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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

prasidėję; karo veiksmai tarp INDIJOS 
IR PAKISTANO SUMAIŠĖ TARPTAUTINIO 
ŽAIDIMO KORTAS. — ABU KRAŠTAI YRA 
PER SILPNI, KAD GALĖTŲ ILGIAU PLA
ČIU MASTU KARIAUTI. — ABU JIE REIKA
LINGI GALINGŲ SĄJUNGININKŲ. — JEI JAV 
PADĖTŲ INDIJAI, IKI ŠIOL BUVUSIAI NE
UTRALIAI VALSTYBEI VAKARŲ-RYTŲ KON
FLIKTE, JOS NUSTUMTŲ Į KOMUNISTŲ GLĖ

BĮ SAVO IŠTIKIMA SĄJUNGININKĄ.

VYTAUTAS MESKAUSKAS
Beveik jau trylika metų ruse

nąs Indijos - Pakistano nesuti
kimas dėl Kašmiro praeitą savai
tę Įsiliepsnojo Į tikrą karą. Lau
kiant tolimesnių Įvykių, reikia at
siminti štai kas.

Milžiniškas Indijos subkon
tinentas per paskutinius kelius 
šimtmečius tik todėl sudarė vie
netą, kad buvo tų pačių britų val
domas. Kai 1947 metais jau ne
buvo galima atidėlioti nepriklau
somybės suteikimo, britai ir 
patys indai susidūrė su labai di
dele problema. Reikalas tame, 
kad nebuvo vieningos indų tautos, 
bet tik Įvairiausių tautų ir gen
čių mišinys, kurios tarp savęs 
galėjo susikalbėti tik angliškai. 
Politiškai visas kraštas buvo pa
dalintas Į 565 kunigaikštijas, sa
vo didumu labai nevienodas: nuo 
kelių šimtų iki 20 milijonų gyven
tojų. Nepriklausomybės atgavi
mui vadovaujanti Kongreso par
tija buvo daugiausiai Hindu tiky
bos žmonių organizacija, už tat 
skaitlinga mahometonų mažuma 
jau 1930 metais pradėjo galvoti 
apie savo valstybės sudarymą. 
Tačiau tai padaryti nebuvo leng
va, nes jie retai kur sudarė dau
gumą.

Nepaisant tų sunkumų, britai 
1947 m. rugpiūčio 15 d. suteikė 
nepriklausomybę dviem valsty
bėm: Indijai ir Pakistanu!. Pas
kutiniosios vardas buvo sudary
tas sekančiu būdu: paimtos pirmo
sios raidės iš mahometonų apgy
ventų provincijų Punjab.Afghania 
ir Kašmir. Prie to pridėtas žo
dis stan, kuris reiškia "žemę" 
urdų kalboje. Toje pačioje kal
boje žodis, ’Pak’ reiškia ‘šva
ru’, už tat Pakistaną galima bū
tų vadinti lietuviškai "švariu kraš- skąistesnĮ rytojų. Taigi, tuoj po 
tu", kas ne visai atitiktų tikreny
bei.

Dėl nevienodo gyventojų pa
siskirstymo, Pakistanas padalin
us Į dvi provincijas: pirmoji yra 
Siaurės Vakaruose, kiu -- už 
1.000 mylių — šiaurės Rytuose. 
Į Kašmirą pareiškė pretenzijųabi 
valstybės -- Paklsunas ir Indija. 
Pakistanas todėl, kad jo gyvento
jų daugumą — 75%--sudarėma- 
hometonai, Indija todėl, kad tos 
kunigaikštijos valdovas buvohln- 
dų tikybos. Paprasčiausias spren- kol galiojo uip vadinamas Ins- 
dima s tokiu atveju būtų gyventojų titucinis Aktas, kurio galios jau 
atsiklausimas, učlau Indija su 
juo nesutiko.

Prasidėjo ginkluotas konflik- kurti, kas leistų jai um tikrais

tas, kurio metu Indija okupavo di
desnę krašto dalĮ. JungtinėmTau- 
tom tarpininkaujant buvo sudary
tos paliaubos. Atrodo, kad Indija 
būdama gyventojų skaičiumi be
veik 5 kartus didesnė negu Pa
kistanas, tikėjosi Kašmiro oku
paciją ilgainiui legalizuoti. Juo 
labiau, kad po kiniečių užpuolimo 
Indija su amerikiečių pagalba ge
rokai sustiprino savo apginklavi
mą. Pakistanas, kuris iki to laiko 
buvo ištikimas amerikiečių są
jungininkas, tuo labai pasipiktino. 
Jis pradėjo flirtuoti su Raudonąja 
Kinija.

Atrodo, kad Pakistano valdovai 
manė, jog dabar atėjo paskutinis 
laikas atgauti Kašmirą. Vietos 
mahometonai pradėjo riaušes ir 
jiems j pagalbą paskubėjo Pakis
tano reguliari kariuomenė. Indi
jos kariuomenė nesiskaitė su nu
statyta siena ir ją perėjo netoli

BRAZILU* IEŠKO EKOHOMINIl)
RYŠIŲ SU SOVIETAIS

JURGIS ŠATORIUS, Brazilija

Dar tik septyniolika mėnesių po 
revoliucijos, kuri atrodė galė
sianti atverti naujus horizontus 
kaip dirbančiųjų masėms taip ir 
krašto inteligentinėms jėgoms; 
nes gi ir pastaroji buvo didžiai 
nusivylusi prokomunistinės Gou- 
lart vyriausybės klastingais pa
žadais, kad tik tariamasis socia
lizmas galjs brazilams prikelti 

revoliucijos visi su didžiomis 
viltimis laukė, kad naujoji vy
riausybė "išvesianti kraštą kaip 
iš ekonominės taip ir iš poli
tiškos suirutės".

Visi prisimename, kad pirmie
ji naujos krašto vyriausybės 
žingsniai, nors ir gana atsargūs 
bet buvo drąsūs, kelią pasitikė
jimą, jeigu jau ne visose masė
se, bet mažiausia nepalūžtamų 
idealistų eilėse. Valdžios drą
sumas buvo ryškiai juntamas.

seniai pasibaigė; gi naujoji vy
riausybė nepajėgė nieko naujo su-

Kai du drambliai grumiasi, žolė nukenčia... (Sena indų patarlė)

Lahores miesto, Vakarų Pakis
tano provincijos sostinės. Po to 
prasidėjo tikras karas, kurĮ ri
boja ne abiejų kraštų nusiteiki
mas, bet tik ginklų trūkumas.

Pakistano kariuomenė, kuri sie
kia apie 250.000 vyrų ir turi tiek 
pat atsarginių,yra geriauapmoky- 
ta ir paruošta negu indų. Skaičiu
mi Indijos kariuomenėyra žymiai 
didesnė — ji turi per 800.000 
vyrų, tačiau neturi visai atsargi
nių. Šiuo metu didesnė ir jos avia - 
cija. Abu kraštai neturi didesnės 
sunkiosios pramonės, reikalin
gos ginklų gamybai, už tat sunku 
Įsivaizduoti, kiek laiko jie galės 
dar kariauti negaudami stambios 
pagalbos iš užsienių.

Jei JAV remtų Indiją, kurios 
premjeras Shastri dar neseniai 
reikalavo JAV kariuomenės ati
traukimo iš Vietnamo, sąjungi
ninkas Pakistanas susilauktų pa
ramos iš sovietinio bloko ir būtų 
nustumtas Į jo glėbj. Nutraukimas 
bet kokios paramos abiem kraš
tam padėties irgi nepagerintų. 
Už tat Valstybės Departamentas 
yra itin sunkioje situacijoje ir sun
ku rasti bet kokj būdą paliaubom 
atstatyti. Iš dabartinių žygių at
rodo, kad ir Pakistanas ir Indi
ja tikisi kaip galima greičiau da
bar turimomis jėgomis pasiekti 
karinio laimėjimo. Jei tas nepa
sisektų, sunku būtų rasti kokią 
nors kitą išeitĮ.

atvejais susidoroti kaip su politi
niais uip ir kriminaliniais nusi
kaltimais.

Taigi, jau 2/3 metų, kai atši
po "Damoklo kardas", ar Institu
cinis Aktas, kurio ašmenųaštru- 
mą yra pajutę net patys žymiau
si šio krašto politikai, kaip buv. 
prezidentas Jucelino Kubitšek. 
Tačiau ne vienam pavyko išveng
ti revoliucinės valdžios teisin
gumo rankos. Taigi, kaip ir visa
da gyvenime, po audros ar net 
po braziliško revoliucinio uraga
no, turėjo sugrĮžtl atoslūgis, ap
rimti politiškos aistros. Gi kai 
grĮžo saulė Į dangų, ūda nuken
tėjusieji pradėjo lopyti netikė- 
ul Įsigytas žaizdas, ulsyti sto
gus. Nes nors revoliucija ir pa
lietė kai kuriuos asmenis, bet rei
kia neužmiršti, jog nuo preziden
to Kubitšeko valdymo metų kraš
tas kasmet smuko vis gilyn Į eko
nomišką prarają, nors pastarasis 
ir mėgsta švaistytis žodžiais, kad 
"prie jo buvo pasiekta ekonominis

(Nukelta Į 2 psl.)

Prieš keletą metų New Yorke keturių rankų spustelėjimas patvirtino susitarimą: žurnalistas Alek
sandras Merkelis paruošia, o Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga išleidžia Antano Smetonos monografi
ją. Nuotraukoje iš kairės Į dešinę: dr. Jonas Paplėnas, Vytautas Abraitis, Aleksandras Merkelis ir inž. 
Eugenijus Bartkus. Susitarimas Įvykdytas. Monografija paruošta ir išleista, tik jos paruošimo ir išleidi
mo minties pradininkas dr. Jonas Paplėnas monografijos nebepamatė. Širdies smūgio ištiktas, jis mirė 
prieš penkeris metus Chicagoje.

Penkeri metai be Jono Paplėno
1960 m. rugsėjo 12 d. staigiai ir 

netikėtai su mumis išsiskyrėJo- 
nas Paplėnas. Netikėta ir nelauk
ta jo mirtis pritrenkė ir skau
džiai palietė ne tik jo šeimą, ne 
tik jo artimuosius bičiulius, bet 
visą tautinę srovę, visą lietuvių 
visuomenę.

Dirvos redakcinės kolegijos 
nariu J. Paplėnas pasidarė ne 
pripuolamai. Jo visuomeninio ir 
spaudos darbo patirtis nusaky
ta Lietuvių Enciklopedijoj, kur 
išvardinta didelė eilėorganiza- 
cijų, kurias jis kūrė ir joseakty- 
viai reiškėsi, o taip pat visa eilė 
laikraščių ir žurnalų, kuriuose 
jis uoliai bendradarbiavo.

Šalia savo profesinio darbo, 
šalia visuomeninės veiklos ir 
bendradarbiavimo spaudoje, jis 
buvo dar ir Encyclopedia Bri- 
tannica Book of the Year bendra
darbiu, spėjęs parašyti straips
nius apie Lietuvą, Latviją ir Es
tiją.

Tautinei srovei J. Paplėnas 
buvo žinomas ne vien tik iš jo 
veiklos Nepr. Lietuvoje. Jis ir 
išeivijoje buvo tos srovės prie
kinėse eilėse. Jo iniciatyva, jo 
gilaus patriotinio pramatymo šak
nyse išaugo mintis A. Smetonos 
monografijai leisti. Ta mintis 
realizavosi jam jau netekus savo 
idėjos vaisiaus pamatyti.

Jono Paplėno visuomeninio 
darbo pradas glūdi jo giliai pa
mėgto pedagoginio darbo šakny
se. Jau 17 metų bodamas jis pra
dėjo mokytojauti, o tuo pačiu Įsi
traukti Į jaunimo veiklos organi
zavimą.

1935 m. pradėjus studijas Kau
ne, jis jau buvo brandus organi
zatorius, apsisprendęs visuome
nininkas. O visa tai nesukliudė 
jam Įsigyti ekonomijos mokslų 
daktarato.

Atvykus Amerikon, tokiu pat 
ryžtu ir energija J. Paplėnas jun - 
gėsi Į tautinių ir bendrinių orga
nizacijų veiklą. Domėjosi jis ne 
vien sau artimų organizacijų kū
rybingumu ir to kūrybingumo 
skatinimu savąja darbo duokle. 
Jis greit pajuto ne tik šio krašto 
gyvenimo pulsą, bet kartu Įsisą
monino, kad ir čia,Lietuvai ir jos 
laisvei dirbant, reikalinga suma
ni ir apdairi politika,aktyvus jąja 
domėjlmąsls. Viename tš savo 
vedamųjų Dirvoje (1960 m. liepos 
22 d.) jis rašo:

"Mums, esantiemslalsvėssto- 
vykloje, likimas diktuoja du užda
vinius: 1) visomis priemonėmis 
darbu, aukomis, gyvu ir 
spausdintu žodžiu ir Įvairaus po
būdžio pareiškimais--ne tik tęs
ti, bet ir gyvinti Lietuvos laisvi
nimo akciją;

2) rūpintis, kad vyriausybės tų 
kraštų, kur mes turime laisvės 
gyventi, būtų suinteresuotos pa

vergtųjų tautų išlaisvinimu iš rau
donųjų vergijos.

Demokratijos kraštuose mūsų 
akcijai sąlygos yra labai dėkin
gos. Tik turime mokėti ir svar
biausiai, norėti jomis pasinaudo
ti.

JAV, pavyzdžiui, šie metai yra 
svarbūs rinkiminiai metai.

Dr. Jonas Paplėnas (gimė 1906 m. VU. 4 d. Valkininkuose, Lietuvoje, 
mirė 1960.IX.12 d. Chicagoje, JAV).

Neabejojame, kad abi partijos 
atsakingiems valstybės postams 
išstatys geriausius kandidatus. 
Bet ne visų jų pažiūros bus vie
nodos ne tik vidaus, bet ir užsie
nio politikos klausimais.

Mes, turintieji balsavimo pri
vilegiją, turime teisę pasirinkti 
tuos, kurie, mūsų Įsitikinimu, ge- 
rlausia gali patarnauti pavergtųjų 
tautų laisvinimo idėjai.

Tačiau ui didžiai laisvinimo 
idėjai mes pirmoje eilėje turime 
tarnauti patys.

Turime vieningai ir gausiai da
lyvauti ten, kur yra proga pa
demonstruoti mūsų ryžtą siekti 
švento idealo — Lietuvos laisvės.

Turime Išmokti, Dariaus ir Gi
rėno pavyzdžiu, pakilti aukščiau 
pilkos kasdienybės ir asmeninių 
interesų ir bent dalĮ savo jėgų, 
savo poilsio ir savo pajamų au

koti tautos idealui, kuriam dau
gelis lietuvių paaukojo patys sa-

Tai Jono Paplėno gyvenimo 
bruožai, vykdyti jo paties, siek
ti jo paties. Spaudai rašydamas 
jis ne pamokslavo, o rašė Ui, 
kas jo giliu Įsitikinimu ir asme- 
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nlška patirtimi pagrįsta ir neuž- 
ginčyjama.

J. Paplėno mirties metines mi
nint, jo artimas bičiulis Al. Lai- 
kūnas, dabartinis Vilties d-jos 
pirmininkas, apibūdindamas ve- 
lionies asmenĮ, Dirvos 105 Nr. 
(1961 m. rugsėjo 13 d.) rašo: 

"Srovinį veikimą, būdamas il
gametis ir aktyvus tautininkas, 
visuomet grindė užtarnauta kitų 
srovių tolerancija ir laikė jį 
esant būtinu dalyku sąmoningam 
lietuviui, tačiau tąjĮ sroviškumą 
suprato turinti pirmoje eilėje 
tarnauti bendrajam, didžiajam 
lietuviškam reikalui — savo kraš' 
to laisvei ir savos tautos gero
vei. ŠĮ principą jam bevelk visuo
met pavykdavo Įgyvendinti ant- 
srovinėse atstovybėse, kur ne
suskaičiuojamomis progomis

(Nukelta Į 2 psl,)
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BŪKIT SVEIKI (2) Dr. Steponas Biežis

ŠVIETIMAS IR LĖŠOS SVEIKATOS IŠLAIKYMUI
Švietimas ir žmonių kultūrinis 

lygis yra pagrindas, kuriuo remia 
si mūsų sveikatingumas. Pati 
sveikata reikalinga kasdieninės 
ir tikslios globos. Užtat kiekvie
nas užsimojimas ar darbas pri
valo būti pagrįstas sveikatingumo 
reikalavimais.

Ir šiais laikais dar daugelis iš
ėjusiųjų aukštuosius mokslus 
mažai tekreipia dėmesio į svei
katos patvaresnį išlaikymą. Svei
kata, kaip ta gėlė neprižiūrima, 
neilgai tarpsta. Sveikata, tinka
mai globojama, užtektinai pajė
gi atsispirti prieš stiprius prie
šus, ir savo globėjo dideliam 
malonumui ilgai, ilgai tarnauti. 
Juk ne veltui išpopuliarėjo reikš
mingas posakis: Kai sveikas, tai 
ir turtingas. Nes tik netekęs sa
vo sveikatos, tegali įvertinti tą 
prarastą turtą.

Daugelis taip vadinamų balta-, 
marškinių, biznio pareigūnų, pro
fesionalų, kurių kasdieninės pa-

Brazilija...
(Atkelta iš 1 psl.) 

gerbūvis, statybos vyko nematy
tais Brazilijoje tempais ir t.t.". 
Buvo daug pasiekta, bet kokia kai
na?! Kiek taupytojų dėl tos eks
pansinės politikos yra tapę betur
čiais? Na, bet tai praeitis ir joje 
brazilai nenori muistytis.

Tuoj po revoliucijos "griežtos 
rankos" šalininkai reikalavo, kad 
Brazilija tęstų tradicinę tautinės 
krypties nepriklausomą politiką, 
atsiremdama į vakarų demokra
tišką pasaulį. Tokios politikos at
stovų, daugumos priklausančių 
UDN partijai, balsasbuvo garsus, 
sakyčiau net triukšmingas, bet jis 
tur būt nebuvo jau labai svarus. 
Nes tuoj po revoliucijos Brazi
lija ne tik kad nenutraukė jokių 
santykių ar politinių ryšių su jo
kiu komunistiniu kraštu, bet at
virkščiai: naujieji ekonominės fi
losofijos šalininkai tuos ryšius 
dar giliau mėgina išplėsti, nors 
visi iš ilgamečio patyrimo žino, 
kad iš bolševikinės Rusijos ne
beit tik marksistines - lenlnisti- 
nes idėjas tegalima importuoti. 
Bet kur tau! Antai, pasauliui ge
rai pažįstamas brazilas ekono
mistas Roberto Campos, šio kraš
to ekonomiško planavimo minist
ras, po ilgai vestų pasitarimų su 
savo artimais patarėjais ir gun
domas sovietinių pažadų "gerai 
uždirbti", ir kad bus sudaryta 
gera prekybos bazė tarpe abiejų 
nieko bendro tarpusavėje netu
rinčių kraštų, laiminamas visos 
valdžios, pramonės ir prekybos 
sluoksnių nuvyko su grupe žino
vų J Sovietinį rojų. Prieš jo iš
vykimą buvo skleidžiami gandai, 
kad SSSR Brazilijai suteiksianti 
ilgalaikių mažaprocentinių pa
skolų krašto išvystymui paska
tinti. Nesama jokios abejonės, 
kad Brazilijai tokios rūšies pa
rama yra būtinai reikalinga. R. 
Campos puikiai supranta, kad jis 
negali remtis vien JAV, jeigu no
ri, kad kraštas netrukus atsistotų 
ant tvirtesnių ūkiškų kojų.

Tačiau, iš antros pusės, visi, 
kurie pažįsta klastingus komu
nizmo metodus Ir kėslus, nė klek 
negali abejoti, kad jeigu sovietai' 
ką nors ruošiasi ar siūlo duoti 
(Lietuvai grąžino Vilnių!!!),tai už 
tai taip pat nori šį tą gauti. Gi 
kavos ar kakao pupelėmis bolše
vikinės hydros nepasotinsi.

Pasaulio žinių agentūros vis . 
dažniau skelbia apie augantį bol- , 
ševikų partizanų veikimą Peru, 
Argentinoje, Bolivijoje, nekal
bant jau apie Venezuelą. Gi ta 
visa veikla, kuri siekia nuvers
ti legalias tų kraštų vyriausy
bes Ir yra ta antroji medalio 
pusė, kurias už prekybines su
tartis nusiperka kraštai Iešką iš 
Sov. Rusijos pelningo biznio. 
Maskva už išsunktą iš kapita
listų pelną nusiperka krašto par
sidavėlius ir organizuoja sukili
mus Lotynų Amerikoje. Gi Ir ba
zė tai plėsti labai patogi: čia pat 
Kuboje sėdi raudonosios Kinijos 
ir Sov. Rusijos partizaninių kovų 
specal, kurie ruošia naujus kad
rus lotynų Amerikai valdyti.

Dažniausia net Ir protingiau
sias ekonomistas nenori ar ne
gali įžvelgti J tuos politinius pa
vojus, kuriuos per kiemo duris 
atneša "prekybinės" sutartys. Ar 
ne Leninas teigė: "Kapitalistai 
iš mūsų nupirks tą pačią virvę, 
’• Hos kirsime".

reigos nereikalauja fizinių pa
stangų ir reikšmingesnių kūno 
judesių, dažnai nusikalsta svei
katos išlaikymo reikalavimams. 
Tiesa, visi Iš prigimties esame 
apdovanoti gausiais sveikatos re
zervais. Vienok toji sveikata 
nyksta greitu tempu ir esami re
zervai išsisemia. Nestebėtina, 
kad daugelis šitokių žmonių per- 
anksti vienaip ar Mtaip pradeda 
negaluoti, jų darbo našumas men
kėja. O gausi ir tiksli statisti
ka rodo, kad tokių žmonių mir
tingumas aukštesnis už vidutinį.

Pagrindinė priežastis yra ta, 
kad fizinio darbo nedirbą žmonės 
per Ilgus metus neturėjo reikia
mos fizinės mankštos, kurios or
ganizmas reikalauja iš visų. Žmo
gaus organizmas yra taip sudė
tas, kad jis geriausiai veikia ir 
ilgiausiai išsilaiko, kai jis rei
kiamai juda kasdieną. Tokį jud
rumą gali atitikti pastovi mankš
ta, vikrus pasivaikščiojimas, fi
zinis darbas, koks jis bebūtų,bet 
tai turi vykti kasdien, o ne ten
kinantis savaitgaliais ar atosto
gų metu. Reguliarumas yra itin 
svarbus. Atitinkamas judrumas 
paspartina kraujo apytaką, su
stiprina raumenis, skatina virš
kinimą gausesniais syvais, nervų 
sistemą pajautrina ir t.t. O tai 
visa reiškia stipresnę ir patva
resnę sveikatą. Suprantama, kad 
visuomet reikia laikytis nuosai
kumo, nes persitempimas gali 
telkti neįpratusiam nepataisomos 
žalos.

Kai kas klaidingai mano, kad 
tai gali pakenkti širdžiai, ją prieš 
laiką išdėvlnt. Gi patyrimai ro
do, kad sveikos širdies neįmano
ma fiziniu darbu išdėvėti, kad ji 
reikalinga mankštos jos pajėgu
mui išlaikyti. Taigi, tokia baimė 
visai be pagrindo. Jauni, suaugę 
ir seni privalo atitinkamai ju
dėti kasdieną savo sveikatos ge
rovei

Civilizuoto žmogaus gyvenimo 
būtinybė yra švara. Ji išplaukia iŠ 
higienos dėsnių, kurie leidžia iš
vengti daug įvairių ligoms pavojų, 
kylančių Iš nešvarios aplinkos.

Mikrobai, sukellantiejl ligas, ne
mėgsta švaros, ir todėl ten jų 
kuo mažiausia užsilaiko.

Daugelis žmonių visai arba la
bai mažai tekreipia dėmesio į 
maistą. Neužtenka tik skaniai ir 
sočiai valgyti. Geros sveikatos 
išlaikymui reikalinga Ir net būti
na valgyti tokį maistą, kuris ten
kina organizmo reikalavimus, 
kuriuos negalima nė Ignoruoti, nė 
apeiti. Prasilenkimas su šito
kiais reikalavimais ilgainiui pa
žeidžia sveikatą.

Kiekvienas valgis privalėtų bū
ti patrauklus Ir skanus, nes tai 
maloniai nuteikia ir padeda virš
kinimui. Valgymas turi būti ma
loni ir laukiama pramoga, nes bet 
koks susierzinimas, pyktis ar rū
pestis nesiderina su momentu Ir 
kūno fiziologiniais veiksmais.

Nusikalstama sveikatingumui, 
kada valgomas maistas neturi vi
sų būtinų medžiagų atitinkamame 
kiekyje ir kada persivalgoma, iš 
ko atsiranda nutukimas, kuris da
bar laikomas savos rūšies ligą.

Pirmu atveju atsiranda trūku
mas vitaminų ir mineralų, kurių 
yra vaisiuose ir daržovėse. Jų 
kūnui reikia kasdien ir pakanka
mai. Taigi, gerai balansuotas 
maistas patenkina organizmo 
reikalavimus. Balansuotas kas
dieninis maistas yra būtinybė ge
rai sveikatai išlaikyti. Antru at
veju, kai perdaug valgoma, pervir
šis, pasikeitęs į riebalus, žmogų 
tukina, užkrauna žalingą bevertę 
naštą, kurios slėgimas mažina 
sveikatą ir tuo pačiu trumpina gy
venimą.

Žodžiu, maistas galėtų ir pri
valėtų būti tikruoju sveikatos šal
tiniu arba priežastim įvairių ligų. 
Užtat prasmingai sakoma, kad 
daugelis žmonių savo dantimis 
išsikasa duobę.

Kultūringo žmogaus gyvenimas 
yra komplikuotas, uždedąs atsa
komybių ir įvairių įsipareigo
jimų. Jų ta rpe privalėtų būti tiks
li savo sveikatos globa, nes be 
geros sveikatos įsipareigojimai 
ir tikslai gali likti neatsiekti. O 
maisto parinkime šeimininkė
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KETVIRČIAIS
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vaidina pagrindinį vaidmenį. Jai 
reikalingas nors bendras maisto 
sudėties supratimas, kalorijų ver
tybės ir fiziologiniai kūno reika
lavimai bei tinkamas maisto pri
taikymas visai šeimai, taigi ir 
sau, pagal amžių, užsiėmimą Ir 
metų sezoną, jei ji nori užsitar
nauti tikros šeimininkės garbę, 
ir tikrai pasitarnauti visos šei
mos sveikatos gerovei Kiekvie
na šeimininkė parodytų daugkul- 
tūrlngumo Ir išminties jei apart 
kitų dalykų, atitinkamai susipa
žintų su mitybos pagrindiniais 
dėsniais, kas padėtų sukurti ir 
išlaikyti laimingas Ir sveikas šei
mas.

šių dienų žmogaus gyvenimas 
reikalauja tam tikro ekonominio 
pajėgumo. Tačiau ir gerbūviui 
klestint mūsų taip turtingame 
krašte esama gyventojų sluoksnių 
Ir net ištisųapylinklų, kur vyrau
ja lūšnos, skurdas Ir duonos trū
kumas. Ten, aišku, nėra kalbos 
apie bet kokį sveikatingumą. Bet 
čia jau ne vien medicinos, o so
cialinė, ekonominė ir administra
cinė problema. Kol tokių vargšų 
ekonominis skurdas nebus paša
lintas ir jų kultūrinis lygis pa
keltas, tol sveikatingumo laimė
jimais ten nebus džiaugiamasi.

Patirtis rodo, kad Ir pasitu
rinčiai gyveną dažnai pamiršta iš 
anksto tinkamai apsirūpinti iš
tekliais ligos atveju. O juk var
giai kas išgyvena visą amžių be 
vienokių ar kitokių susirgimų,pa
reikalaujančių kartais net stam
bių lėšų, kurių neturėjimas ve
da į įvairius sunkumus ir kartais 
net baigiasi tragedija. To viso Iš
vengti yra galimybių, jei iš anksto 
padaryti aiškūs planai, kurieati- 
tinka ir padengia visas numatytas 
ar nenumatytas staigmenas.

Šiame krašte apsidraudimas 
yra smarkiai išpopuliarėjęs. 
Tvirtinama, kad du trečdaliai vi
sų šio krašto gyventojų yra vie
naip ar kitaip apsidraudę nuo li
gos. Tai gera apsauga, bet anaip
tol nepakankama sunkesnių ir il
giau trunkančių susirgimų atve
jais, nes daugelis tokių apdraudų 
tik mažą ligos dalį tepadengia. 
Esama pigių apdraudų, kurios dau
gelį patraukia, bet tokios turi 
daug Išimčių, kurios žymiai nu
vertina jų naudą. Kiekvienas ap
sidrausdamas privalo išsiaiškin
ti, ką ir kiek jis gaus ligos at- » 
veju, kad reikalui atėjus nerei
kėtų nusivilti ir gailėtis. Ligoje 
apdraudų yra itin gerų, toli sie
kiančių ir visiškai patikimų. Tik 
su tokiomis teverta turėti ry
šius, nes duoklių pigumas dar 
neužtikrina visų galimų pasėkų.

Daugelis dirbančiųjų savo pa
jamų dalį skiria apsidraudimui 
nuo ligos. Tai pagirtinas apsi
rūpinimas. Bet šis planas turi ir 
nemenkų silpnumų. Mat, toks pla
nas yra susijęs su pagundomis: 
įnašai į banką neretai pertraukia
mi kokiam patrauklesniam daly
kui Tik tvirtos valios žmonės Iš
eina laimėtojais, žinodami užsi
tikrinę ir reikalui atėjus pajėgūs 
atsilaikyti prieš ūkinius sunku
mus Ilgos atveju.

Neatsižvelgiant į visas kliūtis, 
neseniai buvo išleistas naujas įs
tatymas — medicare — apdrau
džiant vyresnio amžiaus žmones 
nuo ligų. Bet ir čia dar yra pa
likta daug vietos privačiai inicia
tyvai ir pavienių žmonių valiai ir 
apsisprendimui.

Be Jono
Paplėno...

(Atkelta Iš 1 psl) 
jam tekdavo veikti tautininkų var
du ir kaip tokiam susilaukti šil
to respekto išnefanatikų kitų sro
vių bendradarbių".

5 metai be Jono Paplėno, be ei
lės kitų tame laikotarpyje su mu
mis išsiskyrusių bičiulių, veikė
jų. Jų netekome, daug kur jau
čiame jų netekimą, bet turime Ir 
stojusių netektųjų vieton. Tačiau 
atšviežindami atmintį ir prisi
mindami mirusiuosius, prisime
name ne tik jų skelbtuosius gyve
nimo Ir visuomeninės veiklos 
principus, bet prisimename jų 
asmenis, kaip gyvą, neseniai dar 
matytą pavyzdį Ir paskatą tolimes
nei mūsų veiklai, sutartinam bend
radarbiavimui Ir savo pažadų Iš
tesėjimui.

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

NEBEŽINAU, KIEK METŲ knieti pasikalbėt — ne tiek su 
mūsų laikraščių skaitytojais, kiek su jų rašytojais — apie nesu
sipratimus, sklindančius iš dažnokai pasitaikančio neapdairaus są
vokų vartojimo. Išsikalbėjimą atidėlioti gundė, turbūt, ta netikusi, 
bet vis dar populiari patarlė "kaip pavadinsi -- nepagadlnsl”, ku
ri pateisina apsileidimą ir nesirūpinimą dailaus bei dalykus vadinti 
tiksliais vardais, arba nesirūpinimą su žodžiais sieti tikslią prasmę. 
Paskutinis, nors nei didžiausias nei karčiausias lašas, nebetilpęs 
atidėliojimo inde — rašinys apie pasaulėžiūrą ir Ideologiją rugsėjo 
1 d. Dirvoje.

Pasaulėžiūra yra ne pojūčiais apčiuoptas daiktas, o mąstymo 
"atrastas" dalykas. Vienas iš tų dalykų, kurie nelengvai pasiduoda 
apibūdinami žodžiais, ir kurio vardas mūsų kalboje nelabai nusise
kęs.

J. Girnius enciklopedijoj teigia, kad pasaulėžiūros žodį mūsų 
kalboj Įpilietlnęs ypač katalikų filosofas St. Šalkauskis. Kažin ar 
tikrai taip. Pasaulėžiūros (anksčiau Ir "pasaulėžvalgos") žodis 
mirgėjo lietuvių raštuose ir kalbose jau ir tada, kai St. Šalkaus
kio veikalai dar nebuvo nei paskelbti nei parašyti. Mūsų šviesuo
menėj tas žodis greičiausia bus buvęs "pasigamintas" nusižiūrėjus 
į vokiečių bei rusų filosofinėj literatūroj rastus žodžius 
Weltanshauung ar miroyozzrienije. Deja, lietuviškas tų žodžių 
dirbtinis atitikmuo išėjo ne visai tikslus, nes vietoj die Welt 
arba mir mes jau nuo seno vartojom pasaulio vardą, nors plates- 
niajai tų žodžių prasmei išreikšti mes gi turim Ir geresnį žodį — 
visata. Dabar žinom gi, kad esam nei "po saule", nei "ant sau
lės", o "aplink saulę", ir kad visa saulės sistema tėra dulkė dalykų 
visumoj arba visatoj. Geresnis nuopelnas sąvokojimo tikslume būtų 
buvęs to, kas būtų susipratęs savo laiku[pilietintimūsų filosofinia
me žodyne ne pasaulėžiūrą, o sakysim, visa to žiūrą. Bet ir 
nelabai nusisekęs dalyko vardas gali patenkinamai tarnauti savo 
paskirčiai, jeigu yra sutarimas, kaip suprastina jo reikšmė.

Pasaulėžiūros vardu vadinamos sąvokos reikšmė, tačiau, te
bėra įvairokai aiškinama. Pačioje pirma minėto rašinio pradžioje 
yra paaiškinta, kad pasaulėžiūra esanti "žmogaus susikurta pažiū
ra į pasaulį ir gyvenimo aplinkumą". Tokiu paaiškinimu pasaulė
žiūros esmė susiaurinta ir ištuštinta. J. Girniui enciklopedijoj pa
sisekė nepalyginti pilniau ir tiksliau apibūdinti visuotinai vyrau
jančią pasaulėžiūros sąvokos sampratą: "Pasaulėžiūra -- žvilgis 
(arba pažiūra) J būties visumą Ir joje žmogui tenkančią padėtį bei 
paskirtį" ir''pasaulėžiūra išreiškia žmogaus santykį su pačia 
būties visuma".

Kai iš pasaulėžiūros sąvokos paaiškinimo išimama ar pamiršta
ma pamlnėH žmogaus pažiūra j jo santykį su būties visuma arba 
visata (ne vien su "pasauliu" ir ypač ne vien su "gyvenimo aplinku
ma"), tai sąvokoj belieka menka, nereikšminga dalelė to, ką papras
tai turim galvoj tardami pasaulėžiūros žodį. Tokia ištuštinta pasau
lėžiūros samprata paremti tolesni samprotavimai apie pasaulėžiūrą 
tampa abejotino prasmingumo ir dar abejotinesnio patikimumo mani
puliacija kitomis sąvokomis.

♦ Į KARO VEIKSMUS perėju
sios Pakistano ir Indijos valsty
bės Iki šiol yra gavę po 5 bll. 
dol. paramos iš JAV. Kai Pakis
tanas daugiausia gavo paramos 
karine medžiaga, (kad apsisau
gojus nuo R. Kinijos!) Indija gi 
paramos sąskalton naudojosi ki
tomis ūkinėmis gėrybėmis.

♦ TAIKA DOMINIKŲ RESPUB
LIKOJE gali būti tik laikina. Su
kilėlių vadui pulk. F. Camano 
Deno pasirašius sutartį, kuria lai
kinuoju prezidentu skiriamas 
Garda Godoy, galimas dalykas, 
komunistų sukilėliai taip lengvai
ginklų neatiduos ir pereis į po
grindį.

G. Godoy turi apie 9 mėnesius 
laiko kraštą paruošti rinkimams. 
Per tą laiką visos kitų valstybių 
karinės jėgos privalo būti eva
kuotos. Turint omenyje, kad su
irutės metu susidarė 5000asme- 
nų sukilėlių ginkluota "kariuome
nė", abejojama, ar rinkimai ga
lės būti įvykdyti be tų ginkluo
tų gaujų "pagalbos".

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

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

imti įstatymą, kuriuo skiriama 
787 mil. dol. medicinos mokslo 
įstaigom statyti, platinti ir to
bulinti Studijuojantiems bus ski
riamos didesnės stipendijos, o 
mokslo personalui algų priedai 
Įstatymą dar turi patvirtinti Se-
natas.

* GEN. DE GAULLE ir JAV 
Valst. Sekretoriaus padėjėjo 
George W. Bali pasitarimai sie
jami, su galimu Prancūzijos pre
zidento tarpininkavimu Vietnamo 
klausimu. George W. Bali įteikė 
prez. de Gaulle prez. Johnsono 
laišką, kurio turinys dar viešai
neskelbiamas.

* NAUJAS imigracijos įstaty
mas, kai tik bus galutinai priim
tas, pravers plačiau vartus Italų 
ir graikų Imigrantams, šiuo me
tu bijomasi didesnio Imigrantų 
antplūdžio iš P. Amerikos. Ten
nuolat didėjant gyventojams, au
ga ir norinčių išvykti J pelninges 
nius pragyventi kraštus skaičius.

Anglija kaip tik buvo priversta 
suvaržyti Imigraciją iš jos buv. 
kolonijų Karibų srityje.

• U. S. WORLD & NEWS RE- 
PORT rašo, kad jei ateityje at
sistatydintų Valst. Sekretorius 
Dean Rusk, pirmuoju kandidatu į 
jo vietą laikomas ambasad. prie 
JTO A. Goldbergas. Jis esąs 
didesnis "derybininkas" ir turįs 
didesnį pojūtį pasaulio opinijai.

• GYDYTOJŲ IR DANTISTŲ 
stoka JAV privertė Kongresą pri-
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NEISSPRĘSTI UŽDAVINIAI
Jau kažin kada, daugumai mū

sų išeivijos tebegyvenant pabėgė
lių stovyklose Vokietijoje, skai
tėme spaudoje komunikatus, kad 
mūsų veiksniai bandę derėtis su 
panašiais lenkų veiksniais bend
rais abi tautas liečiančiais klau
simais. Kokie bebūtų tų derybų 
rezultatai, visuomenėje įsivyra
vo nusistatymas, kad bet kokios 
derybos su lenkais veda {tokias 
pačias nuolaidas, kaip dabar kad 
Įžiūrime JAV vyriausybės {vai
riais klausimais derybose su Sov. 
Sąjunga. Nepasitikėjimas len
kais, bet koks bandymas su jais 
susiartinti, mūsų visuomenėje su
kelia neskanią reakciją.

Kaimyninių valstybių santy
kius Europoje nuolat griaužė ir 
dabar kartais tiems geriems san
tykiams kliudo teritoriniai klau
simai. Nekalbant jau apie komu
nistini kolonializmą ir svetimų 
teritorijų okupaciją, tautos, ku
rios, berods, iš to komunistinio 
kolonializmo ir okupacijų turėjo 
progų šio to pasL mokyti, nesuge
ba nuslopinti savo šovinistiniai 
nusiteikusių visuomenės narių, 
kurie ir šiuo metu daro viską, 
(vietoj atitaisius praeityje pada
rytas klaidas ir pradėjus realis
tiškiau galvoti), kad tik palaikius 
gyvomis visas pretenzijas { tas 
teritorijas, kurios savo laiku, kad 
ir neteisėtu būdu užvaldytos, būtų 
bent teoretiškai remiamos nuola
tiniais priminimais, kad tik tos 
problemos liktų gyvos ir kad jos 
nebūtų numarinamos bet kokių 
naujų susitarimų ar naujos bend
radarbiavimo dvasios iliuzi
jomis.

Neveltui gi lenkai ir ruošia 
Vilniaus ir Lvovo dienas" didžiuo
siuose Kanados miestuose, ne
veltui ir jų spaudoje karts nuo 
karto primenama savo skaityto
jams, kad tie du miestai su ap
linkinėmis teritorijomis buvo ir 
lieka "šventąja Lenkijos žeme". 
Kam šiuo metu priklauso visa 
Lenkija — tas kartais nebetiek 
svarbu...

Be abejo, kad ir mes, Vilniaus 
klausimą palietus, rašome piktus 
straipsnius savo spaudoje, ke
liame tuos klausimus savose or
ganizacijose, skiriam komisijas 
Lietuvos sienų klausimams spręs
ti ir t.t. Žodžiu, savo piktus vei
dus parodome saviems ir pasi
tenkiname savo pretenzijų teisė
tumu ir savo reikalavimų morali
niu, teisiniu ir istoriniu pagrjs- 
tinumu.

O tuo tarpu lenkų propaganda 
nesitenkina savųjų {tikinimu. Jie 
veikia taip, kad jųjų pretenzijos 
nuolat būtų žinomos ir užlenkiš-

kos visuomenės ribų. Be abejo, 
kad laikui atėjus, lenkiškoji tezė 
tuo būdu galės būti žinomesnė, 
jų motyvai iš anksto įkalti ir iš- 
propagauoti.

Gal kam ir atrodo, kad tai ne
rimtų lenkų šovinistų reikalas, 
o mes galime būti ramūs, mūsų 
veiksniams ramiai ir darniai 
bendradarbiaujant su ne taip 
karštais lenkų antikomunistinės 
išeivijos atstovais.

Toks požiūris būtų tik lengvas 
atsakomybės nusikratymas ir 
rankų nusiplovimas. Lenkų kil
mės žmogaus pakvietimas { de
mokratų vyriausybę, dabar jo pa
skyrimas ambasadorium { Var
šuvą ir kiti politiniai žygiai len
kų atžvilgiu rodo, kad lenkų bend
ruomenės jtaka šiame krašte ne
siriboja pademonstravimu savų 
pretenzijų, komisijų sudarymu 
sienų klausimamsspręsti... Len
kų Jtaka j šio krašto politinius 
sluoksnius yra tiek ryški, tiek in
tensyvi, kad jie, reikalui esant, 
nesivaržo ir čekų kilmės žmo
gaus išrinkti kurios nors patrio
tinės lenkų organizacijos garbės 
nariu, jei tik jiems tai politiš
kai apsimoka, ar kalkuliuojama, 
kad apsimokės ateityje. Tai ir yra 
ta realioji politika, ku
ria savo uždavinių {gyvendinimo 
siekia ne tik lenkai, bet ir visa 
eilė kitų tautybių.

Realioji politika reiškia veiks
mingumą, įsigijimą tramplino 
savo {takai išreikšti, konkuruoti 
su priešingomis tendencijomis. 
Nėra tai lengvas darbas, nei pap
rastas uždavinys. Bet tąja politi
ka gyvena, naudojasi ir dažnai 
laimi kiti. Mes gi {tai esame lin
kę žiūrėti, kaip l nešvarių balti
nių krepšj.

Be abejo, kad politinis darbas 
negali būti visiems prie širdies. 
Bet neišspręstų uždavinių eilė
je privalome bent pažiūrėti į 
to darbo reikalingumą ir l ji dir
bančiuosius blaivesnėmis aki
mis, ir nesitenkinti galvojus, kad 
tie klausimai išsispręs išspren
dus koplyčios Washingtone pava
dinimo klausimą, ar paskelbus 
LB ribose Vilniaus mėnesi, bei 
skaitant paskaitas apie Vilnių sa
vųjų tarpe.

Tai tik vienas iš daugelio dar 
neišspręstų uždavinių ir klausi
mų. Bet kas gi imsis iniciaty
vos tiems uždaviniams išspręsti? 
Ir kada ir kaip Į tų klausimų 
sprendimą pradėsime žiūrėti to
limesnius horizontus matančio
mis akimis?

(j.e.)

LAIŠKAI' džiūsta ir rezultatas: kapų pri
žiūrėtojai jas pašalina ir su
naikina. Ar ne kilni ir graži bu
vo a.a. pulk. Saladžiąus idėja?

Yra buvę ir anksčiau pavienių

ŠERMENINĖS GĖLES

A.a. pulkin. Pr. Saladžius prieš 
mirtj pareiškė pageidavimą, kad 
jam mirus vietoj gėlių vainikų no
rintieji ji pagerbti aukotų pini
gais Vas. 16 gimnazijai paremti. 
Tą nuoširdų velionles pageidavi
mą jo žmona p. Br. Saladžiuvie- 
nė pranešė laidotuvių (staigos 
direktoriui J. Morkūnui, per ku
ri paprastai gėlės užsakomos. 
Didžiuma paklausė velionles va
lios ir rezultatas gavosi gra
žus. • Atskirais, laidotuvių di
rektoriaus paruoštais vokeliais 
suaukoto viso 352 dol., kurie per 
Balfą pasiųsti Vas. 16 gimnazi
jai. Gėlės - vainikai laikosi 
pora dienų, po to nuvysta, su

Su pagarba minime sukaktis tų, 
kurie nepranyksta svetimos že
mės gerbūvy, o lieka ištikimi sa
vo gimtosios šalies patriotai.

Toks yra ir medicinos daktaras 
Vaclovas Paprockas, kuris vie
nas iš pirmųjų naujųjų lietuvių 
ateivių New Yorke 1951 m.,vasa
rio 2 d. išlaikęs nustatytus egza
minus gavo leidimą praktikuoti 
savo profesijoj ir atidarė gydyto- efektingai aukomis remiąs mūsų 
jo kabinetą.

Gimęs 1905 m. rugsėjo 29 d., 
Asavytų kaime, Degučių vals
čiuj, Zarasų apskrity. Pradžios 
mokyklą baigė Maskvoje, o 1921 
m. Zarasų progimnaziją ir 1927- 
slais Zarasų Mokytojų kursus, 
1929 m. Simano Daukanto Moky
tojų Seminariją Kaune. Per tą lai
ką dirbo {vairiose {staigose ir bu
vo pradžios mokyklos mokytoju, 
kol tais pat metais {stojo J Vytau
to Didžiojo universitetą medici
nos fakultetą, kurt baigė 1934 m. 
ir 36-siais gavo medicinos gydy
tojo diplomą. Nuo 1935-37 m. bu
vo Sisteminės Anatomijos Ins
tituto asistentu. Jauno gydytojo 
gabumus pastebėjusi U-to vado
vybė 1937 m. pakvietė j{ V.D.U. 
I-sios Chirurginės Klinikos Kau
ne prof. Kuzmos asistento parei
goms, kuriose dr. V. Paprockas 
išbuvo iki 1944 m., kol buvo pri
verstas palikti savo tėvynę, at
sisakyti jam patikėtų profesinių 
pareigų, giminių bei artimųjų 
draugų, bolševikams okupuojant 
Lietuv ą, išvengti jo kolegų, me
dicinos gydytojų Panevėžy ir ki
tur, bolševikų žiauriai nužudytų 
likimo.

Išvykęs iš Lietuvos su žmona 
Birute Tralnavičiute, dantų gy
dytoja, ir mažametedukreleKris- 
tina, apsigyveno Austrijoj ir pra
dėjo dirbti Voecklabrucko apsk. 
ligoninėj vyr. gydytoju, čia gimė 
ir sūnus Vytautas.

1947.4.15 atvyko J JAV ir pra
dėjo dirbti Mastic Beach, L.I. 
New York rezidentu ir kartu 
ruošėsi egzaminams {gyti šio 
krašto New Yorko valstybės med. 
gydytojo teises, kurias jis ir ga
vo 1951 m.

Savo profesines žinias dr. V, 
Paprockas nuolat gilino lankyda
mas profesorių: Shoenbauer, 
Finsterer, Denek ir Boehler kli
nikas Vienoje, Austrijoj ir 
Insbrucko u-te, prof. Sauer- 
brucho Berlyne.

Dr. V. Paprockui gavus teises 
praktikuoti, nemaža džiaugsmo 
buvo daugeliui naujųjų lietuvių 
ateivių, kurie tuo laiku dar ne
mokėjo anglų kalbos ir negalėjo 
svetimam gydytojui išpasakoti 
savo bėdų ir skausmų. Todėl iš 
pat pirmos dienos jo kabinetą už
pildė vieni lietuviai, kuriems dr. 
V. Paprockas nepašykštėjo už
prenumeruoti gausybę lietuviš
kos spaudos laukiamajame pasi
skaityti.

Dr. V. Paprockas, vos įsikū
ręs naujoje žemėje, neužsidaro 
siaurame profesiniame pasauly
je. Jo asmenyje iškyla ne vien 
medicinos daktaras, bet ir visuo
menininkas, kultūrininkas, žur
nalistas ir tautinių reikalų rė
mėjas.

Jis buvo Lietuvių Studentų Me
dikų Draugijos pirmininku, medi-

E. Čekienė

cinos klausimais paskaitų lekto
rium Lietuvoje, BALFo vajaus 
pirmininku, Gydytojų Korpora
cijos Fraternitas Lituanlca ir 
Lietuvių Gydytojų Draugijos New 
Yorke nuolatinis valdybos narys, 
gyvas ir judrus išeivijos lietuvių 
gyvenimo stebėtojas ir dalyvis,

kultūrini ir politinį darbą. J{ ma
tome dažnai atsilankant j kultū
rinius parengimus ir politines

nuomonę.
Dr. V. Paprockas newyorkie- 

čiams gerai žinomas ne vien kaip 
gydytojas, visuomenininkas, bet 
ir kaip nuoširdus lietuvis, gal iš 
profesinio {pratimo kiekvienam 
visados pasiruošęs mielai padė
ti. Jis porą metų anksčiau už ki
tus atvykęs | JAV sudarė visą 
eilė dokumentų atvykti | š| kraš
tą draugams bei pažįstamiems ir 
visai nežinomiems asmenims bei 
šeimoms kitų paprašytas.

Tai tiktai keletas man žinomų
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Dr. V. Paprockas

paskaitas, čia jis New Yorko 
Liet. Prekybos Rūmų veikloje, 
štai zarasiečių susirinkime, kur 
susitinka jo buvę kaimynai.

Sukaktuvininkui nesvetimas ir 
spaudos darbas. Yra parašęs ir 
paskelbęs "Medicinoje" 1938- 
1944 m. septynis mokslo dar
bus chirurginiais klausimais. 
Daug rašė atvykęs l JAV. Dabar 
taip pat nevengia {vairiais klau
simais spaudoje pasakyti savo

jubiliato ryškesnių gyvenimo 
bruožų, kurie nebus naujiena nė 
vienam newyorklečiui, o pats ju
biliatas tikiu, atleis man už at
skleidimą kad ir mažos dalies jo 
gyvenimo.

60 metų reiškia tik subrendimo 
amžių, todėl gerbiamam jubilia
tui linkime dar ilgai nepavargti 
ir toliau eiti tuo judriuoju, tau
tinio gyvybingumo pilnu gyvenimo 
keliu.

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
< mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų. 

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTANY ..500" kostiumai ir paltai.
MAN1IATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

atsitikimų, kad gėlių vietoj buvo 
aukojami pinigai labdaringiems 
tikslams. Norėtųsi, kad šis pa
protys paplistų kuo plačiausiai, 
nes tuomi pagerbtumėm ir mirusi 
ir kartu aukomis paremtumėm, 
pagal savo norą, ar Vas. 16 gim
naziją, ar Liet. Fondą ar Balfą 
ar kitas svarbias įstaigas, ar 
organizacijas.

R. Hormonas 
Rochester

■ ■

H. Seigan
VYRIŠKŲ RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 S. Ashland Avė., Chicago 9,111. Telef. YA 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

PARAMA
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

5th 1.89
5th 1.98
5th 3.35
51 h 1.29
51h 3.19

6. Chianti Import. \Vine Fui). Qut. 0.98
7. Ma,v Wine, Liebfraumilk German 

Wine 5th 0.98

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

Mūsų politiniais 
klausimais

Darbininko atstovas kreipėsi { 
Vilko pirm. Vaclovą Sidzikauską 
prašydamas j{ pasisakyti "kas gal
vojama ir kas daroma laisvei at
gauti".

Kadangi V. Sidzikauskas yra ne 
tik Vliko, bet ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto bei Lietuvos Delegaci
jos prie Pavergtos Europos Sei
mo pirmininkas, savo atsaky
muose palietė ir tų organizaci
jų pastangas politiniame darbe.

Rugsėjo 3 d. Darbininke V. Si
dzikauskas pasisako kad:

"Pavergtos Europos seimo ar
timiausias rūpestis yra dvylikto
ji sesija, kuri bus rugsėjo 21. 
Debatuose teks pakartotinai pa
sisakyti prieš Sovietų Sąjungos 
uzurpaciją kalbėti Baltijos valsty
bių vardu Jungtinėse Tautose. Pa
grindinis betgi dalykas — esamos 
pavergtuose kraštuose padėties 
{vertinimas ir pramatymas, koki 
politiniai veiksmai ir keliai šiuo 
metu galėtų geriausiai vesti {ne
priklausomybių atgavimą.

Ar tie keliai nebuvo svarstyti 
Vilko Taryboje? Buvo, berods, 
pereitą savaitę, jos posėdis? Jai, 
turbūt, tektų sutarti nusistatymus 
aktualiais klausimais ir paskleis
ti visuomenėje, kad visų kelias 
daug maž, jei ir nebūtų vienodas, 
tol kad bent derintųsi. Tokių 
klausimų tikrai kyla, suti
ko min. Vac. Sidzikauskas. Lai
kas iškelia tai vienur tol kitur 
naujų minčių dėl laisvinimo kon
cepcijos; pasakoma apie "sateli
tinės padėties" siekimą, kuris tu
rėtų reikšti Lietuvos atskyrimą 
nuo Maskvos, bet palikimą esamo 
komunistinio režimo; pasakoma 
apie naujų žmonių ar naujos kar
tos {jungimą {laisvės akcijos va
dovavimą ar net visai vadovybės 
perėmimą { tos kartos rankas. 
Tie visi klausimai svarbūs, svars
tytini. Rimtai ir apdairiai svars
tytini, nes jie gali duoti visuome
nei panaujintos koncepcijos lais
vei siekti, bet gali ir visuomenei 
naujos realios koncepcijos ne
duoti, o senąją sugriauti.

Tuo reikalu min. Vac. Sidzi
kauskas numato paruošti siekimų 
bei strategijos projektą, kuris 
būtų Vlike išsvarstytas, prieš 
patiekiant visuomenei.***

Anie politiniai klausimai bus 
svarstomi vėliau, o paskutiniame 
Vliko Tarybos posėdy buvo svars - 
tomi organizaciniai reikalai. 
Tarp jų praktinės reikšmės turi 
Eltos Informacijų leidimas. For
maliai jas leidžia Eltos draugija, 
registruota Vokietijos valdžioje. 
Dėl Informacijų leidimo kilo ar
gumentų iš vienos ir iš antros pu
sės: tai per brangi informacijos 
priemonė, o kada laikraščiai turi 
tuos pačius informacijos šalti
nius, ji yra ir mažiau reikalinga; 
iš kitos pusės nebūtų noro "ap
nuoginti" Europą; jojepanaikln- 
tas Vykdomosios Tarybos veiki
mas, biuletenio panaikinimas ga
lėtų sudaryti dar didesni "apnuo
ginimo" IspūdJ. Vliko valdyboje 
buvo numatyta padėti palikti kaip 
yra, tik iš Reutlingeno perkelti { 
Muencheną. Tačiau Vliko Tary
boje tas nusistatymas nerado pri
tarimo, nors, pasirodo, Muen- 
chene ir patalpa Išnuomota.

Dėl žygio l Jungtines Tautas. 
Taip, mano min. Vac. Sidzikaus
kas, sumanymas gražus, ir ini
ciatoriai sveikintini. Visas sun
kumas betgi kyla, kai sumanymą 
reikia praktiškai vykdyti. Vilkas 
yra pakvietęs žygio komiteto na
rius atvykti 1 Vliko Tarybos ar
timiausią posėdj šio mėnesio ga
le, kad painformuotų, kas pada
ryta, kas daryti numatyto. Išklau
sius bus matyt, kiek ir kuo Vil
kas galėtų praktiškai padėtL

♦ NE TIK JAV LENKAI, bet ir 
Valst. Departamento aukštesni 
pareigūnai nepatenkinti Gronous- 
ldo paskyrimu ambasadorium l 
Lenkiją.

Varšuva yra vienintelė vieta, 
kur pastoviai susitinka JAV ir 
Raud. Kinijos ambasadoriai. 
Tiems kontaktams suteikiant ne 
mažos reikšmės, Valst. D-to 
sluoksniuose manoma, kad tam 
darbui buv. paštininkas netin
kąs...
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AKIMIRKOS

Kas turėjo padėti?
_ BRONYS RAILA

Šiąnakt užverki mano langą: 
Pavasariu Čion dvelkia žemės gėda. 
Ligonis aš... Taip dreba rankos. 
Raudodama širdis taip kliedą.

(1927)

Tai beveik nuostabu! Tik reto 
poeto mimoziškai jautri širdis 
ir slaptinga intuicija galėtų taip 
pranašiškai nujausti savo ateiti. 
Ką ji nujautė ar dar tik pasą
monės vizijose išgyveno, - visa 
tai pradėjo išsipildyti neilgai tru
kus, po penkerių šešerių metų. 
Visa, ką 22 metų poetas intymiau
sių išgyvenimų valandomis anuo
met rašė, dabar pildėsi, lyg ai
das, lyg atsikartojimas, lyg "juo
dojo angelo" nuodingų įstatymų 
rūstus įsigaliojimas...

Lėšos, iš kurių rašytojas galė
jo ligoninėje ir sanatorijoje gy
dytis ar bent stabdyti plaučių džio
vos sunkėjimo procesą, buvo pra
džioje jam duodamos iš valsty
binės Ligonių Kasos. Bet per porą 
metų {statymo leistos teisės ir 
normos išsibaigė ir dar liko sko
los. Biurokratija visur ta pati 
biurokratija: ji negali ir dažniau
sia nesistengia daryti daugiau, 
negu leidžia taisyklių tvoros, ne
žiūrint jokių kitų pašalinių - hu
manistinių, etinių, kultūrinių ar 
filosofinių - taurių motyvų.

Tada Leonas grjžo namo, l šei
mos ūk{ Žiogaičiuose, pas tėvus. 
Čia prasidėjo ir pasibaigė jo tik
roji kalvarija. Kaip minėjau pa
ties poeto ji gana vaizdžiai ap
rašyta išlikusiuose ir rinkinyje 
paskelbtuose laiškuose (kartoju: 
nežinia tik, ar sovietiniai redak
toriai paskelbė visus laiškus?) 
jo mylimajai Birutei, A. Venclo
vai, kai kurių laikraščių redak
cijoms, Dr. Jonui šliupui, studen
tų varpininkų "Žalgirio" korpo
racijai, jo Testamente ir ypač 
plačiai daugiausia jam pasišven
tusiam galobėjui ir reikalų rūpin
tojui žalgiriečiui inžinieriuijo- 
kūbui Kregždei.

Per tuos ketverius tėviškėje 
praleistus metus ligonio padėtis 
lėtai, bet pastoviai ėjo katastro- 
fiškyn visais požiūriais: sveika
tos, ekonominiu, moraliniu, ide
ologiniu ir religiniu. Klaiki tai 
buvo kelionė J mirtj jaunam, gra
žiam vyrui, stipraus talento ir 
dar stipresniais troškimais ap
dovanotam rašytojui. Nesimatė 
nei vilties, nei jokių kitokių gali
mybių gyvam išlikti.

Pastangų betgi jis dėjo nuolat 
ir kokių tik begalėjo išgalvoti. Pir
miausia jis prašė ir laukė, kad 
jam padės bendraminčiai varpi
ninkai ir liaudininkai, kurių vien 
Kaune buvo nemaža ir gerai pa
siturinčių advokatų, inžinierių, 
profesorių ar verslininkų. Kaip 
jis man dar ligos pradžioje kar
tą sakėsi, jo svajonė, aišku, buvo 
Šveicarija su jos sanatorijom ir 
tuomet garsiausiom džiovininkų 
gydyklom Europoje. Bet tiek lė
šų ir aukų tada nesusirado.

Jo rėmėjais, reikalų tvarkyto
jais, užjaučiančiais draugais li
ko netrukus tik studentai varpi
ninkai žalgiriečiai, jo korporaci
jos vienminčiai, be abejo nevisi. 

PLANINGAS TAUPYMAS

Dabartinis dividen
dus 4'/i% išmoka
mus du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

: 9 s ■ > ,s __________ I T----—""_ .__—— ■

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 closed.

INSURE D

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

bent keletas, ypač Jokūbas Kregž 
dė, j kurj nukrypo visa Leono ko
respondencija iš Žiogaičių. Jų 
parama, kaip atrodo, nebuvo ir 
negalėjo būti stambi, bet ji buvo 
nuolatinė ir tenkinanti bent mini
maliausius reikalus: protarpiais 
šiek tiek pinigų gydymuisi, vais
tams, daktarams, pašto išlai
doms, užsakant laikraščių ir žur
nalų, atsiunčiant knygų, padedant 
išaiškinti paskolų reikalus šei
mos Ūkiams ir 1.1.

Skabeika sugrįžo { tėviškę pa
sunkėjusiomis aplinkybėmis. Vie
nas brolis jau buvo atsiskyręs 
nuo šeimos, vedęs apylinkės jau
ną našlę ir nuėjęs užkuriu {jos 
įgytą stambesni ūk{, tačiau dėl 
testamento bylinėjosi su žmo
nos buvusio vyro giminėmis ir 
jam vis grėsė įvairūs pavojai. 
Leonas rūpinosi tam broliui iš
gauti iš Žemės Banko Kaune pa
skolą pretendentams dalis at
mokėti, bet atrodo nelabai sėk
mingai.

Kitas brolis jau buvo perėmęs 
šeimos ūk{, nes abu tėvai jaubu- 
vo pasenę ir lietuvišku papročiu 
čia karšo iš "išimtinės". Ne
aišku, ar tat jau buvo formaliai 
sutvarkyta testamentu ar dar ne, 
bet bent Aukštaitijoje ir berods 
Žemaitijoje galiojo nerašytas 
paprotinis {statymas, kad jeigu 
iš ūkio sūnus ar duktė yra iš
leidžiami { mokslus, ypač aukš
tuosius, tai laikoma, kad dalis 
jiems pilnai atiduota.

Skabeika nespėjo su diplomu 
baigti universiteto, bet per penke 
rius metus buvo leidžiamas l 
aukštąjį mokslą, ir buvo aišku, 
turbūt ir jam pačiam, kad jis ne
begalėjo turėti formalių preten
zijų f savo dalj. Bet jis sirgda
mas galėjo ūkyje gyventi prie tė
vų. Padėtis buvo vistiek sunki, 
ir dėl to jis ne kartą laiškuose 
skundžiasi. Metai prieš mirt{ jis 
dar sugalvoja paskutin} būdą ir 
prašo Kregždę išsiaiškinti Svei
katos departamente, ar jam ne
galėtų paskirti lėšų gydymuisi, 
kaip beturčiui. Tatai, pasirodė, 
buvo galima ir taip būdavo da
roma, tik Skabeikos atveju jo 
valsčiaus viršaitis turėjo išduo
ti paliudijimą, kad tas asmuo tik
rai yra beturtis.

Deja, Viekšnlųvalsčiaus viršal 
tls tokio neturto liudijimo jam 
nesutiko išduoti. Viename laiške 
Skabeika sarkastiškai pažymi, 
kad viršaitis jam lengvai duotų 
tok{ liudijimą, bet tuo atveju 
valsčius iš savo lėšų turėtų pa
dengti išlaidas, - bet valsčius to 
nenori ir todėl jam neturto liu
dijimo neduoda. Sovietinei pro
pagandai tai malonus faktas: štai 
kokie buvo lietuviški buožės, štai 
kaip buržuazija mirtin stūmė po
etą !...

Be abejo, tai buvo tas pats am
žinas biurokratijos ir moralės 
bei žmoniškumo konfliktas. Kaip 

turėjo pasielgti Viekšnių vals
čiaus viršaitis ir ar jis galėjo 
kitaip pasielgti? Jo akyse ir visų 
kaimynų akyse Skabeika buvo vi
dutinio, gal net stambesnio ūkinin 
ko sūnus ir dabar apsigyvenęs 
savo tėviškėje. Vienas jo brolis 
užkuriu nuėjo { kitą stambų flkj, 
antras brolis valdė tėviškės OkJ. 
Pirmiausia šeima turėtų remti 
savo nar{ ligonj, kol dar yra ga
limybių. Tokiomis aplinkybėmis 
ir vyraujant tokiai pažiūrai vir
šaitis beveik negalėjo išduoti vi
siško beturčio liudijimą, kaip ko
kiam apylinkės elgetai, ūkininko 
sūnui, ūkyje su tėvais ir broliu 
gyvenančiam. Ką dėl to būtų pa
sakiusios kitos visiškų betur
čių ar žymiai mažiau turtingos 
šeimos?

Primindamas š{ skaudų faktą 
kaip paskutinę priemonę gelbėti 
ligoniui, tuo aš nenoriu nei ginti 
Viekšnių valsčiaus viršaičio, nei 
jo kaltinti, o tik mėginti suprasti 
visus jo tokio elgesio motyvus ir 
jo sunkų konfliktą pareigoje pri
žiūrėti, kad valsčiaus finansai 
būtų skirstomi teisingai ir pagal 
nusistovėjusius papročius.

Pagaliau, - kodėl taip buvo ir 
kodėl šitaipos galėjo įvykti, kad 
apsirgusiam poetui, kuris po to 
staiga atsisakė savo pasaulėžiū
ros, vis griežčiau ir sarkastiš- 
klau ėmė smerkti ir liberaliz
mą, ir demokrtiją, ir savo sro
vę, ir visus savo idėjinius bend
raminčius, o taip pat ir social- 
demokrtiją, ir pripažinti bei 
aukštinti tik revoliucini socializ
mą ir faktinai tik proletariato dik
tatūrą ir stalininio tipo bolševiz
mą (nors tų žodžių įsakmiai jis 
dar nebuvo niekur pavartojęs), ir 
"visu griežtumu nusigręžė nuo 
siauručio nacionalinio išgany
mo", pats ligos patale lenkda
mas ir draugus agituodamas 
"lenkti galvą didžiajam Socializ
mo idealui", - kodėl jam būtinai 
turėjo skubėti su pagalba ir iš
skirtina parama, taip sakant, fa
šistinės valstybės įstaigos, supu
vusio smetoninio režimo Sveika
tos departamentas, Viekšnių vals
čiuje tautininkų pastatytas vir
šaičiu kažkoks buožė, sumies- 
čionėję ir draugiškumo jausmų į 
niekad neturėję kolegos varpi
ninkai, fašizmui batlaižiaujan- 
tlejl liaudininkų partijos pini
guočiai, buržuaziniai demokra
tai, socialistai ir beidėjiniai libe 
ralai, visi šie, drąsiai sakykime, 
mažiausia 95 lietuviškos visuo
menės procentai, kuriems mirš
tantis poetas grasino padaryti "ne
išvengiamą revoliucinę opera
ciją", kaip su tikru malonumu pa
brėžia savo studijoje sovietinis . 
kritikas V. Kubilius?

Kodėl tik jie visi turėjo rū
pintis, gydyti iš Ligonių Kasų 
lėšų, iš valstybės iždo, iš vie
no valsčiaus iždo ar pavienių bu
vusios bendros idėjos ir geros 
širdies Žmonių aukomis? Ir ko
dėl tuomet neatėjo { talką nė 
vienu stiprinančios paguodos žo
džiu, nė su viena sudilusia ka
peika nei Rusijos, nei Lietuvos 
kompartijų šulai, nei MOPR — 
tarptautinė raudonoji organiza
cija f kalėjimą ar šiaip l bėdas 
patekusiems bolševikams ir jų 
sankeleivlams remti?

Nė vienu žodžiu, nė viena ka
peika jie neatėjo jam f pagalbą! 
Net nesirūpino sužinoti, kad kaž 
kuriame niūriame žemaičių pro
vincijos kaimelyje merdėja po
etas, kuris visa širdim ir visais 
smegenimis veržte veržiasi prie

Kai literatūrinė kūryba vaka
ruose gyvenančioje lietuvių vi
suomenėje pokario metais kėlė 
gyvą susidomėjimą ir buvo net 
skatinama gan gausiomis premi
jomis, moksline veikla tepradė- 
ta kiek daugiau domėtis ir ją ver
tinti nebent tik pačiu pastaruoju 
metu, ypač pagyvėjus Lituanisti
kos Instituto veiklai. Nors paties 
dabartinio instituto direktoriaus 
dr. J. Balio pasisakymą spaudoje, 
kad mokslinis darbas reikalauja 
daugiau {tempto darbo, negu ro
manų rašymas, tad ir daugiau ver
tintinas, tektų laikyti kiek perdė
tu, nes ir "Dievo apdovanotie
siems" romanų rašytojams ne
krenta patys kepti balandžiai iš 
dangaus ir jiems tenka gerokai 
padirbėti ("Dievo apdovanota
sis" Tolstojus, pavyzdžiui, ro
maną "Taika ir karas" buvo per
rašęs net septynis kartus), tačiau 
ir mokslinė kūryba verta ne ma
žesnio dėmesio. Turint tai gal
voje, ir mokslo darbininkai pra
vartu prisiminti bent jų gyveni
mo sukakčių proga.

Maloni proga atkreipti lietu
viškosios visuomenės dėmes} { 
tai, kad šiemet sukanka 65 metai 
amžiaus senam pažĮstamam, ko
legai ir buvusiam kaimynui (to 
pat Pabaisko valsčiaus) našiam 
mokslininkui, vienam pirmaujan
čių Lietuvos istorikų prof. dr. 
Juozui Jakštui,

Sukaktuvininkas gimė 19OO.IX. 
9 Slabados kaime, Pabaisko vals
čiuje, Ukmergės apskrityje. Bai
gęs 1923 m. Ukmergės gimnazi
ją, studijavo Lietuvos Universi
tete humanitarinių mokslių fa
kultete, pragyvenimą užsidirb
damas mokytojavimu, gilino studi
jas Berlyne ir Vienoje, 1938 m. 
Vytauto D. Universitete įgijo is
torijos daktaro laipsn}. Nuo 1932 
m. dirbo Vytauto D. Universite
te vyr. asistentu, nuo 1940 Vil
niaus Universiteto docentu. 1944 
m., kaip ir beveik visas istori
jos katedrų mokslo personalas, 
pasitraukė iš Lietuvos, gyveno 
Austrijoje, nuo 1949 m. gyvena 
Clevelande, JAV.

MOKSLO DARBAI LIETUVOJE
J. Jakšto specialybė -- vidur

amžiai, ypač jų pradžia, tačiau 
nemaža darbų jis atliko ir iš Lie
tuvos istorijos srities ir parašė 
studijų ir šiaip {vairiomis isto
rinėmis temomis. Stambiausias 
jo pirmojo gyvenimo laikotarpio 
(Lietuvoje) ir didžiausias iš vi
so jo darbas Senovės III t. at
spausdintoji ir atskirai išleistoji 
disertacija "Vakarų krikščionių 
mintys apie Romos imperiją iki 
V amžiaus"^? psl.). Kiti darbai 
mažesnės apimties, tačiau nema
žiau vertingi, nes juk ir mokslo 
pažanga paprastai grindžiama 
ne tik stambiais veikalais, kiek 
paskirų klausimų studijomis. Ki

lų ir kuriuo jie dabar, po 30 me
tų, taip laba mėgina didžiuotis. 
Kur buvo panevėžietis Dr. And
rius Domaševičius su savo šau
niais bolševikais sūnumis, pas
tovus MOPR rėmėjas? Kur kiti 
rėmėjai daktarai ir advokatai 
Kaune, {skaitant ir vieną kitą 
žydą milijonierių fabrikantą iš 
Jonavos? Jų čia nematyti nė ga
ro, nė ženklo, nė cento...

Ligonj kukliai paremdavo gal 
tik keli nuoširdūs liaudininkai, 
gal dar kokia moksleiviams šelp
ti organizacija ir visą laiką ligi 
pat jo gyvenimo kalvarijų pabai
gos Jokūbas Kregždė, apie kuri 
leidinį parengusi ir paaiškinimus 
parašiusi Aušra Sluckaitė sausai 
ir šykščiai prideda: "... tuomet 
studentas technikas, varpininkas, 
"Žalgirio" korporacijos pirmi
ninkas, 1944 m. pasitraukęs { 
Vakarus"...

štai jums atsakymas ir viso 
įmantriai sukamo raudonųjų vorų 
kamuolio išnarpliojimas.

Ištikimiausias ir humaniškiau
sias poeto draugas "pasitraukė J 
Vakarus", geriau netekdamastė- 
vynės, negu antrąkart patekti l 
bolševikinę vergiją. Jis nepa
klausė ligonio išvedžiojimų ir jo 
"raudančios širdies kliedėjimų". 
Ir jis tai iš karto suprato. Net 
amžininkas J. Butėnas savo at
siminimuose nevengia paliudyti, 
kaip Kregždė jautuomet kalbėjęs: 
"Skabeika eina kalryn. Jis kalba 
kaip komunistas. Ir laiškuose 
man visokių dalykų prirašo. Ką 
padarysi, ligonis, perdaug jaut
rus"... Bet jis vistiekligoniui pa
dėjo.

Jakšto Įnašas
Dr. A. Rukša

tos svarbesnės pirmojo laikotar
pio visuotinės istorijos studijos 
skelbtos Židinyje: Viduramžių 
pradžios problema 1935, 3; Romė
niškasis patriotizmas ir krikš
čionybė 1937, 2; Romėniškasis 
Prudencijaus patriotizmas 1937, 
5-6; Salvianas 1938, 4. Iš Lietu
vos istorijos: Vokiečiųordinas ir 
Lietuva Vytenio ir Gedimino me
tu, Senovė I, II; A. Šapokos reda
guotoje monografijoje Jogaila 
(1935) skyrius apie Jogailos ir Vy
tauto kovas su vokiečių ordinu 
(129-183 psl.); taip pat Šapokos 
redaguotoje Lietuvos Istorijoje 
pirmasis lietuvių tautos valsty
binio gyvenimo laikotarpis, iki 
krikščioniškųjų laikų pradžios. 
Studijoje Naujausi Gedimino di
nastijos kilmės tyrinėjimai, Lie
tuvos Praeitis I, 1940 (29 - 56 
psl.) jis pirmas iškėlė aikštėn 
tezę, kad Gediminaičiai buvo aukš
taitiškos kilmės. Rašė straipsnių 
Vairui, Lietuvos Aidui.

MOKSLINĖ VEIKLA JAV

a) Studijos Lietuvos 
istorijos temomis.

Nors dėl gausingos šeimos ir 
kitų pJiežasčių mūsų istorikas 
JAV iiį nebejsijungė Į akademi
nę karjerą, tačiau ir pelnyda
mas duoną fabrike jis atsidėjo 
moksliniam darbui. Jo mokslinių 
straipsnių rasime žurnaluose Ai
dai, Lituanus, The Baltic Re- 
view, Commentationes Balticae, 
Slavic Review, laikraščiuose 
Dirva, Draugas. Ypatingai minė
tinos būtų šios studijos Lietuvos 
istorijos klausimais: Das Balti- 
cum in der Kreuzzugsbewegung 
dės 14. Jhs, Die Nachrichten 
Philipps de Meziere ueber die 
baltischen Gebiete, Commenta
tiones Balticae VI/VII, 3, Bal- 
ti^ches Forschungsinstitut Bonn 
1959 (141-183 psl.); The battle of 
Tannenberg, 1410, The Baltic Re- 
view 20, 1960.VII (18-37 psl.); 
East Centrai Europe and the 
Encyclopedia of World History, 
Lituanus VII, 3, 1962 (71-84 psl.) 
Dlugosz about the battle of Tan
nenberg, Lituanus VIII, 3, 1962 
(71-84 psl.); The 1863 revolt in 
Soviet historiography, Lituanus 
IX, 4, 1963 (145-148 psl.); How 
firm was the Polish-Lithuanian 
Federation? Slavic Review XXII 
3, 1963. IX, Discussion section 
(442-449 pasL). Išskyrus nebent 
daugiau kabinetinę Pabaltijo ir 
Kryžiaus karų studiją, visi šie 
darbai susiję su istorinių {vykių 
sukaktimis ar šiaip gyvenimo iš
keltais, ypač svetimųjų, kartais 
ir saviškių šališkai nušviestais 
istoriniais klausimais. Čia ne
kartą {tikinamai atitaisytas iš
kleiptas praeities {vykių vaizdas.

b) Enciklopediniai dar
bą i.

Didžiausiu sukaktuvininko nuo
pelnu tektų laikyti didžiuli jo 
Įnašą { Lietuvių Enciklopediją, 
monumentaliausią iš bet kada 
skelbtų lietuvių kalba veikalų. 
Nuo pat šios enciklopedijos lei
dimo pradžios viduramžių isto
rijos skyriaus redaktoriaus ti
tulu įsijungęs {enciklopedinidar
bą, jis davė gausybę straipsnių 
įvairiomis istorinėmis temomis.

Mokslinė šių enciklopedinių 
straipsnių vertė visų pirma ta, 
kad jų temomis arba visai nieko 
nebuvo rašyta lietuvių kalba, ar
ba, jei lr buvo kas rašyta, tai 
jie duoda daug iki šiol neskelb
tos ir nedorotos medžiagos. Dau
gumą šių straipsnių galima būtų 
vadinti studijomis ar bent studi- 
jėlėmis. Kiek jiems parašyti rei
kia (dėti darbo ir laiko, tegali 
spręsti tas, kam teko tokius 
straipsnius rašyti. Kaip ir kiek
vieno mokslinio darbo, ir enci
klopedinio straipsnio rašymo 
metodas tas pats. Pirmiausia ten
ka surinkti straipsniui medžiaga, 
atrinkti kas reikalinga, kritiškai 
pervertinti ir patikrinti visus 
duomenis, nes mokslininkas turi 
ne aklai sekti autoritetu, bet vi
są perleisti per kritikos koštu
vą, ištaisyti pasitaikančias klai
das (klaidų ir neapsižiūrėjimų ga
lima tikėtis aptikti visur, nes juk 
veikalus rašė ne dievai, bet žmo
nės), iš skirtingu požiūriu at
vaizduotų dalykų susidaryti gali
mai artimiausią tiesai savo nuo
monę lr iš taip pervertintos ir 
suvirškintos medžiagos parašyti 
vieningą, nuoseklų, aiškiai ir 
glaustai išdėstytą straipsni. Kad 
dirbdamas fabrike ir tik savait
galius tegalėdamas praleisti bib-

mokslui
liotekose, mūsų mokslininkas, 
šalia kitų darbų, davė enciklope
dijai tokią gausybę puikiai pa
ruoštų straipsnių, rodo ne tik jo 
dideli sugebėjimą, visišką at
sidėjimą darbui, bet ir geležinę, 
sveikatą.

SUKAKTUVININKAS — 
ISTORINĖS TIESOS IEŠKOTOJAS

Nors ne tik paskiros istorinės 
mokyklos, bet ir kiekvienas isto
rikas skirtingai vaizduoja istori
nius {vykius ir visai bešališkai jų 
vaizduoti neįmanoma, net ir tuo 
atveju, kai pasakojimas grindžia
mas šaltiniais ar net jais keičia
mas, nes daug pareina lr nuo to, 
kaip jie parenkami ir grupuoja
mi, tačiau mokslinėje istorio
grafijoje vis dėlto būtinai reika
laujam, kad istorikas siektų ga
limai didesnio objektyvumo. Apie 
mūsų istoriką galima pagristai 
tvirtinti, kad jis tikrai nuošir
džiai stengiasi laikytis objekty
vumo, eidamas keliu, kur{ pra
mynė ir parodė graikų istorikas 
Tukididas, siekęs teisingai vaiz
duoti istorinę tikrovę, romėnų is
torikas Tacitas, garsiuoju posa
kiu sine ira et studio-"be pykčio 
ir šališkumo - raginęs susilaiky
ti nuo politinių aistrų, ir didžiau
sias vokiečių istorikas L. Ranke, 
reikalavęs vaizduoti "kaip iš tik
rųjų buvo". Mokėjimas mūsų is
toriko išlaikyti objektyvumą ypa
tingai ryškus jau minėtoje disku
sijoje dėl Lenkijos-Lietuvos uni
jos. Kai žymiausias Lenkijos - 
Lietuvos unijos garbintojų atsto
vas didelės erudicijos lenkų prof. 
Oskaras Haleckis diskusijoje dėl 
Kansas universiteto prof. Oswal- 
do P. Backaus III studijos The 
problem of unity in the Polish- 
Lithuanian statė neišlaikė aka
deminės diskusijų rimties, karš
čiavosi ir net išdidžiai apėjo 
keltuosius prof. Backaus klausi
mus, to paties Slavic Review re
daktoriaus Washingtono univer
siteto prof. D.W. T reatgoldo taip 
pat pakviestas dalyvauti toje pa
čioje diskusijoje ir prof. Jakštas 
išlaikė šaltakraujiškumą ir svars 
tė klausimus iš esmės. Tatai 
įsakmiai pabrėžė ir pats disku
tuojamosios studijos autorius 
prof. Backus baigiamajame at
kirčio žodyje: "Tenka atkreip
ti ypatingą dėmes} { ramų, beša
lišką (dispasionate) dr. Jakšto 
kritikos toną, net kai jis nesutin
ka, ir {jo noringumą svarstyti tie 
siog klausimus, kuriuos aš buvau 
iškėlęs. Jo laikysena padeda su
daryti atmosferą, laisvą nuo na
cionalistinių samprotavimų ir 
lengvinančią pastangas diskutuo
ti ir gvildenti klausimus kuo ob
jektyviau".

Kaip skelbtosiose savo moksli
nėse studijose ir gausiomis pro
ginėmis paskaitomis bei spaudoje 
skelbtais straipsniais, sukaktu
vininkas laikosi mokslinio kritiš
kumo, nesitenkina vien kroniškai 
atpasakoti istorin} vyksmą, bet 
stengiasi tikro praktiko istoriko 
metodu išaiškintipriežastiškaiis
torinius {vykius bei jų sąryši ir 
susekti istorinę tiesą. Visuose 
dr. Jakšto darbuose justi moks
linė erudito dvasia, tad. net ir jo 
populiarios paskaitos bei gausin
gi spaudoje skelbtieji straipsniai 
ne trafaretiniai, bet visada pasi
žymi naujumu, šviežumu ir kelia 
užtarnautą klausytojų bei skaity
tojų susidomėjimą.

Linkime darbščiam ir našiam 
sukaktuvininkui dar daug metų 
sėkmingai dirbti.

Naujas LITUANUS 
numeris =====

LITUANUS naujasis numeris 
jau pasirodė, pristatydamas ang
liškai skaitantiesiems Simoną 
Daukantą (V. Trumpa). Turinyje 
{domūs straipsniai apie Lietuvos 
kultūrini profili vokiečių litera
tūroje (A.C. Matulis), apie nacių 
ideologiją ir politiką Pabaltijo 
valstybėse (J. P. Slavėnas) ir V. 
Mykolaičio - Putino prozą ir po
eziją (A. Sietynas). Dailę repre
zentuoja R. Viesulo kūryba.

Lituanus prenumeratos kaina 
metams tik 3 dol. Atrodo, kad už 
tą kalną vertėtų padaryti visą 
eilę dovanų inteligentiškesnei ang 
llškal skaitančiai visuomenės na
rių daliai, norint ją supažindinti 
su lietuviškosios kultūros lr Lie
tuvos gyvenimo būdlngesnials 
bruožais.

Užsisakyti galima šiuo adresu: 
Lituanus, P.O.Box 9318,Chicago, 
Illinols, 60690,
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Tėviškės stovyklos dalyviai, stovyklavę rugpiūčio 14-21 d. Kanados Romuvos stovyklavietėje. Pirmoj 
eilėj instruktoriai-ės, stovyklos viršininkas J. Vaišnys ir pastovyklių viršininkai M, Jonikienė ir J. 
Bružinskas.

TEVISKES STOVYKLOJE
Pro Kanados klevais, skrob

lais, beržais bei ąžuolais apau
gusius uolynus ryto saulės spin
duliai kerta | rūkais apsikloju
si "Fox" ežerą.

Gedimino laikų medžioklės ra
go garsas nuaidi ryto tyloje ir 
miegantis palapinių miestas su

Tėviškės stovyklos viršininkai ir instruktoriai. Prieky: B. Juodelis, 
V. Statkus ir č. Kiliulis. Stovi: V. Skrinskas, A. Saulaitis, J. Vaišnys, 
A. šetikas, J. Bružinskas, dr. A. Dailidė. Nuotraukoje trūksta A. Ba- 
nionlo, J. Šermukšnio, V. Butėno ir B. Žolpio.

juda, subanguoja broliais ir se
sėmis, čia susirinkusiais rugpiū
čio 14-21 d. | Amerikos kontinen
te pirmąją LSS vadovų-vių "Tė
viškės" stovyklą. Sesių ir brolių 
komendantų švilpukai išjudina 
skiltis ryto mankštai. Iš Broli
jos pastovyklės skiltys pasipila 
{ sporto aikštę.

Vėl nuskamba stovyklos ragas, 
kviesdamas | ryto pamaldas, o 
po jų laukia pusryčiai.

Praėjus rytinio apsitvarkymo 
pusvalandžiui, abi pastovyklės iš
sirikiuoja vėliavų aikštėje. Prieš 
šešis vėliavų stiebus baltuoja sto
vyklinis beržo kryžius, už Lietu
vos laisvę žuvusių lopomi s čia kal
ba uolų paminklas su originaliu 
Lietuvos žemėlapiu ir {rašais 
odoje. Negęstančią Tėvynės mei
lę visiems čia primena auku
ras. Stovyklos komendantas A. 
šetikas, priėmęs pastovyklių ko
mendantų R. Bagdonienės ir A, 
Dailidės raportus, raportuoja sto 
vykios viršininkui J. Vaišnlul S. 
J. ir ji lydintiems pastovyklių vir
šininkams M. Jonikienei ir J. Bru - 
žinskul. Pirmąsias keturias die
nas šiuos raportus priėmė virši
ninko pareigas ėjęs pavaduotojas 
Vyt. Skrinskas, J. Vaišnlui S.J. 
betaisant sveikatą.

-- Labas rytas sesės!
— Labas rytas broliai, --pa

stovyklės pasikeičia šūkiais. Pa
kyla | stiebus vėliavos, skambant 
Lietuvos himnui, paskelbiamos 
dienos instrukcijos ir įsakymai ir 
aidint dainoms sesių ir brolių gre
tos žygiuoja | savo pastovykles 
dienos užsiėmimams.

Visus čia jungia noras daugiau 
išmokti skautavlmo, patiems iš
gyventi visa tai skiltyse, kas teks 
perduoti vadovaujant jaunes
niems.

Romuvos stovyklavietė savo 
gamta patenkina kiekvieno stovyk
lautojo skon|. Gali čia palapines 
statyti ant kalno, pakalnėje, lygu

moje ir visai ežero pakrantėje. 
Didysis stovyklavietės pastatas 
— valgykla stovyklą natūraliai 
dalina | dvi pastovykles, atskir
tas sunkiai praeinamu mišku ir 
uolynais. Pastovyklėse baltuoja 
patogūs šeši namukai, kuriuose 
stovyklauja palapinėms didelio 

sentimento netur| broliai ir se
sės.

SESERIJOS RAJONE

Seserijos patovyklė išsidės
čiusi per keturias aikšteles nuo 
kalno viršaus iki pat ežero. Pa
ežerėje, kaip ir pridera, jūrų 
skaučių "respublika" su uosto 
prieplauka, krante išrikiuotomis 
baidarėmis, plevėsuojančiu vim- 
pilu stiebe ir 19 sesių iš Chica
gos ir Toronto. Seserijos pasto
vyklės "vyriausia valdžia" įsi
kūrusi Vilniaus "vasarnamyje". 
Trys sesių instruktorių grupės 
baigia rytinj stovyklos patikri
nimą.

— Sesės renkasi paskaitai aikš
tėje prie štabo! — švilpuką seka 
komendantės balsas. Trylika se
sių skilčių, viso 91 renkasi už
siėmimams, kuriuos teorijoje ir 
praktikoje vedė Instruktorės S. 
Statkienė, Z. Dfldėnlenė, R. Bag
donienė, V. Aleknavičienė, L. 
Verbickaitė, viršininkė M. Jo
nikienė ir jos pavad. B. Vinda- 
šlenė. Seseriją instruktavo ir 
broliai: J. Vaišnys, S.J., V. Stat
kus, Br. Juodelis ir A. Saulai
tis, S.J.

Popietėmis jūrų skautės baida
rėmis, canoe ir šešių irklų ko
mandine valtimi raižė ežero ban
gas. Sausumoje vyko matavimai, 
plonerija, topografija ir žaidi
mai. Vakarinių laužų metu pasi
rodė sesių talentai valdyboje, dai
navime, šūkių ir raketų leidime. 
Nė vienoje stovykloje neteko iš
girsti tiek daug įvairių skautiškų 
liaudies ir choro dainų. Pagaliau 
ir nenuostabu, nes suvažiavo ge
riausios dainininkės iš Toronto, 
Hamiltono, Montrealio, Chicagos 
Clevelando, Detroito, Bostono, 
New Yotko ir iš kitur. Gaila, kad 
nebuvo nufilmuotas ketvirtadie
nio laužas, kuriame sesių pasi
rodymai buvo vienas už kitą gra-

žesni, meniškesni.
Pastovyklės viršininko pava

duotojas A. Saulaitls S.J. pilnu 
tempu atrieda iš kalno medžiuo
se pasislėpusios Brolijos stovyk- 

j los tiesiai prie štabo būstinės 
Klaipėdos "vasarnamyje".

— Broli Juozai, sunkiosios 
pionerijos užsiėmimams mums 
reikia mobilizuoti ne tik visus 
instruktorius, bet ir valdžią, — 
kreipiasi l pastovyklės viršinin
ką J. Bružinską.

— Jei reikia, mobilizuok ne 
tik Skrlnską, bet ir tėvą Vaiš- 
n|!

Poška kirviai, ūžia piflklai. 
Pastovyklėje išauga stebėjimo 
bokštas, persikėlimo tiltas, ne
šiojama virtuvės ugniavietė, pa
lapinės, miško lovos ir | ežerą 
nuleidžiamos ne ką už Kon-ti-ki 
prastesnis plaustas.

Brolijos skilčių stovyklėlėse 
rūksta pečiai ir čirška keptuvės.

Visas skiltis kas rytą tikrina 
ir taškais vertina inspekcinė ko
misija. Varžybų iššaukiami skil
čių ra jonėliuose kas dieną išdygs • 
ta nauji Jsirengimai ar pagerini
mai. Papuošimams laiko nebelie
ka. O ta pastovyklių lankymo va
landa uip trumpa, kad tik pora 
sesių tegali sutikti. Nebelieka lai
ko nė užrašų perrašymui. O uip 
sunkiai einasi kai kuriems lie
tuvių kalba. Deja, viskas čia vyks
ta tik lietuviškai. Kalbėjimas, ra
šymas, dainavimas, žaidimas tik 
lietuviškai. Ne vienampenkiolik- 
mečiui pritrūksu lietuviškų žo
džių, nes permažai jie buvo var
tojami namuose.

Ateina ir vienos paros žygio 
diena. Nuo pat ryto sudedamos 
kuprinės, parenkami geriausi ba- 
ul. Kietai sukami miegmaišiai,

Erelių skilties skautai išbando savo pasigamintą plaustą. .......................................... —

Lokių skiltis išeina | 24 valandų žygĮ
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Laikraščių vajai 
seniau ir dabar

Juozas J. Bachunas

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Centro Valdyba neseniai 
gegužės mėnesj buvo paskelbusi 
spaudos mėnesiu. Tikslas — kny
gas ir laikraščius organizuotai 
platinti, didinti tautiečių susirū
pinimą savąja spauda, aiškinti 
ir didinti supratimą, kad turime 
lietuvišką spaudą labiau palaikyti 
ir atidžiau skaityti. Sunku šian-
dien įsivaizduoti gerą lietuviškos 
dirvos veikėją, kuris nebūtų lie
tuviškos spaudos atidus skaityto
jas (ir ne vieno, bet kelių laik
raščių ir žurnalų). Tik tada jis 
bus arti susipažinęs su lietuvių 
visuomenės nuotaikomis, žinos 
visokias nuomones, pataikys | 
"pulsą", žinos, kur lietuvis juo
kiasi ir kur verkia (anot V. Ku
dirkos).

Bendruomenės spaudos mėnuo 
rado atbalsių mūsų spaudoje, bu- 

priraišomi valgio indai ir puo
dai.

Dešimties mylių kelias neilgas 
tiems, kurie sekė gerai kelio ženk
lus, bet jis tapo dvigubai ilges
nis paklydusiems "lokiams". Nak
voti teko tik LSB "ąžuolo" mo
kyklos kandidatams, kurie kitą po
pietę su daina paržyglavo t stovyk
lą. Tie dvidešimt brolių užsibrė
žė gauti pilną LSB vadovo paruo
šimą. Dauguma jų šioje stovyklo
je atliko mokyklos praktinio sto
vyklavimo dal|, o du: A. Vaitie- 
kaitis iš Detroito ir Vyt. Kasniū- 
nas jr. iš Chicagos "Tėviškės" 
stovyklos užbaigimo metu gavo ir 
"Ąžuolo" mokyklos baigimo 
ženklą.

PASIRUOŠIMAS ATEIČIAI

LSS vadovų-vių "Tėviškės" sto 
vykia, šeštadien} rugpiūčio 21 
dieną, po septynių stovyklavimo 
dienų, aikštėje susirinko pasku
tiniam vėliavų nuleidimui. Išsi
rikiavo 57 broliai, 91 sesė, 13 Bro
lijos vadovų ir 13 Seserijos va
dovių, dirbusių šioje stovykloje. 
Stovyklos viršininkas J. Vaiš
nys S.J. {teikė stovyklą baigu-

(Nukelta | 6 psL)

vo pagirtas ir pakritikuotas. Kiek 
girdėjau, jis davė naudos, parū
pinant lietuviškos spaudos plati-? 
nimą ir pardavinėjimą tokiose 
lietuvių kolonijose, kur ligi šiol 
niekas lietuviškos spaudos par
davinėjimu nesirūpino. Jei nepa
vargs, Bendruomenė ateityje ga
lės dar daug padaryti gero mūsų 
spaudai.

Tai buvo viena iš lietuviškos 
spaudos "promotion" priemo
nių, ką lietuviškai turbūt geriau
siai pasakome žodžiu -- vajus. 
Mūsų laikraščiai ir žurnalai daž
nai skelbia {vairius vajus — ne 
tik organizacijų, susivienijimų, 
milijoninio ir kitų fondų sudary
mo, paminklų statymo, bet ir sa
vo pačių. Man pačiam praeityj 
yra tekę nekartą tokiuose vajuo
se dalyvauti. Kada prieš daugeli 
metų buvau Draugo savaitraščio 
reikalų vedėju Chicagoje, mano 
viena iš pareigų buvo rūpintis 
Draugo platinimu. Ką darydavau? 
Greit pamačiau, pati tikriausia ir
geriausia priemonė buvo papras
ta. Važiuodavau sekmadieniais 
prie Chicagos lietuviškų parapi
jų, ten platindavau laikrašt| Drau
gą ir kiekvieną tautieti stengda- 
vaus {kalbėti, kad jis tą laikraš
ti pastoviai užsisakytų. Nors laik
raštis yra katalikiškos dvasios, 
bet anais laikais ne visi klebonai 
{tok{ mano "bizn|” žiūrėdavo pa
lankiai.

Taigi, laikraščius platindavo
me patys ir tuo pat metu turimus 
skaitytojus nuolat prašydavome, 
kad savo pažįstamiems pasakytų 
gerą žodĮ apie laikrašti, parody
tų, paragintų būti skaitytojais ir 
rėmėjais.

KLYSTAME TAIKANT 
AMERIKIEČIŲ SPAUDOS 
MASTUS.

Mūsų laikraščiai, ir žurnalai 
negali ir negalės skaityto
jams duoti didelių premijų ar 
dovanų, kaip tai gali daryti Ame
rikos spauda. Suviliojimui ne
galima daryti ir didelių prenu
meratos nuolaidų naujiems skai
tytojams patraukti, nes pelnas 
būtų visada mažesnis, negu nuo
stoliai. Dėl to, kad, kaip anks
čiau minėjau, lietuviška spauda 
rfegali laikytis iš skelbimų. Ame
rikiečiu dienraštis ar žurnalas 
dažnai naujus skaitytojus vilioja 
labai žemomis prenumeratos 
kainomis, daug mažesnėmis už 
savikainą. Jam svarbu, kad skai
tytojų skaičius būtų kuo didžiau
sias, nes jis gaus daug daugiau 
skelbimų, ir juo daugiau skaity
tojų, tuo skelbimų kainos aukš
tesnės. Mokestis už gražius ma
gazinus ar madų žurnalus visuo
met yra daug kartų mažesnis, ne
gu tokio leidinio spausdinimo sa
vikaina. Žurnalas išlaiko didelį 
redakcijos ir administracijos šta
bą ir dar duoda gražaus pelno dėl 
to, kad jis surenka šimtus tūks
tančių ir milijonus dolerių už 
skelbimus.
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čia ir yra didelis skirtumas 
tarp lietuviškos ir amerikiečių 
spaudos. Jis visados buvo ir 
visuomet pasiliks. Tik tą skirtu
mą reikia atsiminti ir suprastu 
Jei skirtingas sąlygas suprasi
me, tai ateityje nustosime mes
ti lietuviškai spaudai {vairius 
priekaištus be nuovokos. Pavyz
džiui, kad lietuviška spauda, pa
lyginti su amerikiečių, "perbran- 
į", kad per mažai puslapių, kad 
ana gražiau atspausdinto, spalvo
ta, turi gražesnių iliustracijų, 
kad joje daugiau žinių ir prira
šyta daugiau ir {domesnių straips
nių...

Lietuvių spauda galbūt irgi ga
lėtų būti tokia, jeigu: 1) lietuvių 
Amerikoje gyventų ne "vienas 
milijonas", bet šimtas milijonų, 
2) jeigu nors ir tas vienas mili
jonas mokėtų lietuviškai ir užsi
sakytų savo spaudą, 3) jeigu pre
kyba ir pramonė būtų lietuvių 
rankose ir jie garsintus! lietuviš
koje spaudoje, 4) jeigu iš tų paja
mų lietuviškos leidyklos ir laik
raščiai galėtų išlaikyti šimtus 
redaktorių ir profesionalų bend
radarbių, kuriems būtų mokami 
už darbą geri atlyginimai, ir tada 
iš jųtarpoatsirastųtikriausia la
bai gabių žurnalistų ir rašytojų, 
kurie galėtų skirti visą savo lai
ką spaudos darbui, o ne tik at
liekamas poilsio valandėles.

Teko kartą Dirvoje skaityti {do
mius S. šimoliūno aprašymus iš 
New Yorko, kur buvo pravestos 
diskusijos apie Amerikos lietuvių 
spaudą, kur buvo pareikštos "se
nųjų " ir "jaunųjų" pažiūros. Jau
nieji, kurių vienas kitas jaudirba 
didžiojoje amerikiečių spaudoje, 
ten dėstė labai gražius, labai aukš 
tus ir labai teisingus žurnalizmo 
dėsnius, o taipgi ir idėjas, kada 
Amerikos lietuviški laikraščiai 
galėtų pasidaryti geri ir {domūs.

Man tik buvo gaila, kadtieaiš- 
kintojai patys dar neypatingai gau
siai lietuviškoje spaudoje daly
vauja, o kai kurių pavardės nie
kada neužtiksi. Jie turėtų iš ar
čiau pamatyti kokiomis sąlygo
mis lietuviškas laikraštis gali 
būti leidžiamas, o aš norėčiau pa
žiūrėti, ar ilgai jie sutiktų savo 
straipsnius, pagal geriausio žur
nalizmo reikalavimus, pastoviai 
rašyti be jokio atlyginimo.

PAGALVOKIME VISI

Mums būtų dar naudingiau,kad 
specialistai išdiskutuotų, kaip 
pagal turimas, buvusias ir būsi
mas, bet realias sąlygas, gali iš • 
silaikyti ir pagerėti Amerikos 
lietuvių laikraštis.

Visi norime ir suprantame, kad 
laikraštis privalo turėti po ko
jų stipresni ekonominj pagrindą. 
Jei jis turi būti spausdinamas 
nusidėvėjusių mašinėlių spaus
tuvėlėje, jei redakcija yra tik 
redaktoriaus kišenėje, jei jis tu
ri dėti tik tokius raštelius, kokius 
iš malonės gauna, tai tokiam laik
raščiui būtų juokinga taikinti žur
nalizmo mokslo reikalavimus. 
Bet ir toks vargingas laikraštis, 
nepamirškime, vistlek atlieka 
tam tikrą savo paskirt} ir š| tą 
padaro.

Viena iš idėjų būtų pažvelgti 
š{ kartą ne pirmyn, bet atgal, 
kada pirmieji Amerikos lietuvių 
laikraščiai būdavo sujungti su 
pašaliniais bizniais, turėjo (tuo 
laiku) pasiturinčius leidėjus. Ta
me būtų pavojų, bet daug ir gerų 
pusių. Jei Dirvos leidėjai galėtų 
sugalvoti pelningą papildomą 
verslą, iš kurio pelno būtų finan
suojamas laikraščio leidimas, 
nebereikėtų mums tiek rūpintis 
apie vajus ir aukas. Kas tai su
galvos ir'ar taip galima?

Jei tokio papildomo pastovaus 
pajamų šaltinio niekas nesugal
vos, tai nėra ir nebus kito kelio, 
kaip tik mums visiems nuolat 
savo laikrašt} remti didesniais 
įnašais, aukomis ir kitais vi
suomeniškais atsilyginimais laik
raščiui už jo tarnybą.

Kitame numeryje: Mūsų 
Dirvos purenimas.
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LOS ANGELES LIETUVIU DIENA
Rugsėjo mėnuo jau visur iš

eivijoje įprantamas laikyti Lie
tuvių Bendruomenės mėnesiu. 
Los Angeles B-nės apylinkė va
dovaujama energingo pirmininko 
J. Člngos, ir šiemet suorgani
zavo plačią ir {vairią rugsėjo 11- 
12 dienomis {vykstančios B-nės 
Šventės programą. Rugsėjo 11 d. 
McCambrldge parke, 1515 North 
Glenox Blvd., Burbank, Calif. 
{vyks plati sporto šventės pro
grama: 8 vai. tenisas tarp lie
tuvių ir estų lošėjų, 10 vai. — 
krepšinis tarp lietuvių koman
dų, 12 vaL — lietuvių-estų tink
linis, 2 vai. p.p. — šulo teni
sas, lošiamas lietuvių ir estų. 
Sporto šventei vadovauja L. B- 
nės Los Angelėje valdybos na
rys jaunimo reikalams E. Rad- 
venis ir Liet. Sporto Klubo pirm. 
G. Šakys.

Rugsėjo 12 d. Breakfast Club 
paulpose, 3201 Los Feliz Blvd., 
nuo 12 vai. bus galima gauti lie
tuviškų pietų ir susitikti iš pla
čių apylinkių suvažiavusius lie
tuvius paž{stamus. Lygiai 1 vai. 
p.p. tame pat klube, šoninėje sa
lėje, bus. atidaroma chicagiškio 
dailininko Broniaus Murino kūri
nių paroda (atidaromą kalbą pa
sakys rašyt. J. Tininis). DaiL B. 
Murinas asmeniškai dalyvaus. Pa
roda bus pratęsta kitose patalpo
se. Norintieji galės {sigyti pa
rodoje išstatytų paveikslų.

Lygiai 2 vai. 30 min. p.p. pra

sidės didžioji Šventės programa. 
Kalbės Liet, garbės konsulas dr. 
J. Bielskis ir liet, politinių vir
šūnių atstovas. Po trumpų kalbų 
bus meninė dalis: koncertas ir lie 
tuvių tautiniai šokiai, atliekami 
L.A. Liet. B-nės Tautinių šokių 
grupės, vadovaujamos E.. Rad- 
vonio. Koncerto liaudies dainas ir 
operų arijas išpildys L.A. pasi
žymėję lietuvių solistai: F. Kor
sakaitė ir A. Pavasaris. Jų po
puliarumas ne vien Los Angelė
je, bet ir kitur Amerikoje, bei 
Pietų Amerikoje, leidžia tikėtis 
malonios ir meniškos muzikinės 
šventės dalies.

Laukiama atsilankant visų, 
ypatingai jaunimo, pradedant mo
kykliniu ir baigiant diplomuotais 
jaunais inžinieriais, mokslinin
kais ir kitais intelektualais.

Būtų gera, kad Los Angeles 
ir Santa Monikos Lituanistinės 
Šeštadienių mokyklos naujus 
mokslo metus pradėtųorganizuo- 
tu Bendruomenės Šventės aplan
kymu, kadangi šios mokyklos yra 
Bendruomenės globoje, jos vi
saip remiamos ir palaikomos.

A.R.

B. MURINO 
PARODA

Jo kūrinių paroda {vyks 1965 
m. rugsėjo vidury Breakfast Club 
gražioje salėje (parodos atidary-
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mas rūgs. 12 d. 1 vai. p.p.)
Bronius Murinas baigė meno 

mokyklą Kaune ir tris metus stu
dijavo Paryžiuje, Prancūzijoj, 
gaudamas antrą diplomą. Keletą 
metų dirbo pedagoginj darbą, 
(Kauno mergaičių mokytojų se- 
minar.. Moterų dailės darbų mo
kykloj ir Klaipėdos-Vllniaus pe
dagoginiame institute) piešimo 
metodikos ir praktikos dėstytoju 
ir vyriausiu lektorium. Yra iš
leidęs keletą piešimo metodiką 
liečiančių veikalų ir gavęs Lie
tuvos Žemės Okio premiją už 
puošnių, meniškų vaikams žais
lų projektus.

T remtyje visiškai atsidavė 
grynojo meno studijoms ir kū
rybai. Egziliniai vargai ir patir
tis bei žvilgsnis { platesnius ho
rizontus visada stipraus meni
ninko talentą dar labiau sustip
rina, išryškina ir padeda jam su
sirasti savo išraiškos kelią. Taip 
atsitiko ir su dali. Br. Murinu. 
Iš Lietuvos išblokštas, atitrauk
tas nuo pedagoginio darbo, jis 
daugiau pašventė energijos ir lai
ko meniniams ieškojimams ir pa
čiai kūrybai. Jau Klaipėdojeturė- 
jęs individualinę savo parodą, pa
puošęs savo kūriniais Šiaulių mu
ziejų ir privačių kolekcionierių 
butus, tremty rengia individuali
nes parodas, plačiai dalyvauja 
kolektyvinėse, ir tuo būdu atkrei
pia net Amerikos meno pasaulio 
dėmes}. Amerikiečių pakartoti
nai premijuotas (keliomis pirmo
mis premijomis ir viena antrąja), 
sukaupia didesnj dėmes} ir savi; 
tautiečių. { jo akvareles, natiur
mortus bei originalius peizažus.

Br. Murino darbų parodos nė
ra per daug dažnos, užtat patie
kiami atrinkti, stiprūs kūriniai. 
Jis jau žinomas kaip originalus, 
spalvingas sudvasinto gamtos 
grožio reiškėjas. Jo gili vidinė 
intuicija yra davusi dekoratyvių 
sultingo kolorito formų. Būdamas 
iškilaus lietuvių akvarelisto K. 
Sklėriaus ir kitų impresionistų 
mokiniu, Br. Murinas nepasiten
kino vien ta meno dvasia ir for
ma, bet intensyviai ieškojo sa
vų formų, norėdamas origina
liai, savitai pasireikšti šio, mo
derniojo, amžiaus meninių judė
jimų ekrane. Jis tai pasiekė. Da
bar originalūs Br. Murino kūri
niai parodo laisvus ir drąsius jo 
teptuko brūkšnius, sukomponuo
tus { darnią visumą, giedančią 
ištisomis spalvų gamomis. Pir- 
masis sniegas, pavasario tonai, 
rudens takai, upelių šlaitai, na
tiurmortai, žydintys sodai jo kū
riniuose yra mistiški ir gyvi, pil
ni dvasinės jėgos ir gamtinio 
raiškumo. Br. Murino paveikslai 
yra artimi kiekvienam žiūrovui, 
kaip kiekvienam žmogui yra arti
ma ir miela gamta, jos nuostabūs 
vaizdai. Dar daugiau: dailininkas 
{ juos {deda ir savęs, žmogiškų 
sielos virpėjimų, kurie atliepia 
ir { kito, grožiui jautraus žmo
gaus, sielą.

Po labai pasisekusios prieš po
rą mėnesių dail. Adomo Galdi
ko kūrinių parodos Los Angelė
je nelengva būtų bet kuriam me
nininkui pakartotinai patraukti 
žiūrovų dėmes}. Bet chicagietls 
dailininkas Bronius Murinas 
(pats asmeniškai parodoje daly
vausiąs) yra spalvingas, stiprus 
ir savitas; jo paroda bus losange- 
liečiams vėl gera ir maloni nau
jiena, reikia manyti, svetingai ir 
dėmesingai sutikta bei palydėta.

Alė Rūta

"Žaibo” klubo sportininkų prieauglis su vadovu A. Bielskum, Pirmoj eilėj iŠ kairės: R. Giedraitytė, 
R. Cyvaitė, L. Garlaltė, M. Ežerskytė, B. Kazėnas, S. Čyvas. Antroj eilėj: D, Sušinskaitė, E. Giedrai
tytė, K. Giedraitis, A. Bielskus, J. Ralytė, D. Staškūnaitė. J- Garlos nuotrauka

vo per visą savaitę skanus, gau
sus ir punktualus. Visa tai buvo 
pasiekta ūkio dalies vedėjų V. 
Butėno, Br. Žolpio ir vyriausių 
virėjų iš Toronto darbštumo ir 
pareigingumo dėka. Visas sto
vyklos aprūpinimas, tiekimas ir 
transportas puikiai veikė, veda
mas tvirtos rajono vado Vyt. 
Skrinsko rankos. Stovyklą nuolat 
lankė ir Romuvos stovyklavietės 
komiteto pirm. G. Stanionis. Vi
siems jiems priklauso Seserijos 
ir Brolijos padėka. Stovyklą ap
lankė ir č. Kiliulis — Bostono 
tuntininkas, V. Jokūbaitis - Cle
velando tuntininkas, A. Vaitiekai
tis iš Detroito, St. Kairys, Č. 
Senkevičius, K. Batūra, O. Gai- 
liūnaitė, tėvas Paulius OFM iš 
Toronto, nemažai tėvelių ir bičių 
lių iš Kanados ir Atlanto rajono.

Stovykla visas {ją dėtas viltis 
pateisino. Joje atsiekti rezultatai 
ir tolimesnis panašių vadovų-vių 
stovyklų pravedima s neabejotinai 
užtikrins dar ilgą ir gražią atei- 
t{ Lietuvių Skautų Sąjungai.

B.J.

PARENGIMAI
CHICAGOJE

GRUODŽIO 4 d. Filmas "Auk
so žąsis" — premjera. McCor- 
mlck Place Mažajame Teatre.

GRUODŽIO 5 D. Filmas "Auk
so žąsis" — trys spektakliai. To
je pat salėje.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

KOSTAS BUTKUS
LO - KOŠT CO.

APRŪPINKITE SAVO ARTIMUOSIUS 
IR GIMINES

ŽIEMAI IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMS MAISTU; 
DELIKATESAIS, VYNU:

• BE PRIEKAIŠTŲ SKONIU IR RŪŠIMI,
• BE PRIEKAIŠTŲ KAINA.
• GAUSUS ĮVAIRUS PASIRINKIMAS.

(MILTAI. RYŽIAI, CUKRUS, KRUOPOS, SVIESTAS, 
DEŠROS, KAVA, ARBATOS, KAKAO, MEDUS IR 

KITA).

APLANKYKITE MŪSŲ PARODOS SALĘ. IŠSI
RINKITE. ATŽYMĖKITE DOVANAS SAVO GIMI
NĖMS. PRADEDANT AUTOMOBILIAIS IKI PŪKI
NIAIS ORENBŲRGO ŠALIKAIS. VILNONĖMIS ME
DŽIAGOMIS IR KT. DAUGELIUI PREKIŲ KAINOS 
SUMAŽINTOS.

UŽSAKYKITE KELIALAPIUS PABUVOTI 12-KĄ 
DIENŲ POILSIO NAMUOSE KAUKAZE, KRYME, 
RYGOS PAJŪRYJE IR PRIE MASKVOS.
REIKALAUKITE MŪSŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ 

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South, 
New York, N. Y. 10003 

Telefonas 228-9547

STOVYKLOJE
(Atkelta iš 5 psl.)

siems pažymėjimus. Šių iškilmių 
proga buvo {telktas "Lelijos" 
ordinas Pirmijos apdovanotam 
LSB VSP J. Bružinskui. Stovyklą 
baigusius sveikino Brolijos Vy
riausias Skautininkas, Seserijos 
Vyriausios Skautininkės Pava
duotoja, Kanados Rajono vadas 
ir "Tėviškės" stovyklos virši
ninkas. Stovyklautojų vardu va
dovybei padėką išreiškė R. Ba- 
raitė ir A. Vaitiekaitis. Stovykli
nė atsisveikinimo daina nejučio
mis ištraukė ašaras ne tik sto
vyklautojams, bet ir vadovybei. 
Akyse vėl atgijo greit prabėgu
si savaitė, besimaudančių sto
vyklautojų klegesys, juokas ir pa
krantės komendanto J. Šermukš
nio švilpukai bei komandos pa- 
ežeryje. Mintys sustojo prie žu- 
vusiems už Lietuvos laisvę skir
tos dienos, kai vėliavoms susto
jus pusėje stiebo buvo uždegta 
aukuro ugnis ir prie paminklo 
padėtas vainikas.

Stovyklautojų maitinimas bu-

vakarais
LU 5-6291 bet kuriuo 
laiku.

NAMŲ PAGERINIMO BENDROVE 

3407 W. 7lit Street
CHICAGO, UL. 60629 

Telefonai: PR 8-2781 ryta* ir

DURYS
Kosto Butkaus sukonstruotos ir ui- 
patentuotos tvoros, langai. stogeliai, 
vonioms durys, krautuvių sumoder- 
nlnlmas ir kiti modernūs namų pa
gerinimai. Geriausio metalo didžiąu- 
rflas pasirinkimas. RUoidamleal ką 
nors pagerinti kreikite* J mus ir su
telksime Informaciją nemokamai, o 
jūs sutaupysite pinigu ir gausite ge
resnes medžiagai ir darbą.

Gailutė Vaičiūnaitė ir inž. Ginas Skučas rugpiūčio 21 d. susituokė 
Elizabethe, N.J. Jaunieji baigę aukštuosius mokslus, toliautęsia stu
dijas. Gailutė ruošiasi magistro laipsniui Marylando universitete iš 
prancūzų literatūros, o Ginas, būdamas inžinierių, dabar pradėjo stu
dijuoti mediciną. R. Kisieliaus nuotrauka

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St. 
KE 1 - 7770
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'clevelande
IR APYLINKĖSE

■

• Dirvos krautuvę aplan
ko vis didesnis skaičius Cle
velando lietuvių, čia jie 
randa gausų pasirinkimą ne 
tik knygų ir plokštelių, bet 
ir visą eilę kitų gaminių, 
reikalingų dovanoms ir ki
tokiems namų papuošimo 
reikalams.

Ypatingai gausus lanky
tojų skaičius būna šešta
dieniais, kada daugelis at
lieka reikalus ir kitose lie
tuviškose institucijose bei 
prekyvietėse.

Lankytojų tarpe ne ma
žai svečių iš tolimesnių vie
tovių, kurie savo miestuose 
neturi knygų ar plokštelių 
platintojų. Dirvos krautu
vėje jie pasirenka sau pa
tinkamų leidinių, lietuviš
kos muzikos kūrinių, me
džio drožinių ir audinių.

• Karolis Cicėnas, iš Chi
cagos, lankydamas savo bi
čiulius Gaižučius Clevelan
de. J. žemaičio lydimas ap
lankė Dirvos naująją krau-

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DIRVOS VAKARAS,
■

■

pirmasis rudens sezono parengimas, 
i vyks s. m. rugsėjo mėn. 25 d., 4 w

Sv. Jurgio parapijos salėje.
■
■ 

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.

■ ■ 
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ '

tuvę ir įsigijo visą eilę ver
tingų leidinių.

• Dr. J. Kazickas, iš New 
Yorko, neseniai lankėsi 
Clevelande ir ta proga su
sipažino su Dirvos leidimo 
darbu bei naująja krautu
ve. Vizito proga dr. J. Ka
zickas įsigijo daugelį kny
gų-

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus valdyba buvo su
sirinkusi posėdžiui Dirvos

patalpose ir aptarė rugsė
jo 25 d., šv. Jurgio para
pijos salėje ruošiamo Dir
vai paremti baliaus-vaka- 
rienės reikalus.

Dalis stalų jau užsakyta 
(stalai po 10 asm ). todėl 
Clevelando lietuvių visuo
menė prašoma pakvietimais 
iš anksto apsirūpinti, nes 
vietų skaičius ribotas.

Pakvietimus (po 6 dol. 
asmeniui, studentams — 
2.50) galima įsigyti Dirvoje 
ir pas ALT S-gos skyriaus 
valdybos narius.

laujamas 
ruošimas, 
duodama 
viams.

profesinis pasi- 
pirmenybė tik 

kitų chorų daly-

PAMATYKITE ir IŠGIRSKITE
SENATORIŲ

lilIH Utl) T. kEVU’lll

LIETUVOS KARIAI — 
BROLIAI RAMOVĖNAI

Kas negina laisvės — 
tas nevertas jos.

Jau 25 metai mūsų Tėvynė neša sunkų oku
panto jungą. Tūkstančiai lietuvių išmėtyta po pla
tųjį pasaulį ir tūkstančiai tebevargsta tolimame 
Sibire ir dar daugiau ilsisi šaltoje tundroje priešo 
nukankinti.

Mes, buvę kariai, išlikę gyvi laisvajame pa
saulyje, negalime gyventi tik prisiminimais, nes 
mūsų darbas dar nebaigtas iki Tėvynė nebus lais
va.

Mūsų jaunimas šiais okupacinės sukakties 
metais ypač veikliai įsijungė į kovą už Lietuvos 
laisvę. Tat ir mes buvę kariai visomis savo jėgo
mis turime paremti mūsų jaunimo žygius.

Tokia proga lapkričio 13 ruošiamas masinis 
susirinkimas New Yorke ir žygis į Jungtines Tau
tas.

Šiuo kviečiame brolius ramovėnus ir visus bu
vusius Lietuvos karius aktyviai įsijungti į šį jau
nimo ruošiamą žygį. Prisidėkime savo aukomis ir 
savo dalyvavimu petis į petį su mūsų jaunimu. Pa
rodykime, kad mes tebebrangiftame tą laisvę, ku
rioje daugelis iš mūsų buvo dalyviais kovose už 
laisvę.

Tenebūna nei vieno Lietuvos kario, kuris tą die
ną pasiliktų nuošaliai nuo šio žygio.

L. V. S. Ramovė Clevelando skyriaus valdyba 
šiais metais Mūsų Kariuomenės Šventės minėjimą 
jungia su šiuo žygiu ir atskiro platesnio Kariuo
menės šventės minėjimo Clevelande neruošia.

Broliai ramovėnai ir visi buvę Lietuvos ka
riai parodykime, kad ir savo saulėlydžio dienomis 
mes jungiamės į kovą už mūsų Tėvynės laisvę.

Lietuvių Veteranų Sąjungos 
RAMOVĖ

Clevelando Skyriaus Valdyba

• Vyt. Stuogis ir St. Lu
koševičius, ALT S-gos Cle
velando sk. valdybos nariai, 
Darbo Dienos savaitgalyje 
buvo išvykę į Chicagą. kur 
dalyvavo dr. A. Glavecko ir 
V. Strimaitytės vestuvėse.

• P. Ambrazas, šv. Jur
gio parapijos vargonininkas 
ir choro vedėjas, sugrįžo iš 
ligoninės ir šiuo metu taiso 
savo sveikatą namuose. 
Sveikatos stovis neleis jam 
grįžti j pareigas dar kokias 
3-4 savaites.

• šv. Kazimiero lituanis
tinės pradžios ir aukštes
niosios mokyklų pamokos 
pradedamos šio mėn. 11 d., 
šeštadienį, 9 vai. 30 min. 
Pamokos vyks Naujos pa
rapijos mokyklos patalpo
se. Prašoma atvykti visus 
buvusius ir norinčius į mo
kyklą istoti mokinius. No
rintieji registruotis į, I-ją 
skyrių prašomi atvykti su 
tėvais. Visais mokyklos rei
kalais kreiptis į Antaną 
Tamulionį, tel. 851-2524.

SENATORIUS EDVVARD 
T. KENNEDY KALBĖS 

DEMOKRATŲ 
GEGUŽINĖJE

• Antanas Tamulionis, 
ne Ant. Tamoliūnas, kaip 
buvo paskelbta Dirvoje, va
dovaus šv. Kazimiero litu
anistinei mokyklai Cleve
lande.

Rekordinio skaičiaus žmo
nių laukiama Euclid Beach 
parke, rugsėjo 12 d., sek
madienį. JAV senatorius 
Edward T. Kennedy bus 
pagrindiniu kalbėtoju. Taip 
pat žodį tars burmistras 
Ralph Locher.

Visa eilė laimėjimų, kaip 
1966 metų Chevroletas 
Chevelle ir 20 Westing- 
house elektrinių
lankytojams. Be to visos 
parke pramogos nemoka
mai.

James V. Stanton, mies
to tarybos pirm., ir dr. 
Samuel Gerber, County Co- 
noner, yra to parengimo 
vicepirmininkai.

rakandų

• Vincas Kizlaitis, Dirvos 
tarnautojas, savo atostogas 
paskyrė kelionei po Europą. 
Jis žada aplankyti Vokieti
ją, Austriją, Šveicariją, 
Prancūziją ir Angliją.

CUYAHOGA COUNTY DEMOKRATŲ

STEER ROAST
Sekmadienį, rugsėjo 12 d., 1 vai. p. p.

EUCLID BEACH PARK

— ĮĖJIMAS LAISVAS — 
Pramogos visai šeimai

ŲALITE LAIMĖTI 1966 CHEVROLETĄ CHEVELLE 
PLIUS 20 DAIKTŲ Iš WESTINGHOUSE 

Laimėtojai neprivalo būti prie traukimo.
NEMOKAMAI — PRAMOGOS, MUZIKA, LAIMĖJIMAI — 

NEMOKAMAI.
Cuyahoga County Democratic Executive Committee

Albert S. Porter, Chairman

Clevelando lietuvių visuo
menę.

Paskutinės lengvosios at
letikos treniruotės vyks 
antradienį, trečiadienį ir 
ketvirtadienį nuo 6:30 vai. 
vakaro, St. Joseph H. S. 
stadione.

HOUSE FOR SALE!

4 bedrooms, 10 yrs. old. 
Double garage, large lot. 
Near Schools and transpor- 
tation. 1333 East 185th St. 
OWNER.

Tel. KE 1-3912.
(95-96)

• Kviečia choristus pa
tikrinti balsams. Robert 
Shaw, Clevelando Orkestro 
dirigento padėjėjas, kviečia 
visus suinteresuotus daini
ninkus ateiti patikrinimui 
nuo rugsėjo 13 iki 25 d. Pa
tikrinimas vyksta Cleve- 
land Institute of Music pa
talpose, iš anksto susitarus 
tel. 231-7300.

Clevelando Orkestro cho
ras yra pasižymėjusi dalis 
šio miesto muzikinėje kul
tūroje. Jo narių (viso 245) 
dalyvavimas simfoniniuose 
koncertuose su orkestru ir 
atskiri koncertai yra Įžy
mus muzikinis laimėjimas.

Iš choro dalyvių nereika-

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

MINT TAVERN
397 EAST 156 GT. CLEVELANDE

Kviečia visus bičiulius ir pažįstamus atsilankyti į

REMIA ŽYGĮ

Ketvirtadieni, rugsėjo 
d., įvykusiame susirinkime 
Lietuvių Konser v a tori ų 
Klubas išrinko delegaciją, 
susidedančią iš Dr. Vlado 
Ramanausko. Alio Beno. 
Lino Staškūno ir Raimundo 
Kudukio, kurią įgaliojo at
stovauti klubui lapkričio 
mėn. įvyksiančiame žygyje 
j Jungtines Tautas. Tą pat 
proga Klubas paskyrė sim
boline auką — $25.(’O žygio 
išlaidoms padengti, kvies
damas visus lietuvius prisi
dėti prie šių milžiniškų pa
stangų pasipriešinti bolše
vikų vykdomam smurtui ir 
visuomet atsiminti, kad 
"bendradarbiavimas su ko
munistais yra laisvės ka
pai".

2

MOKINES 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

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. 

JOSEPH &FEISSCO. 
2119 WEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEL. 961-6000 

(91-96)

* IŠKILMINGI PIETOS, Nau
joje Parapijoje, š( sekmadien( 
rugsėjo mėn. 12 d. 3 vai. p. p. 
rengiami ALRK Mot. S-gos 
36 K., atžymint tos kuopos 35 
metų veikimo sukaktj. Laukia
me svečių iš Centro: Elzbieta 
Paurazienė iš Detroito ir Vik
torija Leone iš Chicagos. Dide
lę ir (domią programą išpildys 
Clevelando geriausios jaunimo 
jėgos.

REIKALINGAS NAMŲ 
PRIŽIŪRĖTOJAS

Čiurlionio Ansambliui.
Suinteresuoti (v,vi', am

žiaus) asmenys prašomi 
kreiptis j VL. PLEČKAITĮ 
tel. 731-7699.

(96-97

DETROIT
• Dr. Vinco Kudirkos li

tuanistinė mokykla naujuo
sius mokslo metus pradės 
rugsėjo mėn. 11 d. pamal
domis Dievo Apvaizdos baž
nyčioje. 9 vai. šv. Mišias 
atnašaus ir pamokslą pasa
kys kapelionas kun. Br. 
Dagilis. Po pamaldų vyks
tama i mokyklą.

Mokyklos vedėjas K. .Jur
gutis maloniai prašo visus 
tėvus su vaikučiais ir kole
gas mokytojus šiose pamal
dose dalyvauti.

KEEP...
X AUGUSTUS G. PARKER Į

CH1EF JVSTICE
of

CI.EVELAND MUNICII’AL COURT 
ĖĮcction Day — November 2. 1965

ATIDARYMO VAKARĄ,
kuris įvyks rugsėjo 18 dieną (šeštadienį).
Pradžia 10 vai. vak. —: iki 2:30 v. ryto

Atidarymo vakare gros šokių muzika, veiks valgių ir gėrimų bufetas. 
MINT TAVERN galite pirkti alų 

niais kiekiais.
Taip pat kasdien veikia valgykla, 

būna jautienos ir lietuviškų dešrų.
MINT TAVERN atdara nuo 6:30

ir vyną išsinešimui mažesniais.-ar dides-

gaminanti pietus ir vakarienę. Kasdien

vai. ryto iki 3:30 vai. ryto.

Bičiulius ir svečius j MINT TAVERN 
atidarymo vakarą kviečia

Mr. & Mrs. P. Sukis, savininkai

CLEVELANDO SPORTI
NINKŲ DĖMESIUI!

' Ateinanti savaitgali, rug-
i sėjo 11-12 d. Clevelando 
i įvyks NV-jų š. A. Lietuvių 
i Sportinių žaidynių — Len- 
i gvosios Atletikos ir Lauko 
i Teniso varžybos.
l Visi I.SK žaibo lengvaile-
. tai ir tenisistai yra įparei

gojami šiose varžybose da
lyvauti .kadangi tai yra di
džiausios lietuvių metinės

' žaidynės.
Mūsų pareiga yra kuo

1 geriau pasirodyti tiek prieš 
I kitus klubus, tiek ir prieš

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS * C.

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Kviečia visus stoti į klubą nariais.

Lietuvių Klube veikia įvairių lietu
viškų laikraščių — žurnalų skaitykla, te
levizija, transliuojamos Tėvynes Garsų 
radijo valandėlės programos ir yra įvai
riausių kitų pramogų, smagiam savait
galių ir šiaip vakarų praleidimui.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŽTIS

LIETUVIŲ FONDO 
VARDYNAS

Fondo narių ir rėmėjų 
pagerbimui ir Įamžinimui 
bus narių bei rėmėjų bio
grafinės žinios ir nuotrau
kos. Bus pažymėta ir nario 
aukos suma. Kas nenorės, 
to pavardė ir nuotrauka 
vardyne nebus dedama. 
Kiekvienas lietuvis gali 
vardyne Įamžinti ne tik sa
ve, bet ir artimuosius, Įra
šydamas juos ir save į LF 
narių eiles. Vardyną gaus 
kiekvienas fondo narys.

Įsirašydami LF nariais, 
Įamžinsime save ne tik LF 
vardyne, bet ir savo tautos 
istorijoje, nes LF yra vie
nintelis fondas, kuris nuo
lat ir pastoviai remia ir 
rems gyvybinius tautos 
reikalus. Už tai tautos isto
rija negalės fondo ir jo na
rių neįvertinti. Kas lietu
viškai galvoja — LF stoja. 
Aukas siųsti ir visais fondo 
reikalais kreiptis naujuoju 
fondo adresu: LITHUA- 
NIAN FOUNDATION arba 
LIETUVIŲ FONDAS, 6643 
So. Maplewood Avė., Chi
cago, III. 60629. (ar)

• Algis Budreckis yra 
pakviestas j demokratų 
partijos New Jersey All 
American Council lietuvių 
skyriaus pirmininku.

A. Budreckio uždaviniu 
bus veikti ir raginti lietu
vius toje valstijoje palaiky
ti gubernatoriaus Richard 
J. Hughes kandidatūrą.

A. Budreckis yra žino
mas veikėjas ne tik eilėje 
lietuvių organizacijų, vie
nas iš vadovų žygiui Į JTO, 
bet kartu reiškiasi ir ame
rikiečių politinėje veikloje. 
Tuo pat metu jis dirba 
Nevvark Star Ledger redak
ciniame štabe ir dėsto Rut
gers universitete.

• Raimundas Ošlapas, 
newyorkiečių Antaninos ir 
adv. Alberto Ošlapų sūnus, 
š. m. rugpiūčio mėnesio 17 
dieną sėkmingai apgynė di- 
zertaciją Endokrinologijos 
srityje ir gavo daktaro 
laipsnį Rutgers Universite
te, New Brunswick, N. J. 
Mokėsi Kauno Aušros ber
niukų gimnazijoje ir aštun
tą klasę baigė Eichstaette, 
Vokietijoje 1946 metais. 
Vėliau 3 metus studijavo 

A t A

DR. VANDAI KOŠIENEI
mirus, jos vyrui JURGIUI KOŠIUI reiškiame gi

liausią užuojautą ir kartu liūdime

Antanas ir Veronika Garniai

mediciną Tuebingeno Uni
versitete.

Atvykęs j JAV gavo 1953 
metais bakalauro laipsnį 
Brooklyno kolegijoje biolo
ginių mokslų srityje. Po to 
dirbdamas Merck Institute, 
Rahway, N. J., mokėsi va
karais Rutgers Universite
te ir 1961 metais įsigijo 
magistro laipsnį.

Laimėjęs valstybinę sti
pendiją (NIH Predoctoral 
Fellovvship) pradėjo ruoš
tis daktaratui tame pat 
U n i v e r s itete. Priklauso 
AAAS, Endocrine Society 
of the United Kingdom ir 
Sigma Xi organizacijoms. 
Anksčiau aktyviau veikė su 
skautais vyčiais, šviesos 
sambūriu ir buvo lietuvių 
studentų Nevv Yorko sky
riaus pirmininku bei cent
ro valdybos nariu.

1954 metais vedė Reginą 
Legeckytę ir augina 4 vai
kus. Nuo rugsėjo mėn. Dr. 
Raimundas Ošlapas persi
kėlė j North Chicago. III., 
kur Abbott laboratorijose 
eina Endokrinalogijos sky
riaus vedėjo pareigas.

ELIZABETH

RUOŠIASI 
MANIFESTACIJAI

Šių metų rugpiūčio 14 
dieną Į Elizabethą buvo at
vykę Lietuvos Nepriklauso
mybei Atstatyti Komiteto 
k o o r d in a toriai Algirdas 
Budreckis ir Juozas Miklo
vas, kurie Lietuvių Laisvės 
Salėje susirinkusiems įvai
rių organizacijų lietuviams 
padarė išsamius praneši
mus apie š. m. lapkričio 13 
dieną įvykstančią masinę 
lietuvių demonstraciją Ma
dison Sąuare Garden, Nevv 
Yorke. Svarbiausias jų tiks
las buvo suorganizuoti vie
tos lietuvių aktyvą, kuris 
šią mintį kuo plačiau išpo
puliarintų Elizabetho lietu
vių tarpe.

Su šia planuojama milži
niško masto demonstracija 
tikimasi pralaužti tylos są
mokslą ir demaskuoti sovie
tinį kolonializmą, Lietuvo
je, Latvijoje bei Estijoje; 
ir per Amerikos Vyriausy
bę daryti įtaką, kad Lietu
vos byla būtų iškelta Jung
tinių Tautų 1965 ar 1966 
metų sesijose. Taip pat no-

Žygio Į Jungtines Tautas organizatoriai aplankė apie 20 koloniją JAV-se ir Kanadoje, ragindami žmo
nes remti šj žygj. Nuotraukoje organizatoriai Brooklyne kalba būreliui visuomenininkų apie žygio darbus. 
15 kairės: A. Mažeika, R. Kezys, V. Rastenis. R. Kisieliaus nuotrauka

Prane5imo klausytojai. Nuotraukoje matomi J. Šlepetys, J. Klivečka, A. Reventas, E. Kezienė, O. 
Kubilienė, Rokienė, A. Diržys, E. ir B. Liogiai, M. Virbickienė, V. Alksninis, J. Maurukas, J. Montvila, 
D. Penikas, J. Didžpinigaitis, V. Padvarietis.kun. J. Pakalniškis ir kt. R. Kisieliaus nuotrauka

rimą supažindinti Jungti
nių Tautų narius su Sovie
tų Rusijos komunistų padh- 
rytais nusikaltimais lietu
vių tautai ir nušviesti Lie
tuvos būklę.

Kadangi dabar yra įvai
rių demonstracijų gadynė, 
tai toks viešas lietuvių ma
sinis protestas Madison 
Sųuare Garden parodytų 
Amerikos visuomenei ir po
litiniams sluoksniams, kad 
lietuviai yra gaivalinga jė
ga; su kuria reikia skaity
tis. Be to, priaugančiam 
lietuvių jaunimui tai būtų 
irgi paskatinimas įsijungti 
į Lietuvos vadavimo darbą. 
Taip pat čia yra gera pro
ga pasireikšti ir visai lie
tuvių visuomenei, nes Lie
tuvos okupantų daromų 
skriaudų iškėlimas yra visų 
lietuvių moralinė pareiga. 
Tikimasi, kad net ir sovietų 
paglemžtieji sateli t i n i a i 
kraštai šiam žygiui rodys 
simpatijų ir pritarimo, nes 
jie patys irgi rtisams-oku- 
pantams jokios meilės ne
rodo, pav. Jugoslavija, Al
banija ir kiti.

Suprantama, kad ši lietu
vių demonstracija pareika
laus daug darbo ir išlaidų. 
Atsimenant, kad lietuviai 
šiame krašte yra jau gra
žiai įsikūrę, tai visi, nors ir 
ne po daug duodami, gali 
nesunkiai sukelti numaty
tus 30 tūkstančių dolerių. 
Iš Elizabetho lietuvių orga
nizacijų pirmoji atsiliepė 
Tautinė Sąjunga ir per Pet
rą Lanį įteikė pradžiai 
$150.00 čekį. Bet aukos dar 
plauks ir toliau. Net ir sve
timtaučiai šį žygį yra pa
rėmę. Kai kurie lietuviškų 
parapijų klebonai jau yra 
leidę savo bažnyčiose tam 
tikslui rinkti aukas arba, 
pasižadėjo įvairiais būdais 
šią manifestaciją paremti.

šiuo metu Elizabetho ak
tyvą sudaro bendruomenės 
pirm. Jonas švedas, finan
sų reikalams Petras Lanys, 
transporto Kazys Baltys, 
skaučių atstovė vietininkė 
Ramutė Bartylė- l.orienė, 

sekretoriavimui — Vincas 
Mamaitis. Be to, šio eliza- 
bethiečių aktyvo garbės 
pirmininku bus kviečiamas 
klebonas prelatas Mykolas 
Kemėžis, vyčių atstovai bei 
religinių organizacijų žmo
nės.

Pažymėtina, kad žygio or
ganizatoriai yra daugumo
je čia gimę sąmoningi lie
tuviai. Jie yra Amerikoje 
baigę mokslus ir geriausiai 
žino,kokiais būdais efektin
giau padėti Lietuvos laisvės 
bylai. Tai yra energingi pa
siryžėliai, kurie nebijo dar
bo ir rizikos, nes praktika 
yra parodžiusi, kad lietuvių 
visuomenė sugeba daug 
kur padėti, kuomet mato 
gerą organizuotumą ir kon
kretų tikslą. Tad daugiau 
veikti, o mažiau ginčytis. 
Elizabetho lietuviai šį žygį 
remia ir demonstracijoje 
dalyvauja, nes tautinis so
lidarumas. vprč kada tėvy
nė supančiota, yra aukš
čiausioji kiekvieno žmogaus 
dorybė. j. vbs.

CHICAGO
ŠAUKIAMAS PLATUS 

O R GA NIZ A CIJ Ų A TSTO- 
VŲ PASITARIMAS

Nepriklausomos Liet uvos 
Atstatymo Komiteto žygiui 
i Jungtines Tautas paremti, 
I.B Chicagos Apygardos 
valdykos iniciatyva sudary
tas laikinas organizacinis 
komitetas. Komitetai! įei
na: A. Kantaras — LR Chi
cagos Apygardos valdybos 
atstovas; J. Pakalka — Chi
cagos Lietuvių Tarybos at
stovas; V. Mažeika — 
Korp! Neo-Lithuania atsto
vas; .J. Paliokienė — Korp! 
Giedra atstovė; J. Kregž- 
dys — skautų akademikų 
atstovas.

Rugsėjo 10 d.. 7 vai. 30 
min. vak. Jaunimo Centre, 
Komitetas kviečia organi
zacijų atstovų pasitarimą. 
Pasitarime bus diskutuoja
mi komiteto paruošti darbo 
planai ir bus sudarytas 

darbo plenumas. Visos or
ganizacijos, ypatingai jau
nimo, prašomos pasitari- 
man atsiųsti kaip galima 
didesni skaičių atstovų.

Laikinas Organizacinis 
Komitetas

• Dr. Algimantas Gla
veckas ir Vida Strimaitytė 
Darbo Dienos savaitgalyje 
sukūrė lietuvišką šeimą. Į 
jų vestuvių iškilmes Chica
goje buvo susirinkę daug 
svečių ne tik iš Chicagos, 
bet ir iš kitų miestų.

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 Uogienės.

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

WORCESTER

KONCERTAS-BALIUS

Solistė Daiva Mongirdai- 
(ė ir aktorius Vitalis Žu
kauskas išpildys koncerto 
programą spalio 2 d.. 7 vai. 
vak., Maironio Parko salėje.

Visa lietuviškoji visuo
menė yra maloniai kviečia
ma gausiai atsilankyti į šį 
pirmąjį rudens koncertą. 
Pelnas yra skiriamas Nek. 
Pr. Seserų Putnume staty
bos reikalams paremti.

• Tautos šventė-gegužinė. 
Nepriklausomoje Lietuvoje

AUKOS DIRVAI
L. Izblckas, W. Roxbury .... 1.00
J. Gricius, Omaha................2.00
St, Malinauskas, Detroit.... 2.00
Br. Ūsas, Chicago............... 4.00
A. Rūkštelė, Chicago.........4.00
O, Jarašūnas, Cleveland ••• 2.00
E. Silgalis, Cleveland........1.00
W. Matulaitis, Cleveland ....4.00
V. Paukštys, Scarboro........2.00
E. Yurkus, Etobicoke.......... 4.00
X. Y. Cleveland................... 4.00
X.Y. Cleveland....................5.00
V. Raulinaltis, Downey........5.00

buvusios tradicinės Tautos 
Šventės rugsėjo 8 d. proga 
LB Worcesterio apylinkė šį 
sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
Maironio parke rengia ge
gužinę, kuri prasidės 2 vai. 
po pietų. Bus kalbos, muzi
ka, šokiai, meninė dalis pa
įvairinta linksmomis nuo
taikomis, ir skanūs bei so
tūs užkandžiai.

Tautos šventė yra visų 
lietuvių vienybės ir solida
rumo šventė. Į rengiamą 
Tautos šventės gegužinę 
kviečiami visi lietuviai iš 
Worcesterio ir jo apylinkių.

PHILADELPHIA

"ANTRASIS KAIMAS" 
ATVYKSTA Į 

PHILADELPHIJĄ

A. L. T. S-gos Philadel- 
phijos skyrius, norėdamas 
bent dalinai pagyvinti vie
tinį lietuvių gyvenimą, o 
ypatingai tikėdamasis di
desnio jaunimo susidomė 
jimo bei dalyvavimo, kvie
čia iš Chicagos su humoris
tiniu vaidinimu jaunųjų te
atrą "Antrąjį Kaimą”. Vai
dinimas įvyks rugsėjo 25 
d., 6 vai. 30 min. Lietuvių 
Muzikalinėje salėje — 2715 
E. Allegheny Avė. Meninei 
daliai pasibaigus bus šo
kiai.

Tai bus pirmas didesnis 
lietuvių subuvimas, savos 
rūšies rudens sezono atida
rymas. Reikia pasidžiaugti, 
kad susidomėjimas "Ant
ruoju Kaimu" diena iš die
nos didėja. Kaip praeitis 
parodė, Philadelphijos lie
tuvių kolonija gerų vaidini
mų yra pasiilgusi ir juos 
gausiai lanko. Be to, reikia 
atkreipti dėmesį, kad vaidi
nimas bus grynai humoris
tinis, šių dienų aktualiom 
temom, kokio niekad čia 
dar nebuvo.

"Antrasis Kaimas" spėjo 
jau apkeliauti visas dides
nes lietuvių kolonijas, gi po 
to kritikai bei lietuvių spau
da visur teigiamai ir šiltai 
įvertino.

Susigrūdimui prie įėjimo 
išvengti, rengėjai kviečia 
bilietus įsigyti iš anksto, 
kurie gaunami pas valdy
bos narius — V. Gruzdį. J. 
Česonį, A. Jonį, P. Didelį ir 
V. Matonį bei pas skyriaus 
narius. (vm)

TORONTO

• Lietuvių šeštadieninė 
mokykla rugsėjo'18 d. pra
deda naujus mokslo metus. 
Patalpos yra gautos šv. Ce
cilijos mokykloje prie 
Anette ir Avelvn gatvių 
kampo. Praeitais mokslo 
metais mokyklą lankė apie 
600 lietuviukų.

• Mokyklos tėvų susirin- 
gimas yra numatytas su
kviesti spalio 17 d. Prisikė
limo parapijos patalpose.

• Lietuvių Namų balius, 
kuriam iau seniai ruošia
masi. įvyks spalio 2 d. Tam 
tikslui bus panaudotos LN 
visos turimos patalpos. Lie
tuviu Namų baliai visuo
met būdavo šaunūs ir su
traukdavo daug- svečių, rei
kia manvt. kad šis taipgi 
susilauks nemažo dalyvių 
skaičiaus. Tebūnie spalio 
mėnesio antroji diena ski
riama Lietuvių Namams, 
kurie savo patarnavimu
i va irioms mūsų organizaci
joms daug prisideda prie 
lietuvybės šiame krašte.
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