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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TAIKA IR JĖGA
LIGUISTAS TAIKOS TROŠKIMAS TIK PRIAR
TINA KARĄ, TAČIAU TA SENA TIESA KIEK
VIENĄ KARTĄ VIS UŽMIRŠTAMA. — KON- 
VENCIONAI.INIŲ GINKLŲ TRUKUMAS GALI 
PRIVESTI PRIE ATOMINIŲ GINKLŲ PANAU
DOJIMO. — VISIEMS BŪTŲ DAUG SAUGIAU, 
JEI SU TA GALIMYBE BUTŲ SKAITOMASI.

- - - - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - -

Kolumnistas Joe A Įso pa s, grį
žęs iš ilgesnių atostogų, stebisi 
kaip greitai užmirštamos senos 
pamokos. Vakarų vienybė bai
gianti suirti, senieji vadai išmi
rę, o jauni, užimti mažesnės 
reikšmės rūpesčiais, baigia už
miršti tuos pavojus, kurie pri
vertė susijungti.

Pačiose Jungtinėse Valstybėse 
nei Kongreso nariai, nei šiaip 
piliečiai dar nėra visiškai pamir
šę paskutiniųjų trisdešimt metų 
kartaus patyrimo, bet ir čia gar
siau už kitus girdisi balsai tų, 
kurie klydo dėl visų įvykių nuo 
Kinijos iki Kubos, nuo antrojo 
fronto iki Berlyno krizės. Ir tie 
balsai randa žingeidžią auditoriją 
jaunesnės kartos amerikiečių 
tarpe. Atrodo, kad norima atsi
sakyti nuo tradicinės JAV politi
kos. Kaip pavyzdf Alsopas mini 
prezidento Johnsono ir ambasa
doriaus Jungtinėm Tautom Ar- 
thuro Goldbergo nuolatines kal
bas apie derybas dėl Vietnamo, 
nors tokiam norui prieštarauja 
nei emu s patyrimas Korėjoje, kur 
JAV sumokėjo sunkiai apskai
čiuojamą katrą !#>.sa,Tp aerdidel* 
norą skubėti prie konferencijos 
šulo.

Alsopas (spėja, kad nors senos 
pamokos greiul pamirštamos, 
Amerikos nacionalinė situacija 
nepasikeitė. Tarp Amerikos tur
to ir likusio pasaulio neturto esąs 
milžiniškas skirtumas. Ir istori
ja neduodanti nė vieno pavyzdžio 
kada palyginti prlvllegijuoutauu 
botų ką laimėjusi iš politikos, 
remiamos silpnumu ir savęs ap
gaudinėjimu (based onfeebleness 
and self-deluslon).

Sunku nepriurti tokiai pažiū
rai. SiojeašarųpakalnėjeJAVtu
ri vesti jėgos politiką savo ir li
kusio pasaulio naudai, šiandien 
turėtų būti visiems aišku, kad Jei 
JAV iš pat pradžių aiškiai pasi
sakytų nesitrauksiančios iš piet
ryčių Azijos, šiandien neturėtu
mėm Vietnamo karo. Bet vietoje 
to buvo pasidalinu Laosu. Ar rei
kia dar geresnio komunistinio 
apetito pažadinimo? O po to visos 
kalbos apie atominių ginklų ne
naudojimą!

Senato karinės paruošties pako
misė (Preparedness Subcommit- 
tee) jau prieš kur| laiką konsu- 
tavo„kad JAV trūksta konvencio- 
nalinlų ginklų bei jų dalių. Kolum- 
nisus Holmes Alexander sakosi 
iš to komiteto narių patyręs štai 
ką: Padidėjus ginklų pareikala

Mao neapsisprendžia kuriuo arkliu lenktyniauti...

vimui Vietname, jų pritrūko ki
tur. Pav„ JAV kariuomenė Eu
ropoje turi vartoti jaupasenusius 
helikopterius, trūksu ir kitų 
ginklų dalių. Dalių trūkumas yra 
gerokai jaučiamas Korėjoje ir pa. 
čluose JAV esamuose daliniuose.

"Jūs galite įsivaizduoti situa
ciją'— pareiškė kolumnistui vie
nas iš senatorių --"jei patirsite, 
kad Vietname metamos bombos 
su užrašais *To Tojo Wlth 
Love’." (Tojo buvo karo meto 
Japonijos ministeris pirminin
kas, atseit, tos bombos yra už- 
silikusios iš ano karo).

Ar tai reiškia, kad yra pavo
jus, jog JAV galėtų pralaimėti 
karin| susirėmimą? Nei Atsa-

RIO DE JANEIRO LIETUVIAI
BURIASI Į BENDRUOMENĘ

Jau pusmetis laiko, kai 
Rio de Janeiro veiklesnieji 
lietuviai stengiasi suburti 
savo tautiečius i vieną šei
mą. šių pastangų pradžia 
yra š. m. balandžio 21 d. 
susirinkimas Dubauskų na
muose, kai buvo -nutarta 
patyrinėti sąlygas Lietuviš
ko Centro, konkrečiai, na
mų nusipirkimo sąlygos. Iš 
penkių asmenų:E. Petraičio, 
K. Audėnio, A. Gaulios, K. 
Gaulios, Vyčo ir kitų suda
ryta laikinė organizacinė 
komisija, kuri buvo įgalio
jusi J. šatorių rinkti aukas 
š. Amerikos lietuvių tarpe. 
Pastarasis, lankyda m a s i s 
JAV ir Kanadoje, surinko 
keletą šimtų dolerių, kurie 
buvo skirti tų namų įsigi
jimui. Buvo gauta rimtų 
pažadų iš ALTo, Balfo, 
Lietuvių Fondo, Pasaulio ir 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenių centrų, kad pa
starieji parems šį pavėluo
tą Rio de Janeiro lietuvių 
sumanymą.

Po šatoriaus pranešimo 
ir išstudijavus visas vietos 
sąlvgas,buvo prieita vienin
gos nuomonės, kad geriau
siai tiktų nusipirkti žinomo 
Rio lietuvio spaustuvininko 
Vytauto Petronio namus, 
kuriuos pastarasis parduo- 

kymą, kas galėtų (vykti ■ duoda 
atsargos gen. Tom Power, buvęs 
Strateginės Aviacijos viršininkas 
savo knygoje ’Design for Survt- 
val'. Jis neturi jokios abejonės, 
kad jei JAV kariuomenei prip 
trūktų konvencionalinių ginklų, 
prezidentas duotų (sakymą pa
naudoti atominį arsenalą. Savo 
knygos 232 psL generolas rašo:

"Prie tokio sprendimo buvome 
priartėję per dvi krizes Korėjos 
kare. Aš žinau, kaip arti buvome 
prie atominių bombų panaudo
jimo, nes abiem atvejais strate
ginės aviacijos vienetams buvo 
Įsakyta pasiruošti tokiai akci
jai."

Ir tai visai suprantama ir la
bai logiška. Valstybė turi grieb
tis visų priemonių savo saugumui 
apsaugoti ir neskaičiuoti, kiek dėl 
to nuostolių turės priešas. Tebū
na tai jo problema. Jau senovės 
romėnai žinojo, kad taiką galima 
Išgelbėti tik jėga. 2.000 metų pa
saulio istorija ui tik patvirtino. 
Ir nėra esminio skirtumo, ar ko
vojama ietimis ar ... atominėm 
bombom. Mirtis yra viena.

da savo tautiečiams labai 
palankiomis sąlygomis.

Rugsėjo 7 d. įvykęs vi
suomenės susirinkimas išr 
sirinko naują valdybą iš H 
Petraičio, K. Audenio, K. 
Gaulios, A. Gaulios, p. Ra
dzevičiaus, S. Kumpio, Mar- 
tinkaus K„ kurią įgaliojo 
rūpintis, kad dar šiais me
tais Rio de Janeiro būtų 
įsteigta Lietuvių Centras, 
kuris suburtų visus lietu
vius j vieną darbingą šei
mą ir rūpintųsi Lietuvos iš
laisvinimo reikalais. ”Tai 
tikrai džiuginantis užsimo- 
’imas ir jo vaisiais galės 
naudotis ne tik tie, kurie 
namų pirkimu rūpinsis, bet 
ir jų vaikai”, — pasakė Jo
nas Antanaitis iš S. Paulo 
Lietuvių S-gos atvykęs at
stovas į ši Rio susirinkimą. 
Malonu, kad lietuviai susi
pranta ir jaučia savo tauti
nę misiją gyvendami užsie
niuose.

* KARDINOLAS BERAN, Pra
gos arkivyskupas, italų spaudos 
atstovų konferencijoje pranešė, 
kad jis norėjęs atvykti | Romą 
3 savaitėm, o komunistai pa
skelbė, kad Jis užsienin išvykęs 
visam laikui be teisės sugr|žti ( 
Čekoslovakiją.

Lapkričio 13 d. manifestacijos atsakomingieji vadovai su garbės pirmininku prel. J. Balkonu prieky
je. Stovi iš kairės: Algirdas Budreckls, Antanas Sniečkus, Juozas Miklovas, Romas Kezys ir Antanas 
Mažeika. R. Kisieliaus nuotrauka

JAUNIMO KONGRESAS
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongreso lėšų telkimu rūpinasi 
speciali PLB Valdybos kviesta 
PLJK Finansų Komisija, kurią 
sudaro pirmininkas Pranas Raz- 
gaitis, (1276 Eastvood Avė.,Cle
veland, Chio 44124), Valdas Adam - 
kavičius, iždininkė Aurelija Ba- 
lašaltlenė (1139 Oxford, Cleveland 
Chio 44111),Šarūnas Lazdinis, Mil* 
da Lenkauskienė, dr. Vladas Ra
manauskas, Antanas Razgaitis, 
Julius Smetona, JuozasStempu- 
žis, Andrius šenbergas.

Lėšoms telkti dabar spausdi
namas specialus Jaunimo Metų 
ženkliukas (stilizuota vytis pa
gal dait Telesforo Valiaus iš To
ronto paruoštą projektą ir tech
niškai spausdinimui paruoštą dail, 
Algirdo Muliolio Clevelande). 
Ženkliukas bus lipinimui prie 
automobilio. Vėliau bus atspaus
dinus kaipo Kongreso suveny
ras. Baigiamas redaguoti Jauni
mo Metų kalendorius (red. Sta
sys Barzdukas), rūpinamasi (vai
rių suvenyrų pagaminimu ir 1.1. 
Jie bus platinami per Jaunimo

Is LB Centro Valdybos veiklos
Rugsėjo mėn. 13 d. sueina vie- 

neri metai nuo dabartinės JAV LB 
Centro valdybos kadencijos pra
džios. Per šiuos metus daug dar
bų atlikta ir daug naujų pradėta. 
Rugsėjo 2 d. Centro valdyba bė
gamiesiems reikalams apsvar
styti buvo susirinkusi penkio
liktajam posėdžiui.

Posėdyje pranešimą padarė 
JAV LB švietimo Tarybos pirmi
ninkas Jeronimas Ignatonis.

Jaunimo literatūros premijos 
paskyrimo pravedimu rūpinosi 
švietimo Taryba. Premijuoti trys 
kūriniai perduoti išleisti Kultū
ros Fondui. J. Plačo paruoštas 
vadovėlis UI-jam lituanistinės 
pradžios mokyklos skyriui, ko
misijos patikrintas ir priimtas, 
taip pat perduotas išleisti Kultū
ros Fondui.

Rajoninė mokytojų konferenci
ja kviečiama po padėkos dienos 
savaitgalyje. Joje kviečiami daly
vauti visos Chicagos apygardos, 
Cleveando ir Detroito apylinkių 
lituanistinių mokyklų mokytojai. 
Visų lituanistinių mokyklų vado
vybėms, o taip pat ir apylinkių 
valdyboms ir per jas tėvų komi
tetams, išsiuntinėtas J. Ignato- 
nio paruošus platus rašus švie
timo reikalais.

švietimo Taryba palaiko ryšius 
su 52 lituanistinėms mokykloms. 
Dauguma Jų veikia tik šešudle- 
nlais, bet ulp pat nemažas skai
čius* prisiglaudusių lietuviškųjų 
parapijų mokyklose, turi lietuvių 
kalbos pamokas reguliarių pamo

Metus ir jų pajamos skiriamos 
Jaunimo Kongresui.

Jaunimo iš kitų kraštų ( JAV 
atvežimui paremti bus ieškomi 
globėjai. Taip pat ieškoma lie
tuvių šeimų New Yorke, Cleve
lande, Detroite, Toronte, Chi
cagoje, Los Angeles ir kitur, 
kurios pas save apgyvendintų ir 
prižiūrėtų savaitei ar kelioms 
savaitėms iš kitų kraštų atvy
kusi jaunuoli | Kongresą. Rei
kia šeimų,kurios ui gali pada
ryti prieš Kongresą arba po Kon 
greso.

1966 kovo 6 visuose kraštuose 
bus speciali Kongreso vajaus die
na, kuriai Finansų Komisija smar
kiai ruošiasi.

Finansų Komisija aukoms ir 
pajamoms laikyti atidarė specia
lią sąskaitą Clevelande: Chec- 
king account Nr. 30335-0695 of 
Lithuanian Youth Congress Fl- 
nancial Committee, The Cleve- 
Jand Trust Comąny, Nela Park 
Office, Noble Rd., Cleveland, 
Ohio, 44112 

kų metu. Mokyklose mokslas sten
giamasi eiti vadovaujantis švie
timo Tarybos nusutytomis pro
gramomis, bei laikomasi švieti
mo- Tarybos nuosutų. Sudaryu 
Švietimo sistema ir atsiekta 
centralizacija duoda didelę nau
dą visam lituanistiniam švieti
mui.

JAV LB kultūros Fondo pirmi
ninkas Zigmas Datlidka nušvietė 
Kultūros Fondo padėt|. išleidi
mas Aleksandryno III-jo tomo 
laikinai (vedė KF | finansinius 
sunkumus. Taip pat šiuo metu 
spaustuvėje yra V. Franklenės 
mokykloms tinkamų scenos vai z- 
dėlių knyga, multiplikuojamas S. 
Jonynienės vadovėlis "Lietuvos 
Laukai" ir spausdinami specia
liai lituanistinėms mokykloms 
skirti sąsiuviniai šiomis dieno
mis bus pradėtas spausdinti J. 
Plačo paruoštas vadovėlis i r vie
na iš premijuotų knygeliu Jau
nimui Jeigu atsirastų mecena
tas, kuris bent dal( išlaidų pa
dengtų jaunimui leidžiamų knygų, 
ui ir kius dvi, gavusias premi
jas, tuoj pat būtų galima spaus
dinti Kultūros Fondas ir toliau 
leidžia "Gimtąją Kalbą" ir "Kny
gų Lentyną".

Užbaigus leisti "Aleksandry- 
ną", Kultūros Fondas išeis iš fi
nansinių sunkumų, nors šiuo metu 
Kultūros Fondui finansinė para
ma labai rekallnga. Vien šiais 
meuis iš Centro valdybos kasos 
Kultūros Fondui perduoU virš 
2000 dol

* JAV VYRIAUSYBĖ siunčia 
savo prekybos delegaciją ( sate
litines Lenkijos ir Rumunijos 
valstybes. Delegacijos tikslas — 
surasti rinką kasdieninio naudo
jimo prekėms ir pakelti tų pre
kių eksportą.

Septynių asmenų delegacija iš
skrenda | Europą ir išbus ten 
iki spalio 16 d. Delegacija, su
daryta iš pramonės atstovų, re
prezentuoja metalurgijos, elekt
ros gaminių, chemikalų, sinte
tinių siūlų, mašinoms (rankių 
ir žemės ūkio mašinerijos ga
mybos sritis.

• SEK£ KREMLIAUS JVYKIUS 
žinovai daro išvadas, kad Prav- 
doje tilpę užsipuolimai ant Iz- 
vestljų už nevykusią literatūros 
darbų kritiką yra ženklu, kad 
lauktini pasikeitimai Kremliaus 
viršūnėse. Tų dviejų laikraščių 
nesutarimai savo laiku buvo sig
nalu Malenkovo nuvertimui.

♦ DAVID DUBINSKY, siuvėjų 
unijos vadas, užsipuolė senato
rių Fulbrlght už Jo pasungas 
mažinti suvaržymus eksportui ( 
komunistinius kraštus. “Kredi
tai, laisvas pasikeitimas prekė
mis ir techninė pagalba niekad 
nepadėjo diktatoriams pasidary
ti demokratais, talkiais ir at
sižvelgiančiais | eilinio žmo
gaus reikalavimus"... pasakė 
Dubinsky.

♦ LOUISIANOS VALSTIJOJE 
uragano padaryti nuostoliai jau 
siekia 1 bil, dolerių. Uragano me
tu žuvo 73 žmonės.

♦ NORVEGIJOJE ĮVYK? par
lamento rinkimai išstūmė iš val
džios ilgai i užsibuvojusią socia
listų vyriausybę. Rinkimus lai
mėjo 4 prieš socialistus pasisa
kiusios partijos.

Kitų Skandinavijos kraštų spau
da ta proga pasisakė, kad laikas 
apsispręsti balsuotojams irDan- 
nljoje bet Švedijoje,kur socialis
tų vyriausybės savo valdymo me
todais esą atsilikusios nuo šių 
laikų dvasios.

Vaclovas Kleiza,Centro valdy
boje narys Jaunimo reikalams, 
iškėlė skaudų reiškinį, kad stu
dijuojančio lietuvių jaunimo skai
čius mažėja,kai turteųdidėtl Vis 
daugiau lietuvių Jaunimo, baigu
sių aukštesnlaslas mokyklas.ne- 
siekla aukštesnio mokslo, šiuo 
reikalu pirmiausia turėtų suslrfl-

(Nukelta | 2 psl)
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Dainavos stovykloj jaunimas po vėliavos pakėlimo žygiuoja Į pamaldas. J. Garlos nuotrauka

BŪKIT SVEIKI (4) Dr. Steponas BieŽis

KAIP ILGAI ĮMANOMA ŽMOGUI GYVENTI
Dažnai teisingai sakoma, kad 

gyvenimas yra neatiaidi kova už 
gyvybės išlaikymą. Augalai ir gy
viai nuolat kovoja kad užtikrinti 
gyvybę, kartais net vieniems ki
tus naikinant. Stipresnieji ir mo
kantieji prisitaikinti prie savo 
gyvenimo aplinkos išlieka gyvi, gi 
kiti krinta stipresnių aukomis, 
net išnykdami ištisomis veis
lėmis.

Žmogus panaudodamas protą 
ir išmintį yra daugiausia laimė
jęs savo gyvybės išlaikymo sąs
kaitom Jis išmoko nugalėti ne
suskaitomą daugybę sunkumų ir 

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, •tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės i visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue____ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue — DI 5-6808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street_______ CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 904 Litertny Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mieh. — 7360 Michigan Avenue__VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau -- GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685 
w YO.UNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue R1 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994 
LAKEVVOOD, N. J. — 12§ — 4th Street .............PO 3-8569

• NEWARK 3, N. J. — 428 SpringTield Avenue BI 3.-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street____ MU 4-4619
• PASSAIC,-N. J. — 176 Market Street......................GR 2-6387
• PHILADELPHIA 22, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street_______ PI, 6-6766
• WORCESTER, MAŠs. — 174 Millbury Street SW 8-2868
• YONKERS, N. Y. — 555 Neppeihan Avė.____ GR 6-2781

VIEŠĖDAMI CHIOAGBJE PIRKITE NAUJ8JE MODERNIOJE 
MAISTO K LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

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

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

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

pavojų. Šiandien jis palyginamai 
gana stipriai apsidraudęs nuo dau
gelio jo aplinkos žiaurumų, kurie 
primityvioje senovėje jį nai
kindavo be mažiausio pasigailė
jimo. Bet, ir šiuo metu jo gyvy
bės ir sveikatos saugumas nė
ra užtikrintas. Kur žmogus kul
tūriniai aukščiau pakilęs ir eko
nominiai stipriai Įsikūręs, ten jis 
pajėgia sudaryti palankesnes są
lygas gyvybei apsaugoti ir tuo pa
čiu ilgiau bei sveikiau gyventi.

Mes galime pasidžiaugti civili
zacijos laimėjimų vaisiais, tei
kiančiais patogų, palyginamai

... 5th 4.59,
..5th 4.89

5th- 4.39
Bott. 1.29 

sveiką ir ilgą gyvenimą. Tačiau 
yra daug kraštų, kur žmonės to
kių sąlygų neturi, kur visokios 
grėsmės ir ligos tikri šeiminin
kai ir kur patsai gyvenimas nė
ra saugus nei ilgas. Tų kraštų 
žmones mes tik galime atjausti 
ir jiems padėti sukurti saugesnį 
ir laimingesnį gyvenimą. Taipgi 
yra kraštų, kur žmogus savo dvi
dešimtojo amžiaus išradingu pro
tu yra pavergęs milijonus žmo
nių, atėmęs jo žmogiškąsias tei
ses ir net badu marina neva ge
resnės santvarkos Įkūrimui. 
Šitokiai santvarkai reikėtų stip
riausiai pasipriešinti ir ją vi
siškai sunaikinti, kad padėti ne
laimingiesiems vėl padoriai, so
čiai ir saugiai gyventi. Bet tik
rovė parodo daug nepateisinamo 
pasyvumo ir iš kaikurių net pri
tarimo tokiai žiauriai sistemai.

Taigi, besididžiuodami dvide
šimtojo amžiaus laimėjimais 
žmogaus gerovei, matome mili
jonus žmonių dar visai primity
viai gyvenančius ir taip pat mi
lijonus žmonių tyčia planingai pa
vergiamus, visokeriopai išnau
dojamus ir naikinamus, vietoje, 
kad gerinti jų gyvenimo sąlygas.

Klausimas, kiek ilgai Įmanoma 
žmogui gyventi, jau nuo seniai ke
liamas, nes visiems Įdomus ir 
rūpimas, tačiau tikresnio atsaky
mo nerasta ir vargiai kada bus 
tiksliai išsiaiškinta. Žmogaus gy
venimo ilgis priklauso nuo dau
gybės faktorių, nuleminaSių švei
stos išlaikymą, kas savu ruožtu 
išsprendžia ir tai, kaip ilgai žmo
gus gyvens. Kai kurie šių faktorių 
yra jau žinomi ir kontroliuojami, 
gi kiti, o jų daug dar neišaiškin
ta, ir dėlto visai neapvaldomi.

Šių dienų gyvenimo sąlygos ga
na komplikuotos, o žmogaus or
ganizmas tiek sudėtingas.kad dar 
daug paslapčių laukia išaiškini
mų, kurie pateiktų reikiamos švie -
sos tolesniems sprendimams. 
Tačiau čia bus naudinga nors tik 
bendresniais bruožais pažvelgti Į 
tai, kas jau žinoma, žmogaus ap- 
valdoma ir jo valios galioje, ir 
tik iš to viso daryti nors apytik
res išvadas. Mokslinės išvados 
daromos iš tyrimais pagrjstųda
vinių, o ne iš spėliojimų, vaiz
duočių ar pageidavimų.

Visai teisingai sakoma, kad be

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

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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priežasties nėra mirties. O daž
niausia tos priežastys būna li
gos, nutraukiančios gyvybės siū
lą. Nuo ligų miršta kūdikiai, jau
nuoliai, subrendę ir seni. Taigi, 
ligų nugalėjimas arba jų tikslus 
apvaldymas yra stipriausias pa
grindas gyvybės tęstinumui. 
Daug ligų, praeityjepareikalavu- 
slų nesuskaitomą daugybę aukų, 
jau visiškai nugalėta, ir nuo jų 
žmonija atpalaiduota visiems lai
kams. Bet dar esama labai rimtų 
ligų, kurios jaunus ir senus nuva
ro j kapinyną, nes jas nugalėti 
dar neįmanoma.

Visiems gerai žinoma, kad 
daugelis sulaukia gilios senat
vės, išgyveną po 80,90 ir 100 
metų, net iki 150 metų, nors to
kių labai didelė retenybė. Žmo
gaus organizmas palankiose są
lygose gali išsilaikyti tiek daug 
metų. Tačiau tikrumoje tokių 
laimingųjų visai maža, ir apie 
juos net mažai kalbama, šia min
timi vadovaujantis, rodos, būtų 
prasminga tikėtis, kad dauguma 
galėtų ir privalėtų tiek ilgai gy-

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

venti.
Kai asmuo išgyvenęs didesni 

skaičių kalendorinių metų, išsi
skiria iš gyvųjų, Įprasta sakyti, 
jog jis miręs senatve. Tokiu pa
sakymu norima Įtaigoti, kad žmo
gus, išgyvenęs tam tikrą laiko- 
tarpĮ,jau pasiekė gyvenimo slenks^ 
tį, arba patekęs Į akligatvĮ, nebe
gali toliau žengti nė žingsnio. Ar-
gi ištikrųjų žmogui yra skirtas 
toks tikslus akligatvis, kurio ri
bą pasiekęs Įžengia Į kapinyną?

Moksliniai tyrimai tokio žmo
gaus gyvenimui akligatvio visai 
neranda, ir remiantis aiškiais 
daviniais, Į tai visai netiki. Mi
rusiųjų kūno skrodimai, kurie 
duoda neišpasakytai daug reika
lingos ir naudingos informacijos 
medicinos mokslo pažangai, iki 
šiol nerado Įtikinančio pagrindo 
mirčiai dėl senatvės. Dabar me
dicinos mokslas visai netiki, kad 
bet koks žmogus mirtų dėl se
natvės, neatsižvelgiant Į miru
siojo amžių. Kiekvienu atveju 
vis randama aiški mirties prie
žastis, būtent, vienokia ar ki
tokia liga, kuri nutraukė gyvybės 
siūlą, kuris būtų galėjęs tęstis, 
jei ne toji liga. Remiantis šiais 
neabejotinais daviniais, visai ne 
dera sakyti,jogirseniausiasžmo. 
gus miręs senatve, nes tokios mir
ties priežasties nerandama.

Tiesa, kad žmogus negyvena su 
saule, kuri, sakoma, irgi nėra 
amžina. Žmogus nuo pat užgi
mimo sensta su kiekvienais pri
dėtiniais metais. Ir tas senėji
mas pasireiškia savotiškais vi
siems žinomais ženklais, kurie 
vienus anksčiau paliečia, o ki
tus vėliau. Organizme pasireiš
kia tam tikri pakitėjimai, kurie 
savotiškai veikia Žmogaus asme
nybę, jo pojūčius, išraišką, elg
seną ir t.t.

Dabar jau žinoma daugelis fi
ziologinių pakitimų žmogaus gy
venimo eigoje. Ir tokie pakitimai 
dažniausia išryškėja Smogui sens
tant, kas rodytų normalų senėji
mo procesą. Tokie pakitimai buvo 
vadinami nusidėvėjimu, dege
neracija. Taigi išeitų, jog lai
kas išdėvi kūną, nelyginant ba
tą, kuris, išvaikščiojus tam tik
rą mylių skaičių, išsidėvi, suplyš* 
ta.

Bet žmogus yra gyvas organiz
mas. Nors jis kaip tas batas, 
dėvisi, bet tas gyvas organiz
mas turi galimybę ir pajėgumą
atstatyti nudėvėtas dalis ir vėl 
tapti sveiku. Tik dėl tokio atsi
statymo arba atsišviežinimo ga
limybių žmogus išsilaiko ilgą lai
ką. Pvz., kraujo raudonieji kūne
liai kas minutę miršta ir kas mi
nutę nauji gimsta. Jų vidutinis 
amžius šešios savaitės, per ku
rias visi kūneliai pasikeičia nau
jais.

Tačiau jei organizmo išsidėvė-

5th 4.75
5th 1.19
5th 0.98

PLB KULTŪROS TARYBA prieš kiek laiko Įsakmiai pa
reiškė, kad privalom laikytis jablonskinės rašybos. O jos gegu
žės 15 d. posėdžio protokole, anot Pasaulio Lietuvio, esą užrašy
ta, kad tas "reikalas jau baigia išsispręsti palankia prasme": ga
vus naujo Aidų redaktoriaus sutikimą laikytis jablonskinės rašybos, 
jau tik Tėviškės Žiburiai ir Karys belikę dar neĮsijungę Į gretas pa
sižadėjusių nebenusidėti.

Galėtum pamanyt, kad tai palengvėjimo atodūsis, išvengus ko
kios grėsmingos krizės. Bet argi iŠ tiesų turėjom svarbią rašybos 
krizę?

Teisybė, prieš 15 metų pasirodė Vadovas ir atsirado va do
vinės rašybos sąvoka. Bet koks skirtumas? Aukštas, ar augš- 
tas? Spiauti, ar spjauti? Milijonas, ar milionas? Per geras, ar 
pergeras? Kai kas, ar kaikas? Tikrai nieko esmingesnio.

Kodėl keletas kitų kalbininkų pasišiaušė prieš dr. Skardžių dėl 
tų nuosekliai ir Įtikinančiai paremtų rekomendacijų, iki šiai dienai 
tebėra neatsakytas klausimas. Skambiausias argumentas buvo grei
čiau biurokratinis ir gal dar sentimentinis, o ne filologinis: kaip 
galim, būdami svetur, drĮsti keisti nepriklausomos Lietuvos švie
timo ministerijos kadai patvirtintą rašybą, kai Lietuvoj net okupa
cijos sąlygose ji neliečiama!

Tas pats argumentas buvo primintas ir Kultūros Tarybos nu
tarimą skelbiant. Ne moksliniu Įtikinimu, o balsų dauguma dr. 
Skardžiaus "pasikėsinimas" tapo sutramdytas. Tik ar čia neišėjo 
taip, kad pavarius iš kiemo nieko dėtą kačiuką, tariama, esą atsi
ginta nuo plėšraus tigro? IŠ kur tas baubas, kad dr. Skardžiaus siū
lyti keli vartojamosios rašybos patikslinimai, buvę beveik jau 
sutarti dar Lietuvoj, dabar būtų lyg koks radikalus rašybos kei
timas ar net žalojimas?

Antra vertus, rekomendacija lieka rekomendacija: prigys--ge
rai, neprigys -- liks, kaip buvo. Bandymas rašybą patikslinti yra 
kultūrinės pažangos reiškinys. Kodėl Kultūros Taryba ryžosi tokĮ 
reiškinĮ pažaboti? Nejaugi, kaip sakosi, tik todėl, kad Lietuvoj tas 
reikalas užšaldytas? Ten santūrumas suprantamas. Lietuviai kalbi
ninkai gal ten saugiau jaučiasi to reikalo nejudindami, nes pajudin
tų — kas žino, kur didieji broliai iš Maskvos ar Leningrado nuvai
ruotų lietuvių rašybą... Bet laisvų kultūrininkų tarybai, regis, ma
žiausiai tetinka pro petj dairytis, kas dedas svetimų diriguojamoj 
tėvynėj ir tais pavyzdžiais sekti. O kas atsitiktų, jei tenai rašyba 
būtų radikaliai reformuojama, ar net graždanka Įvesta? Negi čio
nykštė Kultūros Taryba irgi tartų, kad privalom sekti?

Tiesa, krizė tai yra, bet ne ta, kuri Įžiūrėta vadovinės ar 
jablonskinės rašybos neva dilemoj. Krizė yra iš to, kad daugybė 
rašančiųjų, nors ir prisiekę ištikimybę jablonskinei rašybai, prak
tikoj atgalia ranka tesilaiko ir tos rašybos, ir etimolo
gijos, ir sintaksės (ypač linksnių vartojimo) dėsnių. Nepaiso jų daug 
svarbesniais atvejais, negu Vadovo rekomendacijų paliestaisiais. 
Čia tai tigras. Ar neturėtų Kultūros Taryba prieš jj stoti, apsi
ginklavusi sustiprintu ir atitinkamai perorientuotu Gimtosios Kal
bos žurnalu?

jimas ir atsistatymas jaunomis 
ląstelėmis vyktų pastoviai, žmo
gus nepakitėtų, nesikeistų laiko 
eigoje. Bet to nėra. Tikrumoje, 
kiek dabar išsiaiškinta, tokia pu
siausvyra laiko bėgyje nukrypsta 
atsistatymo sąskaiton, o iš to ky
la nusidėvėjimas, kūno degenera
cija, pasireiškianti Įvairiais su- 
senėjimo ženklais ir galų gale vi
so organizmo susmukimu, nu
traukiančiu gyvybės buvimą.

Pavyzdžiu imkime arterijų su- 
kalkėjimą, kuris labai dažnai pa
sireiškia senstančiuose žmo
nėse, bet anaip tol ne pas visus. 
Jei tai tikrai būtų senatvės reiš
kinys, tai visų vyresnio amžiaus 
žmonių arterijos lygiai sukalkė
tų. Skaitlingi skrodimai kaip tik 
tokio vienodumo neranda. Dažnai 
užtinkama labai gilios senatvės 
sulaukusių su visiškai sveikomis 
arterijomis, mirusių dėl kitokių 
priežasčių. Kaipgi tokius nukry
pimus išaiškinti? Antras bū
dingas faktas, sukeliąs dar di
desnių abejonių, yra tai, kad skait
lingi skrodimai Amerikos karei
vių žuvusių Korėjos karo metu 
parodė daugeli atsitikimų su pa
žengusių arterijų sukalkėjimu. O 
tų kareivių amžiaus vidurkis ne
viršijo 22 metų.

Plačiai pravesti Afrikos ir 
Azijos gyventojų tyrimai iškė
lė dar trečią vaizdingą faktą, 
būtent, kad tuose kraštuose šir
dies smūgiai gana retas atsitiki
mas, palyginus su šio krašto gy
ventojais. Ten žmonės kaip tai 
išvengia arterijų sukietėjimo, be 
kurių širdies smūgis neįmano
mas. Juk ir ten esama senų žmo
nių, o vienok jų arterijos išsilai
ko gana sveikoje padėtyje, neatsi
žvelgiant Į jų amžių.

Šie faktai verčia manyti, kad 
arterijų sklerozė-sukalkėjimas . 
greičiausia bus atskira liga, ne
būtinai surišta su žmogaus am
žiumi. Pastaruoju metu vis dau
giau ir daugiau mokslininkų tyri
mų davinių šviesoje linksta many
ti, kad arterijų sukietėjimas yra 
ne senatvės ženklas, o atskira 
liga, tik dažniau pasitaikanti pas 
senesnio amžiaus žmones, kaip ir 
daug kitokių ligų. Tačiau rei
kia suprasti, kad šiuo metu dar 
neįmanoma pasakyti paskutinį 
žodį dėl stokos aiškių ir visiš
kai Įtikinančių davinių. Dar rei
kės laukti ir daug Intensyvaus dar
bo Įdėti, kol galutinai paaiškės 
arterijų sukalkėjimo tikrosios 
priežastys. Šia linkme labai daug 
tyrimų daroma pačių iškiliausių 
mokslininkų. Taigi vilties yra 

daug, kad ateis laikas, ir reikia 
tikėtis netrukus, kada ši didžiulė 
medicinos problema bus Išrišta, 
ir ją nugalėjus atsiras galimybė 
žmonėms daug ilgiau gyventi.

Iš LB Centro 
Valdybos veiklos

(Atkelto iš 1 psl.)

pinti tėvai, bet ir apylinkių val
dybos neturėtų likti nuošaliai. Jos 
taip pat turėtų rasti būdų jaunimą 
paraginti siekti aukštesnio moks
lo.

V. Kleiza, kad užmegzti tamp
resnius ryšius su jaunimo orga
nizacijomis, lankėsi studentų atei
tininkų ir neolituanų stovyklose ir 
samariečių studijų savaitėje.

Kai atliktų ir užsimotų atlikti 
darbų skaičius didėja, Centro vai' 
dybos banko knygutėje skaitlinės 
mažėja. Ir ŠĮ kartą iždininko Me
čio Šimkaus pranešime skaičiai 
buvo mažesni, nei buvusiame po
sėdyje.

Centro valdyba labai taupiai 
operuodama turi nuolatinių iš
laidų. O pajamos labai ribotos. 
Nuo turimų finansinių išteklių 
priklauso ir uždavinių Įvykdymas 
bei ateities darbų planavimas.

Tikimasi, kad ŠĮ rugsėjo mėne
sį vedamas lėšų telkimo vajus 
lietuvybės išlaikymo darbui rem
ti sustiprins ir Centro valdybos 
finansines pozicijas. Nes didžiau
sias išlaidas visoms LB valdy
boms ir institucijoms sudaro tie
sioginių lietuvybės išlaikymui 
uždavinių vykdymas.

JAV LB Centro valdyba apgai
lestavo faktą, kad vieno jear kito
je srityje Iškylantys pasireiški
mai, vykdomi visų lietuyiŲ vardu, 
pradedami nepasitarus su centri
nėmis institucijomis. Centrinės 
Institucijos prisimenamos tik ta
da, kai reikalingi pinigai.

Centro valdyba pritorėKomi- 
teto Lietuvai Laisvinti pastan
goms surengti lapkričio mėn. 13 
d. demonstracijas New Yorke. 
Taip patCentrovaldyba,atsiliep
dama j Komiteto prašymą, sutel
kė 2000 dol. paskolą užsibrėž
tam uždaviniui Įvykdytu

Jonas Paštukas trumpai nušyie> 
tė in-jai dainų šventei pasiruoši
mo darbų eigą.

Posėdis, kaip ir keturiolika 
prieš jį buvusiu praėjo darbin
goje ir solidarioje nuotaikoje, 

K.J.
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Vyuuus the Great, Grand 
Dūke of Lithuania, by Dr. J. 
B. Končius, published by the 
Franklin Press,Ine.,Miami, 
Florida, 1964, 211 pages, iii— 
ustrated, with colored map.

šia suurtiml pasižadėjo grąžinti 
Lenkijai seniau lietuvių užimtas 

vynainiai lietuviai. Man tekoskai- lenkų žemes, belaisvius ir duoti 
tyti rusų, lenkų ir savųjų auto- 200.000 austrų florinų kraičio len- 
rių parašytas knygas apie Vytau- kams, kurie jį turi atiduoti Len
tą. įspūdis, kiek atsimenu, ne
koks, Svetimieji ne pilnai vaiz-

K. P. OBOLĖNAS

KUR JAUNIMAS TURĖTU 
PASIREIKŠTI

Dr. J.B. Končius atliko didelį 
ir labai reikalingą darbą, para
šęs anglų kalba veikalą apie 
Vytautą, Didįjį Lietuvos Kuni
gaikštį. Autorius šiam veikalui 
panaudojo labai daug istorinių 
šaltinių, kurie įgalino Vytauto 
veiklą ir asmenį pilniau, teisin
giau ir ryškiau atvaizduoti.

Beveik visas Vytauto gyveni
mas buvo pilnas pavojų ir sun
kus. Skaitant jo biografiją, šių 
laikų skaitytojui atrodo, lyg jis 
skaitytų nuotykių apysaką.

Apie Vytautą Didįjį svetimieji 
parašė daugiau knygų, kaip jo tė-

kijos sosto įpėdinės Jadvygos su
žadėtiniui, Austrijos princui Vi

da vo Vytautą -- net šališkai. O liui, kaip sužadėtinės perleidi-

Jaunimo Kongresas Toronte, 
Jaunimo Kongresas sekančiais 
metais Chicagoje, Jaunimo žygis 
į JTO, Jaunimo stovykla tai čia, 
tai ten, ir taip vis linksniuoja
me jaunimą...

Atrodo, kad viso pasaulio lie
tuvių jaunimas ruošiasi — tik 
Kongresui. Be abejo, PLB valdy
bos iniciatyva suruošti plauus 
masto jaunimo suvažiavimą, te
gul ir kongresu jį vadintume, 
sveikintina, lygiai kaip ne mažiau 
sveikintinos visos tą ruošą ir di
delę talką lydinčios idėjos, bū
tent, kad jaunimas, suvažiavęs 
kongresan, ne tik šoktų ir dai
nuotų, bet kad pasirodytų pasi
ruošusiu priimti ir atsakinges- 
nes pareigas mūsų visuomeninio 
darbo vadovybėje. Kitaip sakant 
jaunimui gresia pavojus užsidė
ti nelengvus mūsų visuomeninio 
darbo pavalkus, pavargusiems 
nuo seniau tą vežimą traukian
tiems pavaduoti.

Nežinia kodėl vienas kitas iš 
vyresniųjų į tokį "pavalkais pasi
keitimą" žiūri skeptiškai, su ne
pasitikėjimu, kažkokiais pavo
jaus jausmais, lyg ko nors būtų 
nustojama. Atrodo, lygžada atei
ti kaž koks nežinomasis, kaž koks 
neprityręs ir žalias jaunuolis, 
galįs sugriauti tai, kas per ilgą 
laikotarpį buvo be didelių pakiti
mų išlaikyta.

Kas gi, iš tikrųjų šiandien yra 
tas "žaliasis", "neprityręs" ir— 
mūsų visuomeninėje veikoje "ne
žinomasis" jaunuolis? Ar nebus 
tik jų tarpe ir tokių, kurie jau 
yra pasižymėję inžinieriai savo 
įmonėse, iškilę administratoriai, 
studentijos mėgiami profesoriai 
universitetuose, visuomeninio 
mokslo ir praktikos pradų įsi
skiepiję aukštųjų mokyklų stu
dentų savivaldos absolventai, ge
rai susipažinę su gyvenamojo 
krašto politine, visuomenine, or
ganizacine, administracine struk* 
tūra, veiklos metodais. Beabejo, 
kad bus tokių, kurie įgimtais ga
bumais ir lietuviškoje dvasioje 
auklėti šeimose ir savoje bend
ruomenėje puikiai mokės apjung
ti studijų ir darbo metu įgytą 
patirtį su lietuviško darbo rei
kalavimais.

Ne vienas iš mūsų dažnai 
klystame žvelgdami į Amerikoje 
auklėtą jaunuolį vien iš blogosios 
pusės. Ne visi jie yra ir jaučiasi 
vien "good time" besinaudojan
čiais, jokios atsakomybės nejau
čiančiais palaidos jaunimo ma
sės nariais.

Amerikoje šiuo metu džiaugia
masi, kad jau L280.000 jaunuolių, 
dalis jų jaunesnių nei 21 m., tu
ri įsigiję įvairių bendrovių akci
jų ir tuo būdu yra įsijungę J 
šiam kraštui būdingą ūkinio gyve
nimo sistemą. Be abejo, dauge
liui iš mūsų toks akcijų įsigiji
mas atrodo paprastu tam tikros

prekybos sandėriu. Amerikiečiai 
į tai žiūri kitaip. įsigiję akcijas 
jaunuoliai skatinami giliau susi
pažinti su bendrovių veikla, gamy
bos priemonėmis, administraci
ja ir t.t. Jaunieji akcijų savinin
kai įgyja papildomą supratimą 
(būdami tiesiogiai užinteresuoti) 
apie laisvojo ūkio sistemą, kartu 
pasidarant tos sistemos šalinin
kais ir rėmėjais, tos sistemos, 
nuo kurios didele dalimi priklau
so šios šalies laisvės ir nepri- 
kalusomybės principai. Tai vie
na iš daugelio auklėjamų priemo
nių, kurioje aktyviai reiškiasi 
virš milijonas jaunuolių.

Pritraukimas jaunimo į vieną 
ar kitą sritį, suteikimas jam pa
grindo domėtis ir būti suintere
suotu tuo ar kitu visuomeninio 
ar ūkinio gyvenimo reiškiniu vi
same pasaulyje yra praktikuo
jamas ir nieko naujo čia nebe- 
išrasime. Reikia’tik sudaryti pa
lankesnes sąlygas jaunimo susi
domėjimui sukelti, jį tinkamai 
patraukti ir parodyti, kad jauni
mo nelaikome žindukais iki 50 
metų amžiaus.

Galimybių jaunimui pritraukti 
yra daug. Nereikėjo nė traukti, 
o pats jaunimas įsitraukė į didį
jį politinio žygio ruošimą. Nerei
kėjo traukti žurnalui Lituanus 
leisti, sudarant Lituanus Funda
ciją. Sunkiai, bet buvo šiaip taip 
įtraukta ir jaunimo organizacijų 
atstovai į ALT. Jaunesnioji stu
dentijos ir filisterių karta 
perėmė Korp! Neo-Lithuania va
dovybę ir t.t.

Bet ui dar labai trumpas są
rašas visų galimybių. Dar viena 
tų galimybių, beveik visai neiš
naudota ir tik beveik vieno Dr, 
Juozo Bartkaus pradėta, tai įtrau
kimas jaunesniųjų nariais į Vil
ties draugiją.

Draugijos tikslai — laikraščio 
Dirvos leidimas ir išlaikymas, 
esamo turto ir vyresniųjų su
krauto kapitalo tinkamas panau
dojimas teikia įdomių galimybių 
ir perspektyvų ateiti ne tik eili
niais nariais su savo didesniu ar 
mažesniu įnašu, bet tuo pačiu įsi
gyti balso ir svorio tos drau
gijos veikloje ir jos uždavinių, 
vykdyme.

Pats jaunimas vargu ar ateis, 
jei nebus tinkamo paraginimo ar 
tinkamo patarimo iš vyresniųjų 
pusės. Daugeliui čia atsirastų Jdo. 
mios ir paskatinančios medžia
gos artimai sau veiklos sričiai. 
Visa tai jau buvo pabrėžta ir 
Vilties d-jos valdybos rašte, iš
siuntinėtame d-jos nariams. O 
nariai privalėtų į šią galimybę 
atkreipti kur kas didesnį dėmesį. 
Tai vienas iš tųdarbų ir pageida
vimų, kuriuos reiškia ir Jaunimo 
Kongreso rengėjai. Tai viena iš 
gyvenimškų galimybių tiems pa
geidavimams įgyvendinti.

(j.5.)

LAIŠKAI-

APIE PARAMĄ PIETŲ 
AMERIKOS LIETUVIAMS

Savo laiku Dirvoje buvo pla
tokai rašyta apie S. Amerikos 
lietuvių paramą Pietų Amerikos 
lietuviams. Apie ui buvo rašo
ma dar prieš paskutinėj P. Ame
rikos Liet. Kongresą, {vykusį Sao 
Paulo mieste. Buvo nusiskun
džiama, kad dėl finansinių sunku-

mų daugelis P. Amerikos lietu
vių negali Į tokius kongresus nu
vykti. Buvo rašoma ir siūloma, 
kad Š. Amerikos lietuviai, kaip 
daugiau ekonominiai pasiturin
tieji, paremtų Argentinos, Bra
zilijos, Urugvajaus ir kt. P. Ame - 
rikos lietuviškų kolonijų tautie
čius apmokant jiems autobusų ir 
kitas kelionės išlaidas vykstant 
j kongresus ar suvažiavimus.

Ar ištlkrųjų tokia parama bū
tų P. Amerikos lietuviams rei
kalinga ir naudinga?

Šiandien P„ Amerikos lietuvių 
ekonominė padėtis nėra tokia 
skurdi kaip daugeliui atrodo ir nė
ra tokia, kokia buvo prieš pasku-

tlnįjį pasaulinį karą. Visose P. 
Amerikos lietuvių kolonijose, pas
kutiniais metais mūsų tautiečių 
žymus skaičius ekonominiai pa
kilo ir prasigyveno. Ir yra gana 
daug visai pasiturinčiai gyve
nančių. Kalbant apie keliones Į 
užsienius P. Amerikos lietu
viams jos yra sunkiau prieina
mos daugiau dėl žemai kritusios 
valiutos, palyginus su §. Ameri
kos doleriais. Tas ypač yra Bra
zilijos lietuvių kolonijoje jaučia
ma, kur vietos piniginio veneto 
eruzeiro kursas yra bene pats 
žemiausias (vienas §. Amerikos 
doleris 1.850 kruzeirų) P. Ame
rikoje.

Artėjant IV-jam P. Amerikos 
lietuvių kongresui vėl užsimena
ma apie Š. Amerikos lietuvių 
paramą P. Amerikos lietuviams. 
Kadangi ir š. Amerikos lietu
viams niekas, kaip iš "gausybės 
rago" pinigų veltui nepila, bet 
juos taip pat reikia uždirbti, tai 
kalbant apie tokią paramą reiktų 
gerai apgalvoti, kokia ta parama 
turėtų būti ir kiek ji būtų nau
dinga.

Mano nuomone, kalbant apie 
tris mūsų stambiausias lietuviš
kas kolonijas P. Amerikoje — 
Argentinoje, Brazilijoje ir Urug
vajuje, čia yra didesnis tautinės 
sąmonės ir lietuviško susiprati
mo skurdas už ekonominį skurdą. 
Organizuoti Š. Amerikos liet, ko
lonijose lėšas atskirų asmenų 
grupių kelionių apmokėjimui į 
kongresus ar kitokius suvažia
vimus nebūtų prasminga nei 
naudinga. Pateisinama ir nau
dinga tokių kelionių parama būtų 
tik mūsų kolonijų menininkams, 
kaip choristams, tautinių šokių 
šokėjams, solistams ir t.t. Ei
linių kolonijos narių didesnis 
ar mažesnis gausumas kad ir to
kiuose kongresuose nėra didelės 
reikšmės dalyku. Kad kiekvie
nas tarptautinės reikšmės lie-, 
tuvių kongresas ar suvažiavimas 
daugiau pasisektų, reikia jam di
desnio ir gerai organizuoto pasi
ruošimo. Tokie kongresai dabar
tiniais sunkiais mūsų tautai lai
kais turi plačiausiai išgarsinti 
lietuvių ir Lietuvos vardą sve
timtaučių tarpe. Mes, kaip maža 
ir neskaitlinga tauta turime ieš
koti daugiausia draugų ir bent 
moralinės paramos svetimųjų, 
ypač didesniųjų tautų tarpe. O 
svetimųjų tarpe pasirodymui 
reikalinga būtų organizuoti vi
sose kolonijose mūsų menines 
jėgas. Tokių meninių jėgų šiuo 
metu daugiausia turi Š. Ameri
kos lietuviai. Taigi S. Amerikos 
lietuviai mums "pietiečiams" ga
lėtų daugiau padėti ne autobusų 
apmokėjimų ekskursijoms, bet 
atsiųsdami savo žymesnius me
nininkus, dainininkus, baleto ar- 
tįstus ir veikėjus išjudinimui vie ■ 
tos lietuvių tautinės sąmonės. 
Tokios kitų kolonijų menininkų 
gastrolės būtų labai naudingos 
visais atžvilgiais ir jei §. Ame
rikos lietuviai jas galėtų parem
ti būtų sveikintinas reiškinys.

Tokiam §. Amerikos lietuvių 
menininkų pasirodymui būtų ge
ra proga ateinančiais metais Bra
zilijoje, kur vietos lietuvių ko
lonija ruošiasi minėti savo įsi
kūrimo 40 metų sukaktį ir Lie
tuvių S-ga Brazilijoj 1966 m. lap
kričio mėnesį minės 35 metų 
savo veiklos sukaktį. Gi 1967 me 
tais, būtų kita proga Argentinoje 
kur Buenos Aires mieste įvyks 
IV-sis Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas, kuriam taip pat jau 
pradedama ruoštis.

St. Vancevičius 
Brazilija

Dr. prel. J.B. Končius

savieji nepateikė išryškinto pa
veikslo, koks teikiamas dr. J.B. 
Končiaus veikale. Šis veikalas, 
nuo mano skaitytų, skiriasi kon- 
densuotumu ir šaltinių panaudo
jimo gausumu. Mokėdamas gerai 
lotynų, slavų ir vokiečių kalbas, 
autorius atitaiso svetimųjų pa
darytas klaidas, kilusias dėl do
kumentų vertimo netikslumo, bei 
klaidingos, ar šališkos jų inter
pretacijos. Kaip kurjozą, galima 
paminėti daugelį Vytauto krikš
tų. Beveik visi Lietuvos kaimy
nai didžiavosi (rusai, lenkai) būk 
Vytautas pas juos krikštyjęsls. 
Tuo tarpu jis krikštijosi pas 
kryžiuočius, ir, kaip katalikui, 
pakako vieno krikšto. Vytauto, 
kaip valstybės valdovo, dalyva
vimas įvairių religijų apeigo
se, aišku, nereiškė jo krikšto. 
Tikėjimo atžvilgiu, Vytautas bu
vo tolerantas. Jis laikė visus 
tikėjimus vertingais, nei vieno 
nei žemindamas, nei aukštinda
mas.

Kitą stambią klaidą autorius 
atitaiso, tai — lenkų istorikų aiš
kinimą 1385 metais Krėvoj su
darytos tarp lietuvių ir lenkų su
tarties. Lenkų istorikai, pasigavę 
iš jos teksto lotynišką žodį 
"aplicare", aiškino kaip uniją, 
priešingai to žodžio prasmei. Si 
klaida, ar blogos valios akibrokš 
tas, klaidino ir piktino lietuvius, 
kaip jų prosenelių neapdairumas 
bei lenkų suktumas. Iš tikrųjų 
būta taip. Ruošdamasis užkuriom 
į Lenkijos karalius, Jogaila, kaip 
Didysis Lietuvos kunigaikštis.

mo mokestį. Apie uniją sutarty
je nebuvo nė žodžio.

Artimesnių santykių tarp Lie
tuvos ir Lenkijos reikalu būta 
aštuonių konferencijų, bet dėl uni - 
jos sutarta tik 1469 metais, ar
ba 139 metams praėjus po Vytau
to mirties.

Dėmesio verti, nors trumpai 
paminėti kitų autorių padarytų 
klaidų atitaisymai: a) Vytauto 
pabėgimas iš Krėvos kalėjimo 
pas kryžiuočius, b) Vytauto ant
rasis grįžimas iŠ kryžiuočių, c) 
Vytauto diplomatija su Roma ir 
totoriais, d) Vytauto politika su 
čekais husitais ir Romos impera
torium Sigizmundu.

♦♦♦
Dėl Griunvaldo - Tannenbergo 

mūšio aiškinimo, nenorėčiau su 
autorium sutikti. Jis rašo: "mū
šio pradžioje kryžiuočiai pirma 
puolė lietuvius, dėl to jie turėję 
pasitraukti J tinkamesnes pozici
jas, kad iš jų galėtų geriau pul
ti atsivejančius kryžiuočius". Ne 
uip būta. Tai būta ne pasitrauki
mo, bet tik manevro. Pozicija, 
anų laikų samprata, buvo vieta, 
kurioj būdavo išrikiuota mūšiui 
didžioji kariuomenės dalis. Su
artėjusios priešų kariuomenės 
pradėdavo mūšį. Kaudavosi, dau
giausia, rankiniais ginklais: kar
dais, ietimis, vėzdais iki apnai
kintoji pusė, neatlaikiusi, pasi
traukdavo ar pabėgdavo.

Kariuomenės manevravimas 
vakariečiuose nelaikyus esminiu 
dalyku. Manevravimą ištobulino 
totoriai, nes jų kariuomenė, susi-

dedant iš raitelių, buvo paslanki 
fr geriausia tiko apsupimo tak
tikai.

Labai panašu, kad tokia gudria 
taktika totoriai buvo įvilioję ir 
Vytauto kariuomenę prie Vorks- 
los upės. Ten įgytoji pamoka pa
dėjo Vytautui "susemti" į panašų 
"maišą” kryžiuočius. Juo labiau, 
kad tarp savo kariuomenės tame 
mūšy Vytautas turėjo 3,000 toto
rių karių ir chano Tochtamlšosū
nų Saladiną. Visi, ar daugumas to. 
torių buvo raiteliai. Negi Saladi- 
nas ten, kaip koks turistas, daly
vavo tik pavėpsoti, kaip mūšis 
eina. Būčiau linkęs manyti, kad 
Saladinas vadovavo totorių gru- 
pei.

Griunvaldo mūšy dalyvavę to
toriai, aišku, kovėsi pagal savo 
sampratą. Raiti, kaip viesulas, 
jie pulė priešą, naikindami jį 
ir keldami jo eilėse sąmyšį ir 
beviltiškumą. Kryžiuočių komtū
ro Ulrich fon Junglingen’o žu
vimas rodo, kad ir jis pateko į 
Vytauto parengtą jam "maišą".

Vėliau, pasigavę šią taktiką 
vakariečiai, patobulino ir pla
čiai naudojo. O kai atsirado tan
kai, "maišams" daryti atsivėrė 
dar platesnės galimybės. Daugiau - 
šia jų pridarė vokiečiai antrojo 
pasaulinio karo metu. Ypač jo 
pradžioje, apsupinėjo ištisas ru
sų armijas, skaldė jas dalimis ir 
naikino.

Verta priminti, kad Vytauto 
laikais ne mažai totorių gyveno 
Lietuvoje. Jie buvo laisvi, gyve
no bendruomenėmis, o šaukiami 
kariuomenėn, ėjo su savo ark
liais ir ginklais. Nagrinėjant 
1465 metais buvusios lietuvių ka
riuomenės mobilizacijos doku
mentus, aiškėja buvus Lietuvoje 
keliolikos totorių vėliavų (dali
nių) ir atskiro totorių karužo(gru - 
pės vado).

Griunvaldo mūšy buvo užmušta 
20.000 kryžiuočių ir 3.000 paimta 
į nelaisvę. Iš mūšio pabėgę kry
žiuočiai buvo persekiojami iki vy
riausios jų būstinės — Marien
burgo pilies. Apsupus pilį, Vytau
tui paaiškėjo, kad nepasiseks ją 
tuojau paimti, o kita vertus, ne 
buvo jam tikslo imti, nes tai 
būtų reiškę kryžiuočių sunaiki
nimą. O tai būtų jam sudarę dau
giau problemų, kaip kryžiuočių 
palikimas silpnų, vos vegetuoti.

Vytautas iš to mūšio grįžo pir
mas su savo kariuomene į Lietu
vą, palikęs prie Marienburgo tik 
Jogailą su lenkais. Jie be Vytau
to nežinojo ką daryti, dėl to ne
trukus ir jie grįžo.

Derėtų paliesti ir Jogailą, kaip 
Vytauto brolėną ir daugiausia 
problemų pateikusį giminę, nes jo 
asmuo, mano nuomone, nepakan
kamai dr. J.B. Končiaus išryš
kinus.

Užbaigai norėčiau pastebėti, 
kad Vytautas the Great Grand 
Dūke of Lithuania yra įdomi 
ir patraukli knyga. Ji tinka pa
siskaityti ne tik kaip nuotykių 
apysaką, bet gražu padovanoti bi
čiuliams bet kuria proga. Kadan
gi ne visi mūsiškiai laisvai valdo 
anglų kalbą, o be to, daug jų gy
vena ne angliškai kalbančiuose 
kraštuose, todėl verta būtų pagal
voti apie šio veikalo išleidimą 
lietuvių kalba. Leidžiant jį savie
siems, galima būtų apsieiti ir be 
šaltinių rodyklės. Tuomet veika
las sutrumpėtų, mažiausia,treč
daliu, būtų plonesnis ir papigėtų 
jo išleidimas.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS!
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Paskutinis išniekinimas
"... dabar didžiausias mano prašymas į Tave ir į buvusius 
draugus. Tai prašymas dėl mano laidotuvių... Mirsiu, jei kas, 
esant be sąmonės, "galvos neapsuks”, be kunigo... Ir grei
čiausiai gali atsitikti, kad klebonas į kapines neleis palai
doti. Norėčiau, kad būtų pasirūpinta palaidoti artimiausiuo
se laisvamanių kapuose... (Iš "Lietuvos Žinių" redakcijos ar 
varpininkų) nesulaukę jokios pagalbos, namiškiai atsidurs labai 
keblioj padėtyje, nes ir kokiam patvoryje užkasti reikia turėti 
vidaus reik, ministerio leidimas. O taip nesinorėtų, kad su pa
niekinimu reikėtų lavoną laidoti prie parapinių kapų savižu- 
džiams skirtoje vietoje ir karstą didesniam paniekinimui, tempti 
per tvorą, nes pro vartus neleidžia. Nenoriu padaryti savo ma
mytei tokio širdies skausmo ir nemalonumo"...

Iš laiško J. Kregždei 1935 m. pabaigoje

Kur ir kaip būti palaidotu lais
vamanių kapuose be kunigo ir 
Bažnyčios asistos - buvo pats 
didžiausias ir pagaliau vieninte
lis Skabeikos rūpestis per dar li
kusius šešius jo gyvenimo mėne
sius. Ir turbūt jokie kito lietu
viško laisvamanio priešmirtiniai 
išgyvenimai nebuvo taip ryškiai 
ir tragiškai uždokumentuoti, kaip 
poeto paliktuose laiškuose ir tes
tamente.

Tas motyvas nuolat kartojamas 
visoje eilėje priešmirtinių laiš
kų. Jis smulkiau dėsto savo nu
sistatymą, vis klausia patarimų. 
Mamytė norėtų bažnytinių lai
dotuvių ir čia pat Viekšnių kapi
nėse, idant vėliau galėtų lankyti 
ir prižiūrėti sūnaus kapą. A r pa
tenkinti jos norą ir atlikti šias 
ceremonijas dėl formos - "ar ne
padaryti paskutinę veidmai
nystę"? Bet jeigu jis to niekaip 
nenorėsiąs, tai mamytė užtikri
nusi, kad nesipriešysianti ir lais. 
vamaniškom laidotuvėm.

Jis formaliu laišku įgalioja 
"Žalgirio" korporaciją pasirū
pinti jo būtinai laisvamaniškom 
laidotuvėm ir raštą atiduoda iki 
mirties saugoti motinai. Bet jo 
nerimas vis auga. O jeigu nepri
ims nei į parapijos kapines, nei 
bus galimybių palaidot laisva
manių kapinėse? "Tuomet, - ra
šo jis vėl savo mielam Jokūbui, 
- tektų palaidoti Žibikų pušyne, 
kur laidojami kartais visokie žu- 
likai, savižudžiai ir šiaip negar
bingai mirę žmonės. Šį pavasa
rį ten laidojo vietos laisvamanį. 
Davatkos ir velniai žino kas nak
timis iškasdavo lavoną ir išnie
kindavo... Po pusės metų gimi-

laukęs, su kunigo paskutiniu pa
tepimu atejistui ir, kaip Įprasta, 
buvo palaidotas Viekšnių kapinė
se su bažnytinėm giesmėm ir 
apeigom...

I laidotuves iš Kauno atvyko tik 
"Žalgirio" korporacijos atstovai. 
Jiems namiškiai atidavė mirusio 
poeto ranka rašytą ideologinį 
Testamentą. Bet kaip velionis 
buvo prašęs, jiems nebuvo leis
ta jį viešai perskaityti kapinė
se, nuleidžiant karstą į duobę. Lai
dojant su religinėm ceremoni
jom, tokio turinio manifesto skai
tymas, aišku, būtų buvęs nesą
monė ir net šiurkštus įžūlumas.

nės nebeiškentė, ėmė lauk ir iš
vežė, rodos, į Kruopių laisvama
nių kapus. Tad, sakau, bijau to
kio likimo ne dėl savęs, bet dėl 
tėvelių, kuriems tokia panieka 
būtų perdaug skaudi".

Jis girdėjęs, kad "klebonija ir 
davatkos jau kelia lermą dėl ma
no dūšios. Net anoniminius laiš
kus mama pradėjo gauti su ste
buklingais agnazėliais". Ir pri
deda: "Girdėti, kunigai net pės
ti pasiryžę eiti 10 kilometrų ma
nęs lankyti, kad tik duotų kas pu
sę žodžio". O kitame laiške 
aliarmuoja: "Mane lanko jaujuod- tais K. Korsako ir A. Venclovos 
Varniai! Buvo net du".,. O prieš
paskutiniame laiške Kregždei 
(1935.XL18) papildomai pateikia 
naujų vaizdinu žinių: "Dėl mano 
dūšios tai "serga" visos mieste
lio davatkos, tur būt. Jau broli 
klebonas buvo pasikvietęs į kle
boniją mano reikalu. Nežinau, ką 
jie nutarė. Jei brolis nemeluoja, 
klebonas tik sakęs: "Kaipčiataip, 
kaip čia taip! Padarysim, kaip 
reik. Jei pats nepakvies, atva
žiuosime mes patys".

Pagaliau, rašo ilgą laišką su 
trim prierašais Dr. J. Šliupui, 
supažindindamas su savimi, sa- poezijoje, straipsniuose ir laiš- 
vo atejistine pasaulėžiūra, pra- kuose Lenino ar Stalino, tikTes- 
šydamas žinių, ar negalėtų būti tamente vienu sakiniu užsiminė 

Marksą ir sušuko: "Tegyvuoja 
socialistinio pasaulio meilė ir 
tiesa!” Frazė patetiška, neaiški, 
"simbolistiška", jokiu būdu ne 
sovietiškai "pažangi"...

Mirusiojo paliekamoji valia, 
pati jo mirtis ir laidojimo būdas 
yra tokie svarbūs ir jautrūs ak
tai, kad šiandien nebent tik retas 
laukinis su jais nesiskaito. Tai 
yra paskutinė mūsų pagarba žmo-

Bet, kaip savo apžvalgoje su 
pasitenkinimu primena sovieti
nis kritikas V. Kubilius, ”1936 m. 
kovo 23 d. Kaune, literatūrinio va
karo metu, buvo iškilmingai per
skaitytas L. Skabeikos "Testa
mentas". Šitą vakarą miręs po
etas teisėtai atsistojo | pažangių
jų lietuvių rašytojų gretas. Jo kū
riniai čia skambėjo kartu su šil-

žodžiais, skirtais poeto atmini
mui..."

Ak, ak, - kodėl tik dabar su
skambėjo šie "šiltižodžiai"?Kur 
buvo anksčiau tie pažangūs drau
gai, nustoję ligoniui rašyti, už
miršę jį ir nė krisleliu nepasi
rūpinę jo paskutine kelione? Ir 
kodėl nuo dabar jis "teisėtai" 
atsistojo Į "pažangiųjų rašytojų 
gretas"? Skabeika visada ir anks - 
čiau buvo, kaip sakoma, pažan
gus, - bet gi jis neparašė ir ne
paliko nė vieno bolševikinio eilė
raščio, niekada nepaminėjo savo

šydamas žinių, ar negalėtų i 
laisvamaniškai palaidotas Šiau
liuose ir "kaip pigiausiu būdu bū
tų galima lavoną nuvežti ligi Šiau
lių, ir kiek tas kainuotų?"...

Iš paskutinių trijų savaičių 
gyvenimo nepasiliko dokumentų. 
Ligonis jau buvo per silpnas ra
šyti. Mirė 1936 m. sausio 22 d., 
kaip rpatyti, iš niekur ir jokios 
laisvamanių pagalbos nesusi-

Klausk mus
kaip 
padvigubinti 
pinigus 
saugiau

tik bankas kaip Cleveland 
Trust gali suteikti.

Sveika politika, finansinis 
saugumas ir inteligentiška va
dovybė daugiau nei 722,0Q0 
taupytojų padarė The Cleve
land Trust Company didžiau
siu banku. Ir 77 patogiai iš
dėstyti skyriai, kad jums pa
tarnauti.

Apsimoka saugiau taupyti 
Cleveland Trust Banke. Ir kai 
reikalingi pinigai, klauskite 
mūsų. Tai jūsų sąskaitos pi
nigai.

investavus
fTj Jūs neturite imtis 

jokios rizikos. Jūsų pi- 
nigai auga greičiau nei 
galvojate, juos pade 

jus — saugiai — Cleveland 
Trust ir leidžiant jiems pa
tiems ugdyti jūsų pajamas. 
Trunka 17’2 metų, kad pa
dvigubinus $1000 pagal dabar
tinio meto procentus.

žinoma, yra investavimų, 
žadančių riebesnių ir greites
nių pelnų. Kad būti saugiu ir 
tikru pelnui, jūsų sutaupos 
reikalingos apsaugos, kuria

KAI REIKALINGI PINIGAI... KREIPKITĖS f

Cleveland Crust
OHIO DIDŽIAUSIAS BANKAS

Federal Deposit Insurance 
Corporation narys.

Filisteriai ir svečiai neolituanų stovykloje. Iš kairės: P. Gaizutienė, inž. J. Jurkūnas, M. Naujokas, 
A. Stiklakis, V. Jurkūnlenė, St. Santvaras, dr. O. Mironaitė, St. Virpša, B. Kasakaitienė, P, Vėbra ir 
muz. J. Gaidelis. J. Gaičužio nuotrauka

gui, jo troškimams, ir jo apsi
sprendimams dėl savo tikėjimo 
ir sielos likimo. Jei kultūrbolše. 
vikų užsimojimas "teisėtai" 
Įrašyti Skabeiką Į "pažangiųjų" 
t.y. bolševikuojančių rašytojų grei
tas buvo tik juokinga parodija, tai 
nė kiek ne mažiau nedovanotinas 
netęsėjimas čia buvo ir iš var
pininkų bei laisvamaniųorganl- 
zacijų pusės. Nedovanotina var
pininkams, kad nesurado būdų 
mirštančiajam patenkinti jo 
paskutinį norą. Nedovanotina 
laisvamanių organo "Laisvosios 
Minties" redakcijai, kuri pasku
tinius metus jam siuntinėjo žur
nalą, bet savo idėjų šalininkui 
nieku nepadėjo ir dar prieš pat 
mirtį griežtai pareikalavo - su
mokėti prenumeratą!...

Nedovanotinas ir "laisvamanių 
papos" Dr. J. Šliupo pasyvumas, 
nebent kiek sušvelninamas tuo, 
kad šliupas buvo proziškas ir prak - 
tiškas žmogus, modernieji lie
tuvių poetai greičiausia jo nedo
mino, ir gal jis nebuvo nieko nei 
skaitęs, nei girdėjęs apie kažkokį 
Skabeiką. O jei ką atsitiktinai bū
tų skaitęs, tai dar blogiau: jauno
jo poeto kūrybos įvaizdžiai taip 
vis lietė visokius demonus, vel
nius, šėtonus, pikto angelus, pra
garus, giltines, kryžius, golgo- 
tas, dūšias, nuodėmes ir panašų 
daugmaž tikybinj žodyną, kad se
nis daktaras beveik būtų galėjęs 
suabejoti tokio keisto "atejisto" 
rimtumu ir nuoširdumu...

atvertimai man neatrodo visai 
švarūs, bent nepakankamai doku
mentuoti, Ir kai kada sunku bepa
sakyti, iš ko siekiama daugiau pa
sityčioti: ar iš bejėgio, mirties 
valandą ir net po jos perdirba
mo žmogaus, ar iš Dievo? Tai 
sakydamas, turėjau galvoje kele
tą vėlesnių tos rūšies atvejų, o iš 
praeities ypač Skabeiką, kurio tra - 
gedijos dvasinis finalas galėjo 
būti žinomas jau nuo 1936 metų 
kiekvienam, kas tuo domėjosi.

Leonas, nors atkakliausiai 
prieštaravęs, buvo "kaip reik" 
sutvarkytas ilgos ligos, neturto 
sąlygų, šeimyninių aplinkybių ir 
aktyvių apylinkės kunigų, kurie 
net prieš Įsakmiausią velionio 
valią būtinai buvo užsispyrę su
grąžinti Į tvartą paklydusią avelę. 
Ar iš to jie pelnė Dievui naujos 
garbės, kolkas sunku spręsti. Bet 
kad buvo pasityčiota iš laisvosios 
valios žmoguje ir kitaip galvoju
sio poeto, tatai beveik aišku ir da
bar.

Skabeikos demoniškumas,am
žinas dvasinis nerimas, kančios, 
nelaimingumas, niūrumas, skaus 
mingas blaškymasis, broliavi
masis su "juodais angelais” po 
vienu sparnu yra daugiau negu 
ryškus "žmogaus be Dievo"

tragizmas ir "beiliuzinio žmo
gaus" dvasinė kiaurymė.

Ir labai patogus propagandai, 
arba "tiesos ieškojimui", kaip at
skiras pavyzdys, nors vargu bū
dingas visiems atejistams ir gana 
svetimas kultūriniguaisi ir 
švelniausiai laisvamanybės for
mai - agnosticizmui. Agnostikų 
- galutinės tiesos dar nežinan
čių - dvasia yra berods lygiau
sia ir ramiausia. Ramesnė už 
griežtai tikinčiųjų ir griežtai ne
tikinčiųjų, nes joje yra labiau iš
lygintos ir sutaurintos žvėriško 
fanatizmo aistros.

J. Girniaus raštuose minimi 
Prancūzo Albert Camus ir jo he
rojų "beiliuziniai" kentėjimai ir 
dvasios badai yra tik beveik švel
ni idilija, palyginus su bedugniš- 
kai niūriu, tragišku, ir lūžtan
čiu Skabeikos demoniškumu. To
dėl jis man anksčiau buvo ir pa
liko vis labai įdomus, kaip itin 
retas tokios savotiškos ir keis
tos dvasinės sąrangos lietuvis.

Sunku net patikėti, kaip to
kių galėdavo gimti mūsų gintaro 
tėvynėje su jos ramiom lygu
mom, skambančiom niestelių 
varpinėm Prie bažnyčių, su 
upeliūkščių murmančiu čiurleni
mu, su šilkasparniais debesė
liais šventoje padangėje...

O vis dėlto Skabeika buvo lais
vamanis nuo pirmosios jaunystės 
ir neabejotinas atejistas per pas
kutinius savo gyvenimo 10 metų, 
kaip pats laiške šliupui tvirtino. 
Kad tas jo atejizmas palaipsniui 
griežtėjo ir darėsi jam vis svar
besnis, rodo jo Testamento teks
tas, kurio bent trys ketvirtadaliai 
paskirti išdėstyti savopriešreli- 
giniams įsitikinimams, ir tik li
kutis kitai ideologijai bei naujai 
Įsigytam socializmo tikėjimui. 
Tiesa, įsitikinimai išdėstyti nuo
bodžiai, negiliai, su pačiais popu
liariausiais argumentais, gana 
senoviškai, beoriginalumoar ko
kių naujesnių, tik jam būdingų 
minčių, todėl nieko naujo neat
skleidžia ir nėra labai Įdomūs šių 
mano kronikų rėmuose.

Tačiau lygiai nedovanotina ir 
net nesupratnama, kaipSkabeikos 
religinėm dramom ir jo kata
likiškom laidotuvėm ligšiol nesu
sidomėjo "Žmogus be Dievo" au
torius Dr. J. Girnius ir "Dievas 
sutemose" autorius kun. S. Yla. 
Jei pirmojo pražiūrėjimas, kaip 
viena generacija jaunesnio ir tos 
medžiagos anuomet tiesiogiai 
gal nepažinuslo, būtų dar kiek 
pateisinamas, tai antrojo tylėji
mas beveik prilygsta nuodėmei.

Skabeikos poezija ir gyvenimas 
būtų lobiai kiekvienam filosofui, 
tyrinėjančiam "žmogaus be Die
vo" sielą ir jo kančių rūstų liki
mą. Jo gi "Dievo sutemos", sa
kykim juodos bedieviškos naktys, 
mirties patale norom nenorom 
pasibaigusios kunigo paskutiniu 
patepimu, pamaldom bažnyčioje 
ir religinėm giesmėm, yra tikros 
aukso kasyklos dar vienam mūsų 
inteligentijos "Psychologicalana- 
lysis" parašyti ir viską švariai 
sutvarkyti

Anąkart, Išsišnekėjęs apie S. 
Ylos vėliausią knygą, aš prabė
gom prisiminiau, kad kai kurie 
mūsų sutemininkųatslvertimaiir

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų. 
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA N Y ,.500” kostiumai ir paltai.

M A N H A TT A N marškiniai, 
LEE ir DISN’EY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU 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.’

ATVAŽIAVĘ J CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

"SPARTA” atstovybę 
RADIJO, RAŠOMOS IR 
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MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI

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

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629
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Vytautas Braziulis

Danutė Penkauskaitė

JAUNA DAILININKĖ 
DANUTĖ PENKAUSKAITĖ

Kadaise mūsų kaimo išminčiai 
sakydavo: Nesigailėsi anksti at
sikėlęs, neverksi jaunas apsive
dęs". "Prie šių žodžių tiktų dar 
toks "papildinys”: būsi laimingas 
jaunystėje Įspėjęs savo gyvenimo 
paskirt}, arba tiksliai Įspėjęs sa
vus Įgimtus gabumus, savo pa
šaukimą.

ŠĮ kartą norime mūsų skaityto
jus supažindinti su jauna dailinin
ke, bręstančia dailės kflrybiniuo 
se baruose, jau ir gražių laimė
jimų pasiekusia, betgi mums veik 
nežinoma. Tokia "nežinomoji" 
yra Danutė Penkauskaitė, gyve
nanti Clevelando vakarų Parmos 
mieste.

Danutė Penkauskaitė, kaip ir 
mūsų naujųjų ateivių dauguma, 
emigrantų kūdikis. Tėvai kilę iš 
Žagarės apylinkės, o tėvo tėvas 
kilęs iš Daujočių kaimo, prie 
miškingųjų Gruzdžių. Danutės 
dėdė — garbingos atminties pre
latas Pranciškus Penkauskas. 
Kauno Kunigų Seminarijos profe
sorius ir rektorius prieš penke
rius metus miręs Sigharting’ge 
Austrijoje. Danutė, gimusi Vaka
rų Vokietijoje, dviejų metų am
žiaus, tėvų atvežta Į Ameriką 
ir pastoviai ĮsikūrusiClevelande.

Danutė pradėjo mokytis Šv. Jur
gio parapijos mokykloje. Danutė 
buvo gabi mergaitė pasižymėjusi 
pirmąja mokine ir už mokslinę, 
pažangą, svarbiausia, už savo tė
vų gimtosios kalbos puikų mokė
jimą, apdovanota tautine juosta...

Tėvams išsikėlus Į Parmą Da
nutė toliau mokėsi St. Leo’s pa
rapijos mokykloje. Ten ji Įspėjo 
ir savo pašaukimo paslaptį — dai
lės pomėgĮ; pradėjo piešti mo
kykloje, daugiausia namuose, sa
vo gerosios mamytės patariama 
ir padedama, šis pomėgis greit bu

vo pastebėtas ir mokytojų, jųjų 
netgi Įjungta Į savos mokyklos 
meniško papuošimo darbą. Ir ten 
Danutė buvo ypatingai gabi, iš šeš 
to skyriaus lengvai peršokusi Į aš
tuntąjį skyrių, mokyklą baigusi 
aukščiausiais pažymiais.

VidurinĮ mokslą Danutė tęsė 
Katalikų Mergaičių Nazareto Aka - 
dėmi joje. Ten, be visokiausių 
privalomųjų mokslų ir dailės stu
dijų, Daunutė susidomėjo ispanų 
kalba, kurią irgi lengvai Įveikė. 
Kaip ypatingų gabumų kalbiniuo

D, Penkauskaitė Ilgėsys (anglis)

se moksluose mokinė, Danutė bu
vo išrinkta dalyvauti kalbų kom- 
peticijoje Kent Statė Universite
te. Tuo metu Danutė domėjosi ir 
žurnalistika ir poetika: josios 
trys eilėraščiai buvo išspausdin
ti "National Essay Association" 
ir “American Poetry Society” lei
diniuose. Tuo pat metu Danutė pri
klausė savos mokyklos laikraščio 

redakciniam sambūriui, buvo 
"Student Council”, narė netgi "Na
ilonai Honor Society" prezidentė.

Danutė, savo Išskirtinų gabumų 
dėka, laisvai nugalėjo visus pri
valomųjų mokslų klausimus, bet 
gi josios maloniausiomis ir Įdo
miausiomis valandomis buvo dai
lės studijos. Atkakliai gilindamo- 
si Į dailės meno paslaptis Danu
tės akademinėje pažangoje spar
čiai brendo Įgimti gabumai. Greit 
Danutei buvo pavesta meniškai 
apipavidalinti visos mokyklos 
dienų pranešimų - apgarsinimų 
lenteles. Ir visame kame, kur tik 
buvo reikalinga dailininko paty
rusi ranka ir teptukas, visais at
vejais buvo kreipiamasi Į Danu
tę: ji tvarkė mokyklos salės me
ninius apipavidalinimus, piešė 
mokyklos balių skelbimus bei at ■ 
liko'kitokius mokyklinius dailės 
darbus.

*«♦
Prieš baigiant akademiją, Da

nutė dalyvavo savos mokyklos dai - 
lės parodoje, ten išstatydama net 
30 Įvairių dailės darbų. Paroda 
buvo labai sėkminga: Danutė par
davė žymią dalĮ savo darbų ir lai
mėjo ketvertą pirmųjų, trejetą 
antrųjų ir penketą trečiųjų vietų. 
Studijiniais metais dalyvavo 
"East Chio Gas Company" dai- 
lės darbų parodoje, kur taip pat 
pardavė keletą savo darbų. Pra
ėjusiais metais Danutė su dviem 
dailės darbais dalyvavo "Cuya
hoga County Fair" ir abu darbai 
buvo apdovanoti premijomis: 
"Šauksmas" -- pirmąja ir "Til
tas Prieblandoje" -- trečia pre
mija.

Nazareto Akademijos mokslus 
Danutė baigė "cum Įaudė” požy
miu, su 96,5 vidurkiu, iš balgu-
siųjų 183 mergaičių, antrąja mo
kine. Toksai mokslinis išsilavi
nimas Danutei sudarė visas gali
mybes pateikti Į bet kurią aukš
tąją mokyklą arba universitetą. 
Danutė visą savo studijinĮ laiką 
pašventusi daugiausia dailės me 
nui, pasirinko dailininkės kelią. 
Ji buvo kviečiama net Į trejetą 
aukštųjų dailės mokyklų: "Co- 
lumbus College of Art and De- 
sign", "Chicago Academy of Art" 
ir "Cleveland Institute of Art", 
Danutė pasirinko pastarąjį insti
tutą.

Pirmieji studijų metai Cle
velando Meno Institute Danutei 
buvo labai sėkmingi. Intensyviai 
studijuodama ir kurdama, pir
mųjų mokslo metų baigmėje lai
mėjo "Honorary Scholarship” to
limesnėms studijoms. Šiais me
tais Danutės dailės darbai yra iš
statyti Clevelando Meno Institute 
kaip pavyzdiniai jaunesniems
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Rochesterio lietuvių vaikai mokęsi praėjusiais, metais lituanistinių dalykų parapijos mokykloje su 
mokytojais ir seselėmis. Šiais metais parapijos mokykla nebuvo atidaryta ir lituanistinė mokykla ne
veiks.

Uždaryta lietuviška mokykla
SugrĮžo seselės mokytojos Į 

parapijas mokyti vaikus, tik ne
grįžta seselės pranciškietės Ro
chesterio Lietuvių parapijon. 
Tylus vienuolyno pastatas, tyli 
stovi aukšta mokykla, lyg neti
kėdama kad tikrai ji jau uždary
ta? Mokykla laukia, kaip ir kiek 
vienais metais sugrĮžtančio lie
tuviškos parapijos jaunimo. De
ja! Nekrykštaus jaunimas šiais 
metais mokyklos kieme, nesigir- 
dės jų juoko. Mokykla uždaryta 
arba pati užsidarė, nes negauta 
mokytojų. O mokytojų negauta to 
dėl, kad užsiregistravo mažiau 
kaip 70 mokinių.

Rochesterio lietuviams šis 
mokyklos uždarymas kainavo 
daug rūpesčio. Buvo daromi su
sirinkimai mokinių tėvų ir visos 
parapijos, vyko delegacija pas mo
kyklų superintendentą, rašė ir 
skambino Į Pittsburgho ir Putna- 
mo vienuolynus, bet visos pastan
gos nuėjo veltui. Mokykla nepajė
gė atidaryti savo durų parapijos 
jaunimui. Tėvams dabar tenka vai
kus leisti Į viešas mokyklas, Į ap
linkines svetimtaučių parapijas.

Kodėl taip Įvyko Rochesteryje, 
yra dvi priežastys. Pirma tegul 
būna žinoma tik vieniems Roches
terio lietuviams, antroji, ir pati 
svarbiausioji, tebūna žinoma, ir 
tebūna pamoka visoms lietuvių pa
rapijoms, kur yra parapijinės mo. 
kyklos. Būtent, didelė dalis Ro
chesterio lietuvių nusipirko na
mus toli nuo lietuviškos parapi
jos ir savo vaikų neleido Į šv. Jur
gio Liet, parapijos mokyklą. Net 
bendruomenės valdybos pareigū
nai atsiėmė savo vaikus iš para
pijos mokyklos ir net nematė rei
kalo leisti Į lituanistinę šeštadie
ninę mokyklą. Kiti po negrų nera
mumų tiesiog desperatiškai sku
bėjo parduoti namus ir lėkė kuo 
toliau.

studentams. Šalia tiesioginių me 
no studijų, ji dirba vienoje spal
votų filmų laboratorijoje, kur turi 
betarpę galimybę gerai pažinti 
technikinę dailę — spalvotą foto
grafiją.

Tai tokie jaunosios dailininkės 
Danutės Penkauskaitės, biografi
niai bruožai. Apie josios dailę — 
paišybą, grafiką, tapybą ir net 
skulptūrą, tuo tarpu nekalbama. 
Apie tai manau, greitu laikupra
bils mūsų meno žinovai, betarpiai 
susipažinę su Danutės Įdomia, 
savaiminga ir spalviniai turtinga 
daile. Būkime tikri, kad Danutė, 
kietai dirbdama, atsieks gražių 
meno laimėjimų, kurie darys 
garbę mums, lietuviams ir mū
sų tėvynei Lietuvai!

Danutė Penkauskaitė priklau
so prie nedaugelio jaunųjų stu
dentų, kurie kietu darbu ir susi
kaupimu gilinasi ne tik Į pasi
rinkto meno paslaptis ir stengiasi 
apvaldyti visas technikines prie
mones. Danutei nesvetimos ir ki
tokios kultūros apraiškos, ku-; 
rioms skyrė nemažo dėmesio mo 
kykllniais metais, nuo tų kitųap- 
raiškų ji nėra nusigręžusi ir 
dabar. Svetimos kalbos, žurna
listika, dėmesys grožinei lite
ratūrai, netgi sėkmingas debiu- 

"'oezijoje, gražiai papildo ir 
... ■' Danutės Išskirtinus
gabumu...

Seselių mokytojų pradėta ieš
koti tik tada, kai iš sakyklos buvo 
paskelbta, kad mokykla jau užda
ryta.

Dabar daugelis senų ir jaunų 
parapijiečių galvoja, kad mokyk
los uždarymas yra pirmas ir di
delis žingsnis Į parapijos uždary-

Vienos pamokos metu praėjusiais metais Rochesterio lietuvių 
mokykloj.

Komp. P. Lapinsko debiutas Amerikoj
Štai iškilo naujas vardas muzi

kiniam pasauly. Džiaugiamės ir 
sveikiname naują pajėgą ir di
džiuojamės nauju Lietuvos re
prezentantu.

Komp. D. Lapinskas pasaulį 
išvydo Jurbarke, Lietuvoj. Pir
mąsias muzikos žinias Įgijo jau 
tremtyje, Vokietijoj pas varg. 
J. Beinorių ir St. Gailevičių. 
Jau ankstyvoj jaunystėj bandė 
komponuoti. 1950 m. su tėvais 
ir seserim atvažiavo J JAV ir 
apsigyveno Norwood, Mass. 1952 
m. visa šeima persikėlė Į Bos
toną, kur ėmė privačias muzi
kos teorijos, fortepijono ir diri
gavimo pamokas pas komp. J. 
Kačinską. 1957 m. baigęs Bosto
no Konservatoriją D. Lapinskas 
išvažiavo Europon. Vienoje ir 
Stuttgarte jis dar gilina savo 
muzikos žinias. Jo muzika mo
derni, forma laisva. Nuotaikos 
daugiausia dramatinės, bet ne
trūksta ir lyrinių elementų.

Pastaruosius bene 8 metus 
komp. D. Lapinskas praleido Vo
kietijoj, kur muzikinis gyveni
mas daug gyvesnis, kur ruošia
mi muzikos festivaliai ir t.t, 
Stuttgarto Operoj jis gerai Įsi
tvirtino, kaip operos dirigento 
asistentas. Nenutraukė ryšių nei 
su Vokietijos lietuviais, pasiro
dydamas didesniuose jų koncer
tuose.

IlgesnĮ laiką atitrūkęs nuo sa
vųjų - tėvų, šią vasarą nutaria 
juos aplankyti. Išsiilgusi sesuo 
Audronė važiuoja brolio pasi
tikti net Į Europą. Ir čia ji pa
sitinka mirt}... Jiems bevažiuo
jant Ispanijoj mašina, baisi ka
tastrofa... Audronė mirtinai su
žeista, Darius sužeistas ligoni
nėj.

Kelionė Į namus graudi, tra
giška. Dar neatsigavęs, sugip
suota ranka, su žaizdom galvoje, 
važiuoja vienų vienas pas tė
vus ir lydimas sesers... karste. 
Tokia, matyt. Aukščiausiojo Va
lia. Darius Jai paklusęs, nuleidęs

mą. O prie to galima prileisti, 
nes su mokiniais nubyrėjo ir šei
mų Į kitas parapijas. Ir parapijos
salės jau daug metų nedažytos da
rosi nepatrauklios ir jaunoji 
karta traukiasi iŠ jų ir iš parapi
jos.

Senieji lietuviai Įstengė pasta
tyti bažnyčią, kleboniją, salę ir 
mokyklą, jaunieji lietuviai ne- 
Įstengia atidarytos parapijos ir 
mokyklos išlaikyti. (sž) 

galvą, visgi bando eiti toliau, jam 
lemties skirtu muzikiniu keliu.

Jo kūrinių pirmasis koncertas 
Amerikoje, dalyvaujant solis
tėms A. Stempužienei ir A. Ke- 
palaitei ir pačiam komp. D, La
pinskui diriguojant simfoniniam- 
orkestrui, Įvyksta š.m. spalio 
10 d. (sekmadienĮ) 4 vai. p.p, 
Brooklyn College Auditorium, 
New Yorke.

KOSTAS BUTKUS
LO - KOŠT CO.

NAMŲ PAGERINIMO BENDROV®

3407 W. 7l«t Strset

hV 5-6291 bet kuriuo 
laiku.

CHICAGO, ILL. 60629 

Telefonai: PR 8-2781 rytai* ir 
vakarais

DURYS
Komo Btilkatis sukonstruotos Ir už
patentuotos tvoros, langai, stogeliai, 
vonioms durys, krautuvių sumoder- 
nlnlmas Ir kiti modernfl* narnų pa
gerinimai. Geriausio metalo didžiau- 
dlas pasirinkimas. RUoddamiesI kų. 
nors pagerinti kreikltla J mus ir su« 
telksime informacijų, nemokamoj, o 
JQb sutaupysite pinigų Ir gausite ge
resnes medžiagai Ir darbi.
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BENDRUOMENES MENUO DETROITE
Detroito Lietuvių Bendruome

nės Valdyba aptaria ir atžymi 
rugsėjĮ, kaip Bendruomenės Mė
nesi, sekančiai:

Rugsėjo 9 d. pas Dr, V, Ma
jauską Jvyko L,B. Valdybos bend 
ras su spaudos atstovais pasi
kalbėjimas, kur pabrėžtas rei
kalingumas bendruomenės įsi
sąmoninimo ir pasvarstyta gali
mi tam keliai.

L.B. pirm. Dr. K. Keblys kal
bėjo rugsėjo 12 d. per Lietuvių 
Balso radiją ir rugsėjo 18 d. 
kalbės per Lietuviškų Melodijų 
radiją.

L.B. vicepirm. Dr. V. Majaus
kas kalbės rugsėjo 26 d. per Lie 
tuvių Balso radiją. Kalbės ir kiti 
valdybos nariai per tą pačią ra
dijo stot{.

PLB vicepirm. St. Barzdukas 
skaitys paskaitą visuomenei rug
sėjo 26 d. - sekmadienj, 1 vai. po 
pietų Lietuvių namuose. Po to bus 
trumpa akademinė programa. įė
jimas nemokamas.

Pažymėtina, kad tuo laiku vyks 
L. Tautinės sąjungos globojama 
dail. Kasiulio meno paroda Lie
tuvių Namų kitoje salėje. Atida
rymas bus vieną vai. anksčiau.

Rugsėjis - Bendruomenės mė
nuo bus atžymėtas siuntinėjamais 
laiškais su L.B. Chartos minti
mis ir atitinkamu turiniu. Taip 
pat bus dalinami minėto turinio 
lapeliai prie visų trijų lietuviš
kų bažnyčių.

DAINŲ ŠVENTĖ IR MŪSŲ 
KOLONIJA

Viena iš badingesniųm8sųtau
tinio gyvybingumo demonstraci
jų yra Dainų Šventė. Ji taip pat 
kartu yra ir mūsų išeivijos ma
nifestacija. Taigi ateinančią va
sarą liepos 3 d. Chicagoje turė
sime jau trečiąją JAV ir Kana
dos lietuvių Dainų Šventę. Ji bus 
skirtinga nuo jau buvusių dviejų 
tuo, kad joje dalyvaus ir mokyk
linio amžiaus jaunimo chorai su 
savo atskiru repertuaru. Dainų 
šventės repertuaro komisija ir 
Vykdomasis Komitetas padarė 
labai sveikintiną sumanymą, kad 
lietuviškos dainos populiarinimą 
ir jos meilės paskatinimą pradė
jo nuo mokyklinio amžiaus vaikų, 
kurie ir tegali duoti vilčių, jog 
panašios mūsų šventės greit dar 
neišnyks, kad su laiku mūsų jau
nieji užims suaugusių eiles.

Suprantama, beveik visos lie
tuvių kolonijos tai didelei šventei 
tuoj pat darys pasitarimus, pla
nuos ir pagaliau įsijungs { dar
bą. Reikia nepamiršti, kad čia 
garsios kalbos ir šūkiai neparuoš 
dainininkų, o tik pasiryžęs chor
vedys ir pasiaukoję choristai tą 
viską atliks. Tik jie vieni žino ir 
supranta kas jų laukia, jei pasi
žada dalyvauti toje šventėje su 
visais. Lietuviškoji visuomenė 
tokius žygius savoje kolonijoje 
turėtų remti ir su visu lietuviš
ku nuoširdumu reaguoti į visus 
tuo reikalu atsišaukimus.

Detroito Lituanistinės šešta
dieninės mokyklos choras jau yra 
užsiregistravęs ir bus paruošus 
Dainų Šventei, kad galėtų daly
vauti mokyklinio amžiaus jauni
mo chore. Detroito Lit. m-la ga
li paruošti iki šimto jaunų dai
nininkų. Taip pat prie Detroito 
Lit. m-los choro galės prisijung
ti ir mokyklą jau baigę mokiniai, 
kuriems dar nėra suėję šešioli
ka metų. Mokyklą baigusių cho
ras veiks atskirai, jeigu susida
rys pakankamas skaičius. Jau lai
kas registruotis tiems, kurie no
ri dalyvauti dainų šventėje. Visi 
prašomi registruotis pas mane

kiekvieną šešudienj mokyklos 
darbo metu arba telefonu CR 8- 
2436. Visiems tėvams žinotina, 
kad visi mokiniai, kurie lanko 
Detroito Lituanistinę mokyklą, 
visi be išimties bus paruošti Dai
nų Šventei, uigi jiems ir regist
ruotis nereikia.

Ar Detroito kolonija paruoš Ir 
suaugusiųjų chorą priklausys nuo 
pačių choristų ir choro vadovo.

š{ sekmadieni, rugsėjo 19 d. po 
10 vai. 30 min mišių mokykloje 
šaukiamas visų choristų susirin
kimas, kuris matomai svarstys ir 
Dainų šventės reikalus. Viena tik 
mums žinoma, kad šv. Antano pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muz, Alberto Mateikos, buvo ge
rai paruošus ir dalyvavo Pasau
linėj mugėj New Yorke. Taip pat 
choras jau metų eilę gražiai reiš - 
kiasi {vairiuose minėjimuose ir 
savo koncertuose. Reikia tikėtis, 
kad iniciatyva dalyvauti m-čio- 
je Dainų Šventėje išplauks iš pa
čių dainos mylėtojų, nes tokiam 
darbui bet koki pažadai iš šalies 
nedaug ką gali nulemti. Lengviau 
šia dirbti kai reikalą tvarko ir 
veda tie, kurie toje srityje nusi
mano ir patys dirba. Linkėtina 
choristams visus choro organiza
cinius ir pasiruošimo Dainų Šven
tei darbus pakelti ir atlikti pa
tiems. Gi Detroito visuomenė 
prašoma tą žygi mūsų jaunųjų ir 
suaugusių dalyvavimą Dainų 
šventėje remti ir sveikinti su 
pagarba, nes jie atstovaus mū
sų koloniją prieš visas JAV ir 
Kanados Lietuvių kolonijas.

St. Sližys

ELIZABETH

SKAUTAMS REMTI KOMITE
TAS gavo papildomų aukų $100.00 
iš Onos ir Petro Lanių ir $10.00 
iš Beno Lokio Atlanto Rajono Sto - 
vyklavietei pirkti. Iš viso Stovyk
lavietės Pirkimo K-tui pasiųsta 
aukų $958.00.

DIRVOS PLATINIMO VAJŲ la
bai energingai ir sėkmingai veda 
skyriaus narys Stasys Lukoše
vičius, Norintieji užsisakyti Dir
vą prašome kreiptis telef. EL 4- 
1387. Tikime, kad neliks nei vieno 
skyriaus nario ir prijaučiančio, 
kurie neskaitytų ar neparemtų 
savo laikraščio.

ALT S-GOS 15-TAS SKYRIUS, 
remdamas Komiteto Lietuvos 
Nepriklausomybei atstatyti ren
giamą lapkričio 13 d. manifestaci 
ją New Yorke, iš skyriaus kaso
je esamo a.a. dr. Marijono Sla- 
boko fondo paskyrė 25 dol. ir pa
gal aukų lapą iš narių ir prijau
čiančių surinko 135 doL būtent: 
K, Valužis 20 dot. P, Lanys, A. 
Žindžius, V.S. Abraičiai, K. Oža- 
las, Pr. Damijonaitis, P. Luko
ševičius, Pr. šlepetis, G. Bitė- 
nienė, V, Misiūnas polOdol., Dū
da, Miežaitis, St. Lukoševičius, 
D. ŠvenČiūnas ir J. Veblaitis po 
5 dol. Viso surinkta - suaukota 
160 dolerių. Aukos renkamos to
liau. Kviečiame ir kitus prisidė
ti savo aukomis. KLNA atstovams 
atvykus j Elizabethą buvo įteikta 
150 dol. Vėliau gautos aukos, ar
timiausiu laiku bus išsiųstos ko
mitetui.

SKYRIAUS V-BA, rugpiūčio 
28 d. vakare, Lietuvių Laisvės 
salėje, surengė informacini su
sirinkimą, j kur{ atsilankę virš 
50 asmenų. Pranešimą padaryti 
buvo pakviesta p. Rukienė, kuri 
labai {domiai ir vaizdžiai atpasa
kojo savo pačios pergyventą trė
mimą, gyvenimą Sibire ir padė-

t{ bei nuotaikas šiandieninėje oku
puotoje Lieuvoje. Pranešimas 
skaitomas pilnai pavykęs. Susi
rinkusiųjų buvo pademonstruota 
laisvųjų lietuvių laikysena ir nu
sistatymas prieš pavergėjus ir de 
maskuotas sovietų vykdomas te
roras ir propagandinis melas.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJI
MAS - BANKETAS - ŠOKIAI, 
{vyks 1965 m. rugsėjo mėn. 25 
d. 7 vai. 30 min. vakare, Lietu
vių Laisvės salėje Elizabethe. 
Minėjime paskaitą skaitys A, Bud - 
reckis, žinomas kaip vienas iš 
organizatorių Žygio {Washingto- 
ną ir dabartinio organizuojamo Žy
gio { Jungtines Tautas,Meninę 
dal{ išpildys publikos mėgiamas 
aktorius Vitalis Žukauskas. Prie 
do dar "Mamyčių ir Dukryčių" 
dvigubas duetas, akompanuojant 
muzikui Algirdui Kačanauskui. 
Šokiams gros populiarus Gutaus
kų orkestras. Programai vado
vaus muz. A. Kačanauskas. Kvie - 
tlmus prašome įsigyti iš anksto. 
Kvietimai gaunami pas visus sky
riaus narius. Užsakymus telefonu 
priima Pr. Damijonaitis, telef. 
353-4181.

Nepraleiskite progos, pasisten. 
kitę visi šventėje dalyvauti. Pra
leista proga — niekad negr{š. Vi-

M. IVANAUSKO
PARODA

Rugpiūčio 28 - 29 ir rugsėjo 
4-5 dienomis Prezid. Roosvel- 
to mokyklos salėje įvyko inž. My- 
kalojaus Ivanausko deginimo bū
du sukurtų darbų paroda. Į iš
kilmingą atidarymą susirinko 
per pora šimtų lietuvių ir ameri
kiečių, kuriuos domino us nau
jas Ivanausko kūrybos būdas. Jis 
jj vadina "liepsnomis", nors u- 
me deginime medžiaga veikiama 
ne liepsna, o {kaitintu metaliniu 
įrankiu. Ivanausko rankoje us 
deginimas yra pasiekęs tokio to
bulumo, kad jis sukelia reliefiš- 
kumo įspūdi grafinėje formoje. 
Ivanauskas pagrindu savo dar
bams naudoja natūralų medj, pre- 
suous drožles, kamšti, presuotą 
medieną, kartoną ir paprastą po- 
pier{. Išstatyta buvo per 150 dar-

sus nuoširdžiai kviečia ir laukia 
bendrame subuvime dalyvauti ir 
jaukioje nuouikoje pasilinksmin
ti Lietuvių Tautinės Sąjungos Eli
zabetho Skyrius.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Vaizdas iš vyksunčlos Chicagoje M. Ivanausko "liepsnos tapybos" 
parodos.

bų. Iškilmingas atidarymo cere
monijas pravedė Paulius Leonas, 
kuris {vadoje lietuviškai ir angliš
ka i paaiškino inž. M. Ivanausko 
kūrybini kelią. Cicero miesto bur
mistro vardu Ivanauską sveikino 
miesto sekretorius, mūsų tautie
tis, Jonas Kimbarkas. Cicero 
mokyklų tarybos vardu Eugeni
jus Vandy ir vietos mokyklos var
du Emil Proska., Liepsningu žo
džiu parodą pasveikino mūsų gen. 
konsulas dr. Petras Daužvardis, 
■linkėdamas {degti tėvynės meilę 
jaunajai kartai. Pats Ivanauskas 
dėkodamas sveikintojams pažy
mėjo, kad ši jo paroda apvainika
vo jo 30 metų siekimą - svajonę. 

Jau atidarymo vakarą buvo 
parduoti trys didesni darbai,o se
kančiomis dienomis dar daugelis 
lietuvių Jsigijo jo kūrinių. Paro
dos proga reikia pasidžiaugti inž. 
Ivanausko netik meniniais suge

bėjimais, bet ir organizaciniais. 
Jis pirmas išsimušė iš Čiurlio
nio galerijos mažų patalpų, išė
jo tinkamai pasireklamavęs t ame
rikiečių publiką. Erdvi naujos 
mokyklos salė buvo puikiai iš
naudota kūrinių išdėstymui. Vie
tos amerikiečių spauda plačiai 
rašė apie Ivanausko kūrybą.

V.A. Račkauskas

REIKALINGA MOTERIS

Namų priežiūrai reikalin
ga moteris. 4 vaikai nuo 9 
iki 18 metų. Pageidautina 
gyvenanti kartu. 2 kamb. ir 
vonia, TV. Heights rajone.

Geras atlyginimas. Reko
mendacijos.

Tel. 751-0563.
(97-99)

KEEP ..._______________________ _________

X Į AUGUSTUS G. PARKER
CHIEF JUSTICE 

of 
CLEVELAND MUNICIPAL COURT 
Election Day — November 2, 1965

DOWNTOWN STORE HOURS: MON, & THUR. 9:30 AM TO 9 PM. — BRANCHES 9:30 AM TO 9:30 PM.

ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY AT 

ALL 6 MAY COMPANY 
STORES!

IŠPARDAVIMAS!

TIKROS ODOS
OXFORDO BATAI

Pagaminti iš tikros odos likučių. Good.vear 
odos padai ir guminiai užkulniai. Veršio 
odos viršus. 6'y iki 12 dydžių, C. D, E, EF 
pločių. Tik juodi.

Reg. 7.99g.88
2 poros $13

Priimami užsakymai paštu ir teJef. 
Šaukite CH 1-3070

BASEMENT MEN’S SHOES ALL 6 STORES

GERESNĖS RŪŠIES
APATINIAI 
BALTINIAI 
8«M

69 c. iki 89 c. jei be trūkumų

Medvilnės Tee marškinukai
Jei be trūkumų 89 c., sutvirtintais kraš
tais ir apykakle, su rankovėmis. Mažų, 
vidut., didelių ir X dydžių.

Megztos medvilnės kelnaitės
Jei be trūkumų 89 c., medvilnės audinio, 
apsiūtu priekiu, elastine juosta. Baltos, 
mažų, vidut., didelių ir X dydžių.

Medvilnės atletiniai marškinukai
Jei be trukumų 69 c., plačiomis ir patogio
mis pečių juostomis ir apykakle. Mažų, 
vidut., didelių ir X dydžių baltos medvilnės 
audinio.

Medvilnės kelnaitės
Jei be trūkumų 89 c.. l>oxer ir gripper sti
liuose. sanforizuotos medvilnės, nebijan
čios šilimos, elastine juosta. Lygių, margų 
ir baltų spalvų, dydžiai nuo 30 iki 42. Su 
mažais trūkumais.

Priimami užsakymai paštu ir telef. 
šaukite CH 1-3070

BASĖMENT MEN’S FURNISHINGS 
ALL 6 STORES
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• Clevelando neolituanai 
š. m. spalio 9 d., 7 vai. vak. 
šv. Jurgio parapijos salėje 
ruošia vakarą.

Vakaro tikslas sutelkti 
lėšų visų korporacijų stu
dentams lapkričio 13 d. 
Vykti į New Yorką ir pa
reikšti protestą JTO prieš 
tėvynės okupaciją ir reika
lauti Lietuvai nepriklauso
mybės.

Programoje originali jau
nųjų studentų literatūrinė 
kūryba.

Veiks bufetas, šokiai. Vi
sus lietuvius maloniai kvie
čiame Clevelando lietuvių 
studentų žygį į JTO parem
ti.

Jūsų
neolituanai Clevelande.

* Konstantinas Lasnikas, 
Clevelande žinomas preky
bininkas ir stambus Lietu
vių Salės akcininkas, rug
sėjo 13 d. mirė po sunkios 
ir ilgos ligos.

Velionis buvo pašarvotas 
Della Jakubs & Son laidotu
vių namuose ir palaidotas 
Kalvarijos kapinėse rugsė
jo 16 d., po pamaldų šv. 
Jurgio bažnyčioje.

• Tautybių Diena 
sekmadienį, rugsėjo 
Clevelando stadione,
Indians ir Chicago White 
Sox runktynes.

35 tautybių grupės tau
tiniuose drabužiuose daly
vaus demonstracijoje:

Clevelando vyrų okteto daini
ninkai su vadovu R. Babicku, ku
rie drauge su sol. L Grigąliūnaite 
išpildys meninę programą Dirvos 
baliuje rugsėjo 25 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje.

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DIRVOS VAKARAS,
pirmasis rudens sezono parengimas, 

ivyks š. m. rugsėjo mėn. 25 d., 4 v
Sv. Jurgio parapijos salėje.

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

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

PRADŽIA: 7:30 VAI,. VAK.
PAKVIETIMŲ KAINA — 6 DOL.

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

met. švenčiama naujųjų pi
liečių diena įvyks rugsėjo 
17 d. Pick-Carter viešbuty
je. Ta nroga iškilmės, ba
lius ir kitos apeigos vaini
kuos naujai išrinktų iškilių
jų piliečių išrinkimu.

irias, kad smagu žinoti, jog 
ir tremtyje kyla nauji ta
lentai, kurie neleidžia lie
tuvių kalbai mirti tarp jau
nimo.

NAUJOJI LITHUANIAN 
VILLAGE VADOVYBĖ

i

■

■

REIKALINGI 
VYRAI

DRAPERIJŲ SKYRIUI 
REIKALINGI 

AUTOMOBILIAMS 
UŽDANGALŲ 
SUKIRPĖJAI 
SUDĖJĖJAI.

Kreiptis į asmeninį skyrių
Sears, Roebuck&Co.
Southland Shopping 

Center 
6950 West 130th St.

(98-106)

įvyks
19 d.
prieš

prezentuojant įvairias vals
tybes.

Iškilmių pradžia 1 vai. 
po pietų.

• Ohio gubernatorius J. 
Rhodes ir Clevelando bur
mistras Ralph Locher pa
skelbė proklamacijas Pilie
tybės Dienos ir Konstituci
jos Savaitės programas.

Didelėmis apeigomis kas-

Clevelando "Vėjflnės" su A. Kalvaičiu šį šeštadienj Worcesteryje 
išpildys meninę programą. "Vėjūnės" gauna ir daugiau kvietimų lan
kyti lietuvių kolonijas. Artimoj ateityje jos žada dalyvauti Toronto 
lietuvių parengime. Nuotraukoje iš kairės: D. Vadopalaitė, G, Stuo- 
gytė, A. Kalvaitis, V. Eimutytė ir V, Mockutė. J. Garlos nuotrauka

• Algis Garlauskas rug
sėjo mėn. 9 d. baigė West- 
ern Reserve Universitetą 
bakalauro laipsniu iš geolo
gijos ir fizikos mokslų sri
čių. Algis lankė Western 
Reserve Universitetą nuo 
1961 metų, ir tuo pat laiku 
dirbo kaip technikas-inži- 
nierius Lindsay Wire Weav- 
ing Company mechaninės ir 
cheminės inžinerijos srity
je. Ateinančiais metais Al
gis toliau tęs studijas sie
kiant daktarato geodizikoj 
Michigan Statė Universite
te.

Algis aktyviai reiškiasi 
lietuviškoj veikloj. Buvo 
Vytauto Didžiojo skautų 
draugovės draugininkas ir 
Simano Daukanto Skautų 
Vyčių būrelio vadas, kur ir 
dabar dar priklauso. Taip 
pat jis yra Korp! Neo-Li
thuania filisteris ir eina 
Clevelando skyriaus vice
pirmininko pareigas.

Algis gilinasi j lietuvių 
kalbą ir rašo trumpus vei
kalus bei poeziją. Jo poezi
ja buvo skaityta šių metų 
neolituanų stovyklos lite
ratūros vakare, kurio lite
ratūrinę dalį pravedė Sta
sys Santvaras, pastebėda-

Neseniai įvykusiame 
anian Vlllage akcininkų susirin
kime, kuriame buvo peržvelgta 
bendrovės penkerių metų veikla 
ir aptarti šio meto svarbiausieji 
reikalai. Buvo išrinkta ir nauja 
valdyba - direkcija. Naujoji Li
thuanian Vlllage direkcija šiomis 
dienomis turėjo pirmą posėdį, 
kuriame pasiskirstyta pareigo
mis: Jonas Virbalis — preziden- 
Juozas Gražulis — viceprezi
dentas, Kazys Mačys — vicepre
zidentas ir namų valdytojas, Ig
nas Gatautis -- protokolo sekre
torius, Jonas Apanavičius — iž
do sekr etorius, Jurgis Malskis — 
sekretorius akcijų reikalams, Po 
vilas Šukys — iždininkas, Zeno
nas Dučmanas ir Pranas Stempu
žis -- direktoriai. Kontrolės ko
misiją sudaro: Bronius Berno
tas, Pranas Razgaitis ir Ernes
tas Šamas.

Lithuanian Vlllage naujoji di
rekcija, sėkmingai vykdydama už - 
simotą darbų planą, kiek paty
rėme, yra numačiusi įvairių nau
jų sumanymų.

Lithu-

LIETUVIŲ BUDŽIŲ STOVYKLA

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■>

DALYVAUKIME SKAITLINGAI
■

■

■

vyresnieji, jaunimas ir mokyklinio amžiaus lietuviai

TAUTOS ŠVENTĖJE - LIETUVIŲ DIENOJE
RUGSĖJO 19 D., SEKMADIENĮ:

10:30 vai. šv. Jurgio parapijos bažnyčioje pamaldos už kenčiančią tėvynę, 
brolius ir seses.

■■■■■

■■■

■ 12 vai. Lietuvių darželyje iškilmingas Tautos šventės paminėjimas.

■ 4:30 vai. p. p. LIETUVIŲ DIENA, Naujosios parapijos salėje, kur progra- " 
išpildys Čiurlionio Ansamblis, tautinių šokių grupės ir šv. Kazimiero lit. Smą 

mokyklos choras.

Pasivaišinimas ir pasilinksminimas.
■

Įėjimo mokestis: suaugusiems $2.00, studentams ir jaunimui $1.CO. Vai- ■ 
kams įėjimas nemokamai. !

LB 1-os ir 2-os Apyl. Valdybos
S

padėti Lietuvos praeities nagrinė
jimams.

Stovyklai vadovavo M. Pautie- 
nis ir B. Rutkauskas, talkininkavo 
L. Kedys ir R. Saikus. Progra
mą pravedė ir iškylas organiza
vo A. Pautienis. Sportą tvarkė 
R. Grindus ir A. šarkauskas.

NORA BRAZIULIENĖ DAINUOJA 
AMERIKIEČIAMS

Nora Braziulienė, savo metu 
buvusi dažna Clevelando bend
ruomenės kultūrinių parengimų 
programų pildytoja, kiek leidžia 
galimybės, dalyvauja savos gy
venvietės, East Clevelando ame
rikinės bendruomenės kultūrinių 
parengimų programų išpildyme.

Šią vasarą Nora Braziulienė 
pasirodė East Clevelando Moky
tojų Sąjungos Klubo kultūrinio pa
rengimo programoje. Kitas jos pa
sirodymas, akompanuojant Geno
vaitei Karsokienei, įvyko turtin
gųjų senelių, The MontefioreHo- 
me, tradiciniame koncerte. Ne
seniai ji su pianiste Grace T. 
Davidson Išpildė meninę dainų 
ir muzikos programą The Ben- 
jamin Rose Institute Margaret 
Wagner House turtingųjų senelių 
pensijono metinio koncerto pro
gramoje. Pastarasis Noros Bra- 
zlulienės dainų koncertas buvo 
ypatingai nuoširdžiai priimtas 
klausytojų, o tos carltatyvinės 
institucijos direktorės, Mrs. No
ros Jane‘s Fangboner, įvertintas 
tokio turinio padėkos laišku:

"Dear Mrs. Nora Braziulis, 
Your selection of songs was so 

well chosen for entertaining our

REIKALINGOS 
MOTERYS
DRAPERIJŲ 

SKYRIUI 
REIKALINGOS 
SUKIRPĖJOS 
PROSYTOJOS 

LANKSTYTOJOS 
INSPEKTORĖS 

SEGĖJOS.
Kreiptis į asmeninį skyrių
Sears, Roebuck&Co.
Southland Shopping 

( pnfpr 
6950 West l30th St.

(98-100)

Lietuvių Budžių vasaros sto
vykla įvyko nuo rugpiūčio 28 d. 3Lrd noor residents. The char- 
iki rugsėjo 6 d. prie Erie ežero 
kranto, Marblehead, Chio. Ski
riant daugiau laiko sportui ir ki
tiems užsiėmimas, buvo stovyk
laujama kabinose ir tuo atsisa
kant palapinių ir kitų įprastų prie
monių.

Stovyklos metu buvo praeita 
trumpa Lietuvos istorijos ir kons
titucijos programa ir užsiiminė
jama įvairiu sportu: futbolu, irk
linių ir motoriniu laivelių bei mo
tociklų lenktynėmis, taikliu šau
dymu lankais, šautuvėliais ir kt.

Eilė vyresnių budžių praleido 
savo laisvalaikius žuvaudami San- 
dusky įlankoje ir Erie ežere.

Stovyklos metu mažomis gru
pėmis buvo daromos iškylos ap
lankant visą eilę istorinių vietų, 
jų tarpe Johnson salą ir Konfe
deracijos belaisvių stovyklą. Pi
lietinio karo metu Johnson sala 
buvo pagrindinė karo belaisvių 
invernavimo vieta, iš kurios ma 
žai kas sugrįžo namo į pietines 
valstybes ir yra palaidoti šioje 
saloje.

Taip pat buvo aplankytos 1812- 
14 metų JAV -anglų karo didesnių 
mūšių vietovės. Čia 1813 metų rug
sėjo mėn. 10 d. tarp Rattlesnake 
ir West Sister salų, Commodore 
Perry vadovaujamas JAV laivy
nas užklupo ir sunaikino britų 
didžiųjų ežerų flotilą pačiame 
didžiausiame Erie ežero mūšy
je ir tuo atidarė kelią gen. Har- 
rison armijai išsilaipinti Kana
doje. Kaimyninėje SouthBass sa
loje, Perry ir jo jūrininkų pager
bimui, federalinė valdžia pastatė 
352 pėdų aukščio granito pamink
lą, nuo kurio viršūnės kaip ant 
delno matyti visos aplinkinės sa
los ir Kanados bei Amerikos kran
tai.

Stovyklos apylinkėje radosi dar 
visa eilė kitų JAV - anglų ir 
prancūzų - indėnų karų mūšių vie 

ir dar dabar užsilikę įtvirti
nimai, kurių dalis buvo apžiūrėta.

Patiems aplankant ir vietoje iš 
''ant JAV kovų laukus ir 

vau- pakilo bendras susido
mėjimas istorija, kuris turėtų

ming thought of flowers along 
with "The Edelweiss Song" was 
very touching. I am sure it gavę 
each of our residents a great 
deal of pleasure to have had such 
a beautiful program presented to 
them".

Tokiais koncertiniais pasiro
dymas Nora Braziulienė ameri
kiečiuose sėkmingai garsina ir 
Lietuvos vardą, nes dalį josios 
programos visada sudaro ir lie
tuviškos dainos. Po tokių koncer
tų ne vienas senukas pasisako, 
kad ir jie "esą lietuviai", kilę iš 
Vilniaus, Ukmergės arba Slabod- 
kės (Kauno Vilijampolės)...

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

PARDUODAMAS NAMAS 
IR SKLYPAS

2 sklypai Euclido — Cle
velando miestų pasieny. 1 
sklypas — 75x100 Cleve
lande, siekiąs Pawnee Avė., 
su 7 kamb. colonial namu. 
Vonia viršuje ir išvietė apa
čioje prie virtuvės. Rūsys 
ir vaisiams sandėlys. Na
mas dengtas aluminijum, 
su saulės prieangiu ir užuo
laidomis.

Antras patvirtintas skly
pas Euclido ribose, 56x100, 
tinkąs statybai, ribojasi su 
E. 192 gt. Jau yra garažas 
ir įvažiavimas. Ideali vieta 
statybai tėvaips ar jauna
vedžiams.

Abu sklypai prie pat 
krautuvių bei Euclido ar 
Clevelando autobusu.

PARDUODA SAVININ
KAS!

Tel. 481-0035.
(98-99)

MOKINĖS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

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

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

JOSEPH & FEISS CO. 
2149 WEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEL. 961-6000

INSURED SAVINGS

HOME *nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŽTIS

MIELASIS DIRVOS SKAITYTOJAU,

Tavo pamėgtasis Dirvos laikraštis stiprės ir įdomės, 
jeigu jį remsi visais Tau prieinamais būdais: laiku pra
tęsdamas prenumeratą; ta pačia proga pridėdamas savo 
auką; ieškodamas naujų prenumeratorių, rasi nevieną 
savo bičiulį, kuris norėtų ir galėtų Dirvą prenumeruotis. 
Ar nepagalvotum stoti nariu į Vilties Draugiją, kuri Dir
vos laikraštį leidžia? Kaip tatai padaryti, ne kartą skai
tei savo laikraštyje. Betrūksta tik Tavo apsisprendimo ir 
pasiryžimo.

• PLB Valdybos Pirmi
ninkas Juozas J. Bachunas 
ir Ponia rugsėjo 16 iš New 
Yorko išplaukė į Europą 
aplankyti Europos lietuvių 
ir rūpintis Jaunimo Metais 
bei Kongresu. Anglijoje Ba- 
chunai aplankys savo seną 
bičiulį ministerį B. Balutį.

• PLB Valdyba per savo 
teisinį patarėją advokatą 
Julių Smetoną sutvarkė vi
sus reikalingus formalu
mus ir 1965 rugsėjo 9 Ohio 
valstybės sekretoriate in
korporavo Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę kaip ne 
pelno (Not For Profit) or
ganizaciją. Tai padaryta 
siekiant nuo mokesčių at
leidimo gaunamoms au
koms. Angliškai PLB pava
dinimas yra LITHUANIAN 
WORLD C0MMUN1TY, 
Ine. Jos registracijos Nr. 
343443.

• pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresui, įvykstan
čiam 1966 birželio 30 — lie
pos 3 Chicagoje, pasiruoši
mas sparčiai vyksta. Kon
greso ruošimu rūpinasi Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Komitetas su pir
mininku Algiu Zaparacku, 
v i c e pirmininkais Vaclovu 
Kleiza, Gabrielium Gedvilą, 
Rimu Staniūnu ir Zita Aca- 
linaite. J Kongresą savo at
stovus žadėjo atsiųsti Aus
tralija, Anglija, Austrija, 
Brazilija, Argentina, Itali
ja, Kolumbija. Prancūzija, 
Venecuela, Vokietija. Lau
kiama atsakymų ir iš kitų 
kraštų. Kongresan suva
žiuos tūkstančiai dalyvių ir 
svečių.

• Erdmonas Simonaitis, 
žinomas Mažosios Lietuvos 
veikėjas, gyvenąs Vakarų 
Vokietijoje, lankėsi Berne, 
Šveicarijoje, pas Dr. A. Ge
rutį, su kuriuo tarėsi dėl 
savo memuarų. Kai kuriuos 
savo gyvenimo epizodus E. 
Simonaitis jau atpasakojo 

Giedrė Avižonytė ir Romas Šnipas rugpjūčio 28 susituokė
Maspetho lietuvių bažnyčioje New Yorke. R. Kisieliaus nuotrauka

ir jie užrašyti. Panašūs su
sitikimai numatyti ir atei
tyje. Tikimasi aprašyti 
E. Simonaičio, turinčio di
delius nuopelnus lietuvių 
tautai ir Lietuvos valstybei, 
gyvenimą, o paskum teks 
užrašus suredaguoti ir pa
skelbti.

• Beverly Shores, Ind. 
veikiąs Amerikos Lietuvių 
Klubas spalio 2 d., 7 vai. 
vak. rengia savo 10 metų 
veiklai atžymėti koncertą- 
balių.

Balius įvyks V. V. Jony
nų vasarvietėje Chesterton, 
Veden St.

A. KASNICKAS 
PAVYZDINGAS 
MOKINYS

Visada su džiaugsmu sutinka
me žinią, kad lietuviai pasižymi 
moksle ir savo vardus įrašo 1 
gimnazijų bei universitetų garbės 
sąrašus.

Jei kas vartys Lindbloom gim
nazijos bibliotekos specialaus 
skyriaus medžiaga, pasižymėju
sių mokinių darbus, čia atras dvi 
temas, parašytas lietuvio Alfre
do Kasnicko apie buv. JAV pre
zidentą Eisenhowerį ir apie ko
munizmą. Tos temos išsiskiria 
iš kitų tik tuo, kad jos labai

Neolituanų stovykloj diskusijų metu. Iš kairės: moderatorius Stasys Santvaras, Nijolė Vaičaitytė, R. 
Gulbinas, inž. Jonas Jurkūnas ir kt. J. Gaižučio nuotrauka

išimtinu atsitikimu, įvertintos 
kiekviena atskirais keturiais pa
čiais geriausiais pažymiais.

Anglų kalbos mokytojas ir 
gimnazijos vadovybė, paprašiusi 
kad Alfredas Kasnickas padova
notų jas mokyklos bibliotekai, pa
žymėjo, kad tiek pažymiai, tiek 
patys darbai yra istoriniai. Jie 
parašyti giliu studijiniu stiliu
mi, gražia anglų kalba ir pa
sižymi medžiagos panaudojimu ir 
jos perteikimu.

Alfredas Kasnickas, baigęs 
gimnaziją per 3 su puse metų, 
toliau studijas tęs Loyolos uni
versitete. O savo lietuviško ke
lio tęstinumui pasirinko LST 
Korp! Neo-Lithuania.

Jis taip pat lanko ir Chicagos 
aukštesniąją lituanistikos mo
kyklą.

Pasižymėjęs mokslu, tvarkin
gumu bei drausmingumu, tuo pa
čiu keliu yra pasiryžęs eiti ir to
liau. (j)

« Heidelberge, Vokietijo
je, studijuoją lietuviai stu
dentai per Br. Česnulevičių 
prisiuntė nuoširdžią padėką 
Dirvos redakcijai už siunti
nėjimą laikraščio jų skai
tyklai, tarpt, studentų klu
be.

Dirva, tarp kitų tautybių 
laikraščių, užimanti garbin
ga vietą ir suteikia ne tik 
informacijų ten studijuo- 
ianciam lietuvių jaunimui, 
bet kartu kelia pasigėrėji
mą. turint savo reprezenta
cinį leidinį, gražiai repre
zentuojantį lietuvių spaudą.

• Australijos lietuvių 
jaunimo atstovai jau rūpi
nasi Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso programa 
bei jo pasisekimu, šiuo me
tu jau yra pilnai suorgani- 
z.rotas Jaunimo Kongreso 
Centrinis Komitetas Svdnė- 
jįlje. Komitetą sudaro: Ro
mualdas Cibas Jr. — pir
mininkas, Antanas Šimaitis 
— vicepirmininkas, And
rius Garelis ir Vida Karpy
tė — sekretoriai, Vytenis 
Šliogeris — iždininkas. Ry
šininku tarp A. L. B. Kraš- 
1a Valdybos ir komiteto yra 
Vytautas Skrinska.

Visi Centrinio Komiteto 
nariai yra jaunosios kartos 
lietuviai ir kiekvienas at
stovauja savo jaunimo or
ganizaciją — skautų, spor
tininkų, studentų. Studentų 
ateitininkų ir A.A.S.A.Į fi
listerių. Centrinis Komite
tas kreipėsi j Krašto Val
dybą, kad įsteigtų panašius 
komitetus (skyrius) visose 
didesnėse lietuvių apylinkė
se. šiuo metu skyriai yra 
steigiami. Viena yra aišku, 
kad kandidatų i kongresą 
vvkti bus daug daugiau ne
gu išteklių. Taigi bus daro
ma didelė atranka, bet ti
kimasi, kad JAV lietuviai 
suorganizuos finansinę pa
galbą šiam darbui paremti. 
PL-JK finansų komisijos 
urmininku yra Pranas Raž
aitis. 1276 Eastvvood Avė., 
"leveland, Ohio 44124. 
Kiekvienas jam atsiųstas 
doleris padės suburti dau
giau jaunimo iš Australijos 

ir kitų kraštų į Pasaulio’ 
Lietuvių Jaunimo Kongresą 
Chicagoje.

BOSTON

• Vinco Krėvės kūrinių 
vaidinimas įvyks š. m. rug
sėjo 26 d. (sekmadieni), 3 
v. p. p. So. Bostono Lietu
vių Piliečių Klubo Auditori
joje.

New Yorko Lietuvių Te
atras vaidins ištraukas iš 
"Dangaus ir žemės Sūnų”, 
"Šarūno” ir "Raganiaus”.

Režisūra Vyt. Valiuko,' 
scenovaizdis dail. A. Els- 
kaus, administracija K. Va
siliausko. Vaidina: Vincė 
Jonuškaitė (kaip viešnia), 
Elvira Ošlapienė, Vyt. Ab
romaitis, Leonas Karmazi
nas, Edvardas Liogys, Vyt. 
Valiukas ir Kazys Vasi
liauskas.

Rengėjai visus maloniai 
kviečia atsilankyti ir pasi
grožėti žymiausio mūsų li
teratūros klasiko veikalų 
vaidinimo..

IEŠKOMI
ALEKSANDRAVIČIUS, Liudvi

kas, ir jo sūnus Kazimieras.

ANDRIONAS, Aleksandras, ki
lęs iš Obelių.

DAUKŠA, Antanas, Alekso sū
nus.

GEDRIMAS, Antanas, spėjamai 
atvykęs Amerikon po II pas. ka
ro.

GENEVIČIUS, Jurgis, žmona 
Valerija ir sūnus Vytautas.

GRABLIAUSKAS, Antanas, ki
lęs iš Rudaminos parapijos, Sei
nų ap., gyveno New Philadelphia.

JAGUCIANSKIS, Marijonas, 
Marijono sūnus.

JUCIUS, Juozas, Simo sūnus, 
gimęs Motaičių km., Girdiškės 
vai., Tauragės ap.

JURAITIS, Jonas, Pijaus sū
nus, gimęs 1917 m., gyvenęs Ky
bartuose.

RADIŠAUSKAS, Benediktas, Jo
no sūnus.

RUMBUTIS, Juozas, išvykęs iš 
Lietuvos baigiantis II Pas. karui.

ŠAKNEVIČIUS, Kazimieras, 
gyvenęs Springfielde.

SALINIS, Vladas
SIAULIONAS, Karolis, Augus

tino sūnus, gim. Remeišių km., 
Želvos vai., Ukmergės ap., gyve
no Brooklyn, N.Y., Meserole St.

STEPONAVIČIUS, Benediktas.
VYŠNIAUSKAS, Aloyzas.

Ieškomieji arba žinantieji apie 
juos maloniai prašomi atsiliep
ti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street,New YorkJM, 
Y. 10024.

LB Chicagos apygardos pirm. inž. B, Nainys rugpiūčio 30 d. 
spaudos atstovams pristatė aktorę Zitą Kevalaitytę-Visockienę, ku
ri kas penktadienį per Margučio radiją praves Lietuvių Bendruome
nės populiarinimo valandėle. V.A. Račkausko nuotrauka

šv. Antano lietuvių berniukų gimnazijos Kennebunkporte mokiniai ir mokytojai pradedant naujus 
mokslo metus. B. Kerbelienės nuotrauka

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

KORPI NEO-LITHUANIA 
STOVYKLOJE

Tarp žydriųjų ežerų ir miš
kais apaugusių kalnelių, šiauri
niame Michlgane, LTS Korp! 
Neo-Lithuania 1965 metų vasa
ros stovyklai, rugsėjo mėn 29 d. 
iškilmingai iškėlė trispalvę vė
liavą. Vėsokas oras ir retkar
čiais saulutę užstodamas debesė
lis, vasarotojams nuotaikos ne
drumstė.

Šeštadienio vakare vyko su
sipažinimo vakaras, kuriam 
meistriškai vadovavo Algis Mo
desta vičius.

Įvairi programa, dainos, juokai 
ir šokiai suteikė suvažiavusiems 
iš įvairių Amerikos kampų gerą 
progą netik susipažinti, bet ir pa - 
silinksminti.

Sekmadienį, po pamaldų 3 vai. 
įvyko iškilmingas posėdis ir ofi
cialus stovyklos atidarymas. Po
sėdį atidarė Detroito skyriaus pir
mininkas inž. Stasys Petravi
čius. Po trumpo žodžio suvažia
vusiems pristatėCentro valdybos 
atstovą Algį Staniūną, kuris pa
sveikinęs stovyklaujančius, su
pažindino su stovyklos vadovu 
Algiu Sperausku.

Stovyklaujančius žodžiu svei
kino: rengėjų vardu inž. J. Gai
žutis ir ALT S-gps vardu J. Jur
kūnas. Raštu: Filisterių sąjun
ga, Petras Dalinis, kuris svei
kinime priminė detroitiškio a.a. 
Viktoro GriŠkonio nuopelnus kor
poracijai ir jo vardu stovyklos iš 
laikymui paaukojo 50 dol. ALT S- 
gos Detroito Skyrius paskirda
mas stovyklai 25 dol., šaulių S- 
gos Detroito Kuopa, paaukodama 
15 dol. ir J. Bachunas paauko
damas 10 dol.

Tylos minute pagerbtas buvęs 
Detroito skyriaus pirmininkas 
a.a. Viktoras Griškonis ir Korp! 
Filisteris inž. Kazys Krisčiukai- 
tis. Sueiga baigta Gaudeamus.

(jg)

Lietuviiį gimnazija 
pradėjo mokslą

Rugsėjo 7 d. buvo maloni šven
tė Kennebunkporte, Maine. Tą 
dieną šv. Antano lietuvių gimna
zijoj pradėti dešimtieji mokslo 
metai su 90 mokinių. Dėka lietu
vių visuomenės dėmesio, gimna
zija jau visiškai priartėjo prie 
savo tikslo turėti 100 mokinių. 
Tiek ir tegali sutilpti bendrabu
ty. Daugėjant mokiniams, teks 
susirūpinti didesnėm patalpom.

Mokslo metai pradėti mišiomis 
lietuvių kalba, kurias laikė ir 
pamokslą pasakė gimnazijos 
rektorius ir pranciškonų provin
cijolas T. Leonardas Andriekus. 
Po mišių buvo įžanginė progra
ma gimnazijos salėje. Supažin
dinti mokiniai su mokytojais, iš
klausyta rektoriaus ir direkto
riaus paskatinimų praleisti 
mokslo metus naudingai. Ypatin
gai aiškiai pažymėta letuvišku- 
mo būtinybė šioje mokykloje, ku
rią pastatė ir išlaiko tik lietu
viai.

Daugiausia šiemet mokinių 
davė Chicaga ir jai artimos apy
linkės. Kanada taipgi pateikė pui
kų (našą — 18 mokinių. Jų žy
mi dalis iš Ontario provincijos 
-- Hamiltono, Toronto ir kt.

(k)
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