prie
kyje. Tai vyras, kurį visur, kur 
tik lietuviškas reikalas sutiksi 
ir K. Veikutį, Joną Urboną, V. 
TamoSitlną, A. Jušką ir V. Se- 
lenį.

L. B. Valdyba jungiasi J tal
ką ir mano, kad visi lietuviai 
turėtų bent kuo t.y. ar aukoda
mi ar patys vykdami pagal gali
mybę lapkričio 13 d. į New Yor
ką prisidėti, o tuo labiau jauni
mas, nes jaunystė vargo nežino.

Artėjant rudeniui, artėja ir 
parengimų sezonas, todėl visos 
organizacijos prašomos pranešti 
parengimo datą ir vietą, kad būtų 
galima artimoje ateityje paskelb 
ti spaudoje bent trijų mėnesių pa
rengimo kalendorių. Tad prašom 
registruotis pas L.B. parengimo 
Vadovę Galiną Gobienę Tel. LO 
3-8260.

Solidarumo mokestis yra kiek
vieno lietuvio ir žmogaus garbės 
reikalas — tik$2 dirbančiajam 
tad nedelskime ir slųskime L.B. 
ižd. A. Rudžiūnul, 24288 Pem- 
brooke St., arba įmokėkime V. 
Paužos Neringoje ar V. Vizgir- 
do Baltlc Delicatessen krautu- 
vese.

L.B. Valdyba

PRADEDA MOKSLI

Detroito Lituanistinė šešta
dieninė mokykla su šiais moks
lo metais žengia į šešioliktuo
sius darbo metus. Šeštadienį, 
rugsėjo 11 d. pradedami 1965-66 
mokslo metai. Visi aštuonių sky
rių mokiniai renkasi iš ryto 9 
vai, 45 min. J šv, Antano para
pijos mokyklą.

Kaip jau buvo minėta, mokykla 
ir Šiais mokslo metais naudosis 
tomis pačiomis patalpomis, kaip 
ir pereitais metais. Ir Šv. Anta
no ir šv, Kazimiero mokyklų pa
talpos vasaros metu buvo atre
montuotos.
Mokykloje dirbs šie mokytojai: 
kun. Kazimieras Simaitis, Bronė 
Bėržanskienė, Kristina Daugvy- 
dienė, Marija Jankausienė, Ste
fanija Kaunelienė, Valerija Kund- 
rotienė, Aldona Milmantienė, Jo
nas Mikulionis, Česlovą Namienė 
ir Albertas Misiūnas kaip atsar
ginis mokytojas.
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