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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Jungtinėms Tautoms susirinkus
PALIAUBOS KAŠMIRE ATRODĖ ESĄS GERAS 
ŽENKLAS JT VISUOTINAM SUSIRINKIMUI, 
TAČIAU Iš PIRMŲJŲ KALBŲ PAAIŠKĖJO, 
KAD TARP WASHINGTONO IR MASKVOS 
ESAMA NEMAŽŲ NUOMONIŲ SKIRTUMŲ IR 
KAIP TIK TAS PAVERČIA VISĄ ORGANIZA

CIJĄ NEVEIKSMINGA.

--------- Vytautas Meškauskas ---------

Šių metųJungtiniųTautųvisuo
tinas suvažiavimas, iš pirmo 
žvilgsnio, prasidėjo po laiminga 
žvaigžde. Jis sutapo su tos orga
nizacijos svarbiausio organo — 
Saugumo Tarybos — nutarimu 
įsakyti Indijai ir Pakistanui su
stabdyti karo veiksmus. Jau vien 
faktas, kad toks nutarimas buvo 
galimas, kad jis nesusilaukė veto, 
sukėlė tam tikrų vilčių. Tačiau 
tos viltys gerokai sumažėja at
siminus, kad net visuotino susi-

Kas nauja

* US NEWS&WORLDREPORT 
samprotauja, kad šiuo metu ko

munistiniams agresoriams seka
si ne kažin kaip.

R. Kinija vistik nedrįso už
pulti Indijos. Vietname komunis
tai gauna pylos iš JAV marinų. 
Santo Domingo sukilimas nepa
vyko. įsikišus JAV, Kuboje Cast - 
ro neišsilaikytų negavęs dide
lės paramos iš Sov. S-gos.

ŽocteUM±ai J4V nori 
doti savo jėgą, išgaunami ir ati
tinkami rezultatai.

Vietname, .jei tik komunistai 
panorės ilgiau kariauti, jie vis 
labiau pajus JAV ginklų svorį. 
JAV karių skaičius, jei tik bus 
reikalo, numatoma padidinti iki ‘ 
200.000.

* PREZ. DE GAULLE nesidžiau
gia L. Erhardo išrinkimu Vak. 
Vokietijos kancleriu. Pastarasis 
linkęs daugiau bendradarbiauti 
su JAV, be to, ir asmeniški jų 
santykiai nerodo J didesnes bend - 
radarbiavimo galimybes.

* BRAZILUOS DELEGACUA 
grįžo iš Sov. Sąjungos gavusi pa
siūlymą 150 mil. dol. kredito už 
sovietines prekes. Sąlygos: apmo
kama per 6 metus, 3%. Salia to, 
Brazilija privalo vesti sovietams 
palankią politiką.

Patyrus apie tokias sąlygas 
brazilai nebekritikuoja JAV tei
kiamos paramos, duodamos 40 
metų už 1%

*'IŠ KUBOS tremtinių sluoks
nių kas kart daugėja žinios apie 
galimą kariuomenės sukilimą 
prieš Castro režimą. Ten au
gąs nepasitenkinimas Castro po
litika ir vis didėjančia kontrole 
kariuomenėje.

SU

rinkimo pirmininko išrinkimas 
pasidarė įmanomas tik JAV at
sisakius nuo teisėto reikalavimo, 
kad Sovietų Sąjungai ir kitom vals
tybėm, neišpildžiusiom savo pi - 
niginių įsipareigojimų, būtų atim
ta balso teisė, kaip tai yra numa
tyta JT statuto 19 str. Žinia, JT 
galėtų veikti ir atėmus sovietams 
balso teisę visuotinam susirinki
me, tačiau daugumas jų narių į tą 
organizaciją žiūri kaip į laisvų 
diskusijų klubą ir tuo atveju juo 
daugiau narių, juo geriau.

Paliaubos tarp Indijos ir Pa
kistano buvo sudarytos ne tiek to
dėl, kad tai įsakė Jungtinių Tautų

Pavergtųjų Seimas apeliuoja 
i JT laisvas valstybes

Pavergtųjų Tautų Seimo dvyliktoje sesijoje rugsėjo 21-22 d.d. New Yorke sekančiai kadencijai pir
mininku buvo išrinktas Vaclovas Sidzikauskas, Lietuvos Laisvės Komiteto ir Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirmininkas. Vicepirmininku išrinktas lenkų delegacijos pirmininkas S. Korbonski 
ir gen. sekretoriumi ligšiolinis gen. sekretoriaus pavaduotojas E. Gaspar, vengras.

V. Maželio nuotrauka

Kai rugsėjo 21 stikliniuos 
savo rūmuos New Yorke 
susirinko naujos savo sesi
jos Jungtinės Tautos, sker
sai gatvės nuo JT teritori
jos susirinko ir Pavergtųjų 
Seimas savo jau dvylikto
sios sesijos.

Iš Seimo pirmininko ir 
gen. sekretoriaus apyskaiti- 
nio pranešimo sužinome, 
kad Pavergtųjų Seimas 
uoliai vykdė savo uždavi
nius — "priminti, nukreip
ti, pastūmėti, pakumščiuo
ti, garsiai ir aiškiai šaukti 
ir nuolat kartoti tai, 
turi būti išgirsta”.

kas

Kas nuveikta
Pirmoj eilėj Pavergtųjų 

Seimo pastangos buvo at
kreiptos Jungtinėms Tau
toms išjudinti už Centro ir 
Rytų Europos tautų laisvę 
a p s isprendimą, sudominti 
tuose kraštuose esančia 
žmogaus teisių padėtimi.

Veikdamas laisvojo pa
saulio vyriausybes, Paverg
tųjų Seimas ryšium su Jal
tos Deklaracijos 20 metų 
sukaktim priminė tos de
klaracijos garantuotus Cen
tro ir Rytų Europos valsty
bėms laisvus rinkimus; ry
šium su Vokietijos kapitu
liacijos sukaktimi — atsi
šaukė i laisvojo pasaulio są- 

institucija, kiek dėlto, kad JAV ir 
Sovietų Sąjunga nieko gero nelau
kia iš to karo ir buvo vieningos 
nuomonės. Iš to prašėsi dažnai 
užmirštama išvada, kad Jungti
nės Tautos tik tada gali sėkmingai 
veikti, jei JAV ir Sovietų Sąjunga 
veikia ranka rankon. Taip ir buvo 
numatyta tos institucijos steigė
ju: Roosevelto, Churchillio ir Sta
lino. Už tai jos Saugumo Tarybos 
nuolatiniams nariams ir buvo su
teikta veto teisė. Toji teisė dabar 
praktiškai yra pritaikyta ir Vi
suotinam Susirinkimui, kuris ikį 
šiol jos nebuvo varžomas savo 
labai ribotoje kompetencijoje.

Kartu reikia atsiminti, kad įsa
kytos paliaubos neišsprendžia 
pačios Kašmiro problemos, dėl 
kurios kilo tas konfliktas. Tiesa, 
atrodo, yra Pakistano pusėje,ta
čiau Jungtinių Tautųnariams rūpi 
ne tiek tiesa, kiek noras patiems 
nebūti įtrauktiems į konfliktą. To
dėl Jungtinėm Tautom nesiryžtant 
surasti ir įgyvendinti teisingą

(Nukelta į 2 psl.) .

žinę dėl ligšiol nevykdomų 
Centro ir Rytų Europoj ka
ro me"ų i? pokarinių D dž’ų_ 
jų Galybių pažadų ir įsipa
reigojimų; o ryšium su So
vietų Rusijos agresijos 
prieš Baltijos valstybes ii' 
lietuvių, latvių bei estų tau
tu kovų dėl laisvės dvide
šimt penkių metų sukakti
mi kreipėsi i laisvųjų vals
tybių vyriausybes, raginda
mas svarstyti Baltijos vals
tybių byla Jungtinėse Tau
tose ir kitose tarptautinėse 
k o n f erenciiose, pasmerkė 
Sovietų rusifikacines užma
čias ir pareiškė visiška so
lidarumą su Lietuva, Latvi- 
vi’a ir Estiia. Taip pat ir 
šių metų Pavergtųjų Tau
tu Savaitės minėumą Sei
mas susieto su Baltijos 
valstybių okupacijos ir lais
vės kovų 25 metų sukakti
mi.

Pavergtųjų Seimo atsto
vai dalyvavo Europos Ta
rybos Patariamojo Seimo 
sesijose, kurioms nušvietė 
pavergtosios Europos padė
tį. Pavergtųjų Seimas atsi
šaukė ir j NATO parlamen
tarų susirinkimą, kad, svar
stydamas Rytų-Vakarų san
tykius, neišleistų iš akių 
pavergtosios Europos 
kalų.

Pavergtųjų Seimo atsto
vai liudijo JAV Kongreso

ir 
rei-

komisijoms, lankė senato
rius ir kongresmanus, buvo 
priimti Valstybės Departa
mente, taip pat Argentinos, 
Kolumbijos, Venezuelos už
sienio reikalų ministru.

Seimo atstovai dalyvavo 
Dunojaus Srities Tyrimo 
Centro konferencijoj Linze 
(Austrija), "Revoliuc i n i o 
internacionalo šimtmečio” 
k o n f e r encijoj Stanfordo 
universitete (K a 1 ifomijo. 
je), Politinių ir Socialinių 
Mokslų Akademijos meti
nėj konferencijoj Philadel- 
phijoj, Europos federalistų 
kongrese Briusely (Belgi
joj), Antikomunistinės Azi
jos Tautų Lygos Kongrese 
Formozoje.

Pavergtųjų Seimas savo 
atstovybes ar įgaliotinius 
turi Argentinoj, Australi
joj, Brazilijoj, Britanijoj, 
Čilėj, Danijoj, Filipinuos, 
Graikijoj, Italijoj, Kanadoj, 
Kolumbijoj, Libane, Meksi
koj, Peru, Prancūzijoj, šve-" 
dijoj, Šveicarijoj, Urugva
juj, Venezueloj ir Vokieti
joj. Pavergtųjų Seimo at
stovas Z. Zavvadocvski (Li
bane) ypač daug padeda 
Lietuvos bylą garsinti ara
bų pasaulyje.

Praeitos (11) sesijos me
tais Pavergtųjų Seimas iš
leido 6 numerius ”ACEN 
News”, komunikatus

LIETUVIU VEIKIOS PAGRINDINIS 
TAIKINYS-TARPTAUTINE ARENA

V. Sidzikausko kalba Pavergtųjų Tautų Seime
New Yorke rugsėjo 21

Antrojo pasaulinio karo išva
karėse, kai Europos politiniuos 
horizontuos ėmė telktis tamsos 
debesys, šiame mūsą seime at-

• spaudai ir 15 įvairių brošiū
rų, tarp jų ir ”Lithuania”. 
Biuletenius leidžia ir kai 
kurios Pavergtųjų Seimo 
atstovybės: arabiškai, ispa
niškai, suomiškai, švediš
kai.

Pavergtųjų Seimo planai 
ateičiai

Seimo uždaviniai ir nau
jai sesijai lieka tie patys — 
priminti, nukreipti, pastū
mėti. garsiai ir aiškiai šauk
ti ir nuolat kartoti tai, kas 
turi būti išgirsta.

Nau Josios sesijos pirma
sis šauksmas pasiųstas 
Jungtinių Tautų sesijos pir
mininkui. kad tame Jung
tinių Tautų stikliniame rū
me yra prisimetėlių, kurie 
neteisėtai sakosi atstovau
ją Albanijai. Bulgarijai. Če
koslovakijai. Lenkijai, Ru
munijai, Vengrijai. Ten 
taip pat neteisėtai Kremlius 
savinas) teisę kalbėti už 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Savo rezoliucijoj Pavergtų
jų, Seimas apeliuoja i JT 
laisvuosius narius — vals
tybes. kad pradėtu atitin
kamą akciją per JT Komi
siją Kolonializmui Likvi
duoti. kad sovietų paverg
tosios tautos būtų įgalintos 
laisvai naudotis visuotinai 
pripažinta laisvo tautų ap
sisprendimo teise. ELTA

KAIRĖJE: Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos, Vilties Drau
gijos ir ALT S-gos Clevelando 
skyriaus valdybų nariai Dirvos 
baliuje Clevelande. Iš kairės: A. 
Laikūnas, T. Blinstrubas, V. Stuo_ 
gis, VI. Blinstrubas, K. Pocius, 
M. Šimkus, V. Vinclovas, J. Jur
kūnas, J. Čiuberkis.

V. Pliodžinsko nuotrauka 

stovaujamos valstybės savo akis 
buvo atkreipusios į Londoną ir 
Maskvą, kur Didžiosios Galybės 
svarstė būdus ir priemones gre
siančiam kataklizmui nukreipti. 
Tomis rūpesčio dienomis mūsų 
tautos pirmiausia pasikliovė Va
karų Galybių politine išmintimi 
ir draugingumu. Net 1940, kai, 
jau karui liepsnojant, Sovietų Ru
sija Stalino-Hitlerio 1939 konspi
racijos įgalinta, pradėjo žygiuoti 
J vakarus prieš Europą, kai to 
žygiavimo pirmomis aukomis ta
po Lenkija, Estija, Latvija, Lie
tuva, taip pat Suomija ir Rumu
nija, mūsų žmonės tebetikėjo tei
singumo ir padorumo galutiniu 
triumfu prieš pikto jėgas. Jie 
viltingai laukė, kad nauja taikos 
konferencija atitaisys šioms vals
tybėms padarytas neteisybes. Jų 
viltys buvo patvirtinos ir sutvir
tintos 1945.2.11. Jaltoj priimtos 
Europos deklaracijos, žadėjusios 
agresorių aukoms valstybėms at
statyti nepriklausomybę ir padėti 
atkurti demokratines valstybės 
institucijas.

Kai sovietinis imperializmas 
nusiautė Albaniją, Bulgariją, Ru
muniją, Vengriją ir kiek vėliau 
Čekoslovakiją ir visuotinės tai
kos konferencijos perspektyva 
dingo, mūsų valstybės savo viltis 
sudėjo į Jungtines Tautas, revi
zuotą variantą Tautų Sąjungos, 
kurios tikraisiais nariais buvo 
visos mūsų valstybės. Per savo 
bendrinę instituciją --Pavergtų
jų Europos Tautų Seimą -- mūsų 
valstybės šaukėsi vyriausybių, 
užsienių reikalų ministrų i r vir
šūnių konferencijų, NATO, Euro
pos Tarybos, primindamos jiems 
visiems savo nenusavinamą teisę 
j nepriklausomybę ir laisvę, pri
mindamos taip pat Didžiųjų Galy
bių karo metu ir pokarinius įsi
pareigojimus.

Nors šiuo metupasaulio dėme
sys sutelktas į padėtį Azijoje, 
Centro ir Rytų Europos proble
ma pasilieka didžiuoju reikalu, 
veikiančiu tiek Europos ateitį, 
tiek viso pasaulio taiką, pažangą 
ir saugumą.

Abeji -- Rytai ir Vakarai — 
šiandien rodo padidėjusį interesą 
Rytų ir Centro Europos kraš
tams. Kalbama net apie reikalą 
kviesti europinę konferenciją, ' 
JAV dalyvaujant. Jos tikslas būtų

(Nukelta į 2 psL)
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BŪKIT SVEIKI (6) Dr. Steponas Biežis

PERSIVALGYMAS IR PERSIGERIMAS
Daugelis žmonių pasižymi 

dviem itin reikšmingom ydom, 
būtent: persivalgymu ir nugėri- 
mu. Reikia1 aiškiai suprasti, kad 
maistas yra skirtas sveikatos iš
laikymui ir energijos teikimui. 
Ma i sta s pr ivalo vi suomet būt i ba - 
lansuotas tiek kiekiu, tiek koky
be, ir negalima pasiduoti gomurio 
pagundai, nežinančiai nei saiko, 
nei organizmo reikalavimų. Žmo
gus turi {prasti valgyti tik jam 
atitinkamą normą ir balansuotą 
maistą, kuris tikrai tarnaus pat
variai sveikatai.

Dažnai pasikartoją besaikiai 
išcėrimai savaime smerktini.

Blogiausia tai, kad prie tokių 
išgėrimų daugelis pripranta ir jų 
ieško vis daugiau ir daugiau, kas 
neišvengiamai veda l pražūtingą 
alkoholizmą, kuriuo milijonai 
žmonių dabar serga. Alkoholis 
sunaikina žmogaus valią, pavers
damas ji paklusniu vergu. Statis
tika rodo, kad nedaugeli alkoho
likų telmanoma išgydyti.

Nors šiandien prieš medicinos 
mokslą stovi milžiniški uždavi
niai, bet jo vis spartesnė pažan
ga duoda dar daugiau vilties di
desniems laimėjimams. Iš to 
seks geresnė sveikata ir gyveni
mo pailgėjimas žmonijai. Bet jo
kie laimėjimai’neturės reikšmės, 
jei žmonės nenorės ar negalės 
jais reikiamai pasinaudoti.

Žmogaus sveikata dažnai pa
reina nuo to, kaip jis ją vertina, 
rūpinasi ir globoja. Šia linkme jis 
labai daug gali ir privalo sau pa
sitarnauti, pasinaudodamas jau ži
nomais mokslo daviniais. Tačiau 
gyvenime ne visada taip yra. Daž
nai žmogus pamiršta savo svei
katos tikrąją vertę, kol ji jam tar
nauja.

Darbas ir poilsis turi derintis 
pagal užsiėmimą. Kūnas reika
lauja kasdienio judesio, neatsi
žvelgiant l žmogaus amžių. Paty
rimai jau galutinai {rodė, kad at
sigriebiantieji net iš didžiulių li
gų greičiau ir saugiau sustiprė
ja, kai jie atitinkamai ima judė
ti. Dabar ir po didžiulių opera
cijų ligonys dažniadsia keliami 
iš lovos antrą dieną, kartais net 
už kelių valandų. Sis metodas 
anksti judinti pooperacinius ligo
nius greičiau sukaupia jėgas pa
sveikti ir apsaugoja nuo daugelio 
rimtų komplikacijų.

Kasdieninė nuotaika turi savo 
įtaką J sveikatą. Paniuręs, su

SENIAUSIA, VIENA IŠ PIRMŲJŲ SIUNTINIŲ FIRMŲ 
AMERIKOJE

GLOBĖ PARCEL SERVICE 
Ine,

GARANTUOTA: Pristatymą pilnai ir saugiai trumpiausiu 
laiku Jūsų siuntinio giminėms USSR 
Draudimą Jūsų siuntiniui nuo bet ku
rios rūšies rizikos
Jokių papildomų rinkliavų iš siuntinio 
gavėjo
Kainas be konkurencijos ir gausų pasi
rinkimą prekių, audinių ir dirbinių mū
sų centrinėje įstaigoje bei visuose sky
riuose.

Vyriausia ištaiga
716 Walnu+ St., Philadelphia
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sierzinęs, baimingas ir persi
ėmęs aktualiais ar išsvajotais 
rūpesčiais žmogus kenkia savo 
sveikatai. Gi linksma nuotaika, 
pasitenkinimas ir jausmas vil
tingo rytojaus netik žmogų gyve
nimiškai nuteikia, bet tuo pačiu 
ir jo sveikatą stiprina.

Ir palankiausioje gyvenimo ap
linkoje maža žmonių rasime, 
ypač didesni skaičių metų iš
gyvenusių, kurie, nebūtų sirgę 
vienokia ar kitokia liga. Tokie 
atsitikimai yra gyvenimo dalia, 
kuri vienus lengviau paliečia, o 
kitus skaudžiai paveikia. Susir
gimo atveju, kai liga staigiai ir 
smarkiai kerta, skubi mediciniš
ka pagalba yra būtina. O šito
kios pagalbos šiais laikais esa
ma tikrai daug ir efektyvios. Lau- 
kimas nežinia ko tik duoda ligai 
labai gerą progą įsigalėti, ligonj 
nusilpninti ir neretai gyvybę at
imti. Reikia aiškiai suprasti, kad 
juo greičiau su liga kovojama 
moderniais metodais, tuo daugiau 
galimybių ją nugalėti ir buvusią 
sveikatą atstatytų

Yra chroniškų ligų, kurios pra 
sideda be jokių ženklų, neĮspė- 
jant asmens apie pavojų jo svei
katai. Šios rūšies ligos plinta 
palengva, dažniausia labai lėtai 
taip pat nepasireiškiant-jokiais 
ženklais iki ima naikinti koki jaut ‘ 
rų organą, kada jau pradeda ro
dytis kai kurie ženklai arba simp - 
tomai, atkreipiantys žmogaus dė
mesį,, kad kas tai netvarkoje su 
sveikata. Tačiau kol pasiekia to
ki laipsni, dažnai sveikata jautiek 
rimtai pakirsta, kad ir geriau
sios priemonės maža naudos te
duoda. Šitokių chroniškų ligų es
ti daug, ir kas blogiausia, kad 
žmogus jų nejaučia ilgą laiką, 
vis manydamas esąs visiška i svei
kutėlis.

Viena išeitis, tai bent kas met 
pakartotinas sveikatos patikrini
mas Tokiu patikrinimu galima su 
sekti tokias beženkles ligas dar 
jų pradžioje, kada dar galima jas 
tikriau pašalinti ar jų plėtimąsi 
sulaikyti. Sveikatos patikrinimas 
privalo būti kartojamas kartą i 
metus pas savo gydytoją, kad iš
tyrus sveikatos būklę ir ją paly- 
ginus su pirmykščia padėtim. Tai 
ypatingai svarbu ir reikšminga se
nesnio amžiaus žmonėms, kada 
dažniausia chroniškos ligos juos
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paliečia.
Šiame krašte, naudojantis spau 

dos laisve, plačiai garsinami vi
sokį vaistai, kuriais užtikrinama 
išgydymas visokių ligų lr net se
nius atjauninant. Tokie garsini
mai yra daromi grynai komer
ciniais sumetimais, laikomi ne
estetiškais ir daugelis jų val
džios draudžiami. Tiesa, daugu
ma tokių vaistų yra nekenksmin
gi, nes sudaromi iš vitaminų, 
cukraus piliulių ir panašiai, bet 
reikia aiškiai suprasti, kad to
kie Ikflrys garsinimai nė vieno 
neišgydo ir negali išgydyti. Odau-

LIETUVIŲ VEIKLOS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

"sutvarkyti europinę problemą, 
ir ypač Vokietijos problemą". 
Kaip visiems gerai žinoma, Vo
kieti jos problema susijusi su so
vietų pančiuose esančios Rytų ir 
Centro Europos problema. Tad da - 
bartinė tarptautinė padėtis mūsų 
seimui atskleidžia plačią veiklos 
dirvą. Jos pagrindinis taikinys 
pasilieka tarptautinė arena.

Maždaug šią pačią valandą pra
dedamas Jungtinių Tautųdvide- 
šimtasis visuotinis susirinki
mas. Mūsų pareiga yra ne tik pro
testuoti prieš kai kurių mūsų vals- 
tybių netikrą atstovavimą Jungti
nėse Tautose ir prieš kai kurių 
kitų mūsų valstybių suverenumo 
teisių užgrobimą, bet čiapat tu
rime šauktis { šią pasaulio orga-. 
nizaciją, kad vykdytų savo pavė
luotas pareigas ir atsidėtų sovie
tinio imperalizmo ir kolonializ
mo bylai.

Žvelgdami Į pavergtųjų mūsų 
kraštų padėtį, Rytų Europos ho
rizonte galime pastebėti kai ku
rias prošvaistes. Mes nuošir
džiai sveikiname mūsų nelaimin
gų tautų gyvenime kiekvieną pa
gerėjimą, kad ir kaip nežymus jis 
bebūtų. Mūsų seimo neatlaidūs 
žygiai demaskuojant ir atsklei
džiant sovietinio imperializmo ir 
kolonializmo nusikaltimus, mū
sų seimo nuolatinis bombardavi
mas savo oficialiais pareiški
mais ir savo informaciniais ko
munikatais dėl kai kurių pagrin
dinių pavergtosios Europos gyve
nimo faktų neabejotinai bus pri
sidėjęs politinio teroro kraštu
tinėms formoms pavergtuose

IT susirinkus...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sprendimą, nėra ko stebėtis, kad 
nė 48 valandom nepraėjuspopa- 
liaubų paskelbimo, atėjo žinios 
apie naujus susirėmimus. Be to, 
nei Indija, nei Pakistanas nesuti
ko su Saugumo Tarybos nutarimo 
antra dalimi, kuria buvo Įsakoma 
pasitraukti iš svetimos teritori
jos. Tokiu būdu džiaugsmas dėl 
paliaubų Įgyvendinimo pasirodė 
esąs per ankstyvas. Iš kitos pu
sės, už paliaubų Įgyvendinimą 
kalba ne tik vienodas JAV ir So
vietų nusistatymas, bet ir faktas, 
kad abiem kraštam karas yra ne
pakeliama našta.

Palikus Kašmiro klausimą ku
riam laikui atvirą, Įdomu susto
ti ties JAV - Sovietų santykiais 
naujų galimybių šviesoje. Ja- 
mes Reston, New York Times 
Washingtono biuro vedėjas, JT 
visuotino susirinkimo išvakarė
se rašė, kad sovietų pareigūnai 
Washingtone, komentuodami su
tarimą Saugumo Taryboje, pri
mygtinai pabrėžė, kad abu kraš
tai turi gražios progos bendra
darbiauti siekiant sutramdyti 
neramumus Azijoje. Girdi, jei 
amerikiečiai sustabdytų šiauri
nio Vietnamo bombardavimą, ra
sit gal ir galima būtų sutarti dėl 
dviejų svarbiausių šių dienųprob - 
lemų, būtent dėl tvarkos Azijoje 
ir atominių ginklų išsiplėtimo su
laikymo.

Galimas dalykas, kad dėl to 
JAV ambasadorius A. J, Goldber- 
gas savo kalbojeVisuotinameSu- 
sirinkime ir priebėsi iniciatyvos 
tiems pokalbiams duoti konkretes . 
nius rezultatus. Mashingtono 
politiką Vietname jis teisino Ki
nijos agresija, aiškindamas, kad 
Pietų Vietnamas galėjo būti pir
ma komunistinės agresijos auka, 
^domu, kad Goldbergas šia proga 
‘pamiršo’ kitas komunistinės ag

gelis nesveikuojančių puola juos 
pirkti, vartoja savaitėmis ir mė
nesiais, o tuo tarpu liga plinta ir 
vis darosi mažiau bepagydoma 
tikru ir moderniu gydymu. Ge
riausia ir saugiausia Į tai ne-
kreipti nė mažiausio dėmesio ir 
neišleisti nė cento. Etiškos vals - 
tų gamybos taip nesigarsina.

Medicinos mokslo pažanga ir 
laimėjimai sudaro palankias są
lygas kultūringam žmogui ilgiau 
ir sveikiau gyventi. Ateities per
spektyvoje pramatoma gražių vii • 
čių dar ilgiau gyventi, nes vis dau
giau ligų apvaldoma, nugalima ir 
susirgusius sėkmingiau pagydo
ma. Tačiau ir patsai žmogus tu
ri laikyti savo pareigą neatsi
likti nuo medicinos pažangos ir 
ja naudotis savo sveikatos gero
vei.

mūsų kraštuose sušvelninti. Ati
tinkamus faktus galima rasti 
mano pranešime apie pavergtųjų 
kraštų padėties raidą.

Kaip Lietuvos delegacijos na
rys su apgailestavimu turiu kon
statuoti, kad dėl skirtingos (nuo 
satelitų) Lietuvoje politinės ir 
administracinės sovietinės prak
tikos, maskuojančios Sovietų Są
jungos agresiją ir okupaciją, 
Lietuvos raida, palyginti su va

dinamų satelitų raida,veikiauyra 
visai priešingos krypties. Inten
syvinamas rusinimas virsta savo 
rūšies kultūriniu ir tautiniu ge
nocidu. Religijos persekiojimas 
neatlyžta. Šimtai tūkstančių de
portuotų lietuvių tebeprievartau- 
jami Sovietų Sąjungos arktinėse 
srityse, ogi rusai kolonistai Įvai
riomis dingstimis importuojami 
1 Lietuvą.

Turiu malonią pareigą iš šios 
tribūnos pareikšti padėką Jung
tinių Valstybių Atstovų Rūmų už
sienio reikalų komisijos europi
niam pakomisiui už jo apklausi
nėjimus apie sąlygas Baltijos 
valstybėse ir kituose Rytų Eu
ropos kraštuose, taip pat pareikš
ti padėką Atstovų Rūmams už vien. 
balsĮ priėmimą 416 nr. rezoliu
cijos, skatinančiosJungtinių Vals
tybių prezidentą "(a)sauprieina- 
momis priemonėmis pasaulio opi
nijos dėmesĮ atkreipti Į Jungtines 
Tautas ir atitinkamus kitus tarp
tautinius forumus dėl estų, latvių 
ir lietuvių tautoms laisvo apsi
sprendimo teisės paneigimo ir (b) 
skatinančios JAV prezidentą pa
saulio opinijos jėgą panaudoti 
toms Baltijos tautų teisėms at
statyti".

resijos aukas, kaip.pvz. Lietuvą. 
Atrodo, kad jam kas buvo, tas 
pražuvo. Dabar Sovietų Sąjunga 
jau esanti gera, tik Kinija bloga. 
"Geriems" sovietams jis siūlė 
susitarti dėl atominių ginklų nau
dojimo neišplėtimo ir esamų gink., 
lų išteklių dalinio sunaikinimo. 
Pagaliau ir pats Vietnamo klausi
mas, esą, galėtų būti JT svar
stomas. Tačiau toks bendrų in
teresų ieškojimas nedavė ge
rų, bent tuoj apčiuopiamų, re
zultatų.

Sovietijos užsienio reikalų 
ministeris A. Gromyko JT Vi
suotiname Susirinkime kitą die
ną pasmerkė JAV kaip agreso
rius Vietname, o kai dėl atomi
nių ginklų kontrolės, tai ameri
kiečiai pirmiausiai turėtų susi
laikyti nuo jų davimo savo NATO 
sąjungininkams, ypač vokie
čiams. (Tą patĮ Maskvoje pa
reiškė ir partijos sekretorius L. 
Brežnevas, pabrėždamas, kad jei 
amerikiečiai duotų tuos ginklus 
vokiečiams, sovietai turėtų 'ati
tinkamai' reaguoti.)
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Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

METMENYS — tiesa, vidutinės knygos storumo -- visdėlto 
retokai teapmetami. Todėl ir kątik atėjusiame 9-tame numeryje 
netgi visuomeninių aktualijų svarstymai, aidėję pernykščiuose 
suvažiavimuose bei stovyklose, tik dabar pasirodo juodom raidėm 
ant balto popieriaus užrašyti.

Bet laikas Metmenims nuolaidus. Tartum būtų sulėtinęs žings
ni, sugaišusių Metmenų palūkuriuodamas: pernykščiai samprotavi
mai ir šiandien dar gali būti pasakyti tokiu pačiu pasisekimu, nes 
maža kas tepasikeitė.

Kelių laisvėn ir šiandien tebeieškom. Ypač atodairose tarptau
tinių santykių istorijon tebematom tuos pačius kelmus, ant kurių ir 
kiti, ir mes esame klupę. Pamatom ir savo, ir per porą šimtmečių 
nutysusios virtinės pirmatakų tikėjimus ir nusivylimus Vakarais. 
Matom niekad nepašykštėtą Vakarų moralinę paramą mūsų ir mū
sų kaimynų laisvės kovoms, ir matom, kaip iš pradžios, taip ir vi
sados tebetrunkančią stoką ryžtingos Vakarų akcijos nuoširdžiai 
užjaučiamiesiems laisvės kovotojams apčiuopiamiau padėti.

Bet keista, -- o gal natūralu? — kad įžvalgaus tarptautinių 
santykių istorijos stebėtojo žvilgsnis t dabartį nebe toks aiškia
regiškas. Teisybė, įžvelgimas galimų atramos taškų Lietuvos 
laisvės kovai dabartinėj Rytų Europoj, šen ten pa maištavusio j, 
šen ten laisvės mielėmis užsidavusioj, arba net ir prieš Rusiją 
besišiaušiančioj Kinijoj -- be abejo, yra labai žvalaus pastabumo 
ženklas. Betgi tikėjimas dabartiniais Rytais -- jei tai būtų tikė
jimas! -- būtų dar spekuliatyvesnis, dar daugiau turis tikimybių 
apvilti, negu tikėjimas Vakarais.

Todėl ir išvada, -- paremta vien tuo, kad Rytų Europoj ir 
Pekine kartais sužaibuoja kažkas nepalanku ar net nemalonu Mask
vai, -- išvada, siūlanti mūsų išeivijos vadovybę keldinti atgal 
Europon, kaip vienintelė visos analizės išvada, atrodo sunkokai 
suprantama staigmena. Kur -- Europon? Vakarų? Bet argi tai ne 
tie patys, dosnūs moralinės paramos ir šykštūs ryžtingos akcijos. 
Vakarai? O gal -- Rytų Europon? Tai Įdomu, bet tuo pačiu metu ir 
perdaug dar aišku, kad ten, kaip ir tolimajam Pekine, sudundan
tieji antimaskviniai perkūnėliai tuo tarpu toli gražu nėra mūsų 
išeivinės politinės vadovybės veiklai nei užuovėja, nei rimtos at
ramos taškas.

Teisybė, kad ne tik mūsų išeivinės vadovybės laikysena, bei ir 
pats jos Amerikoj buvimo faktas naujųjų antivakarietiškai neutralių 
kraštų politikų akyse ją sutapatina su Amerika bei jos intere
sais. Jei manytumėm visas viltis nukreipti Į naujųjų valstybių 
balsus Jungtinėse Tautose ar Į jų gal kada būsimą lemiamą (?) įta
ką tarptautiniuose santykiuose, tai ar ne nuosekliau būtų tai mūsų 
politinei vadovybei keltis stačiai Egiptan, Alžiran ar net Kenijon? 
Tai, tiesa, nebūtų daug arčiau prie Lietuvos (jei artumas turėtų 
lemiamos svarbos, tai geriausia būtų tūnoti Gotlande), bet būtų tikrai 
atokiau nuo tos menamai apvylusios ir nepopuliarios Amerikos...

Dalykams esant tokiems, kokie jie, deja, yra, lieka neįrodyta, 
kad atokumas nuo Amerikos tikrai būtų Lietuvos bylai parankesnis. 
Nepasitenkinimą mus liečiančiais reiškiniais Amerikos politikoj 
kaip tik čia pat būdami pareiškiant efektingiau, negu galėtume su
sipykę ir "išėję žaisti kitan daržan". Neįrodyta, kad čia buvimas 
automatiškai pajungia mus "atviron priklausomybėn nuo šio kraš
to vyriausybės" visuose žygiuose Lietuvos reikalu. Tam tikra pri
klausomybė nuo ištiso aplinkybių komplekso visur-yra»tr bus. Bet 
mūsų akcijos Lietuvos reikalu priklausomybė nuo Amerikos val
džios gali atrodyti visiška nebent tik iš perdėtos baimės betko- 
klu kontaktu su Amerikos valdžia susitepti tos valdžios nemėgstan- 
čiųjų akyse.

Baimės akys didelės, ir joms net vaiduokliai kartais atrodo re
alūs. Štai' ir Dirvoj įdedamieji Castro šaržai rodomi pirštu, kaip 
liudijimas Dirvos redaktoriaus aklo paklusnumo WashingtonuL Esą, 
tokių šaržų Dirvoj greičiausia nebūtų, jeigu ji būtų leidžiama ne 
Clevelande, o Londone ar Paryžiuje... Betgi "tp” ženklu pažymė
ti šaržai ne Washingtono valdžios užsakymu ir ne Amerikoj, o Eu
ropoj (Berlyne) piešiami, ir Londonan ar Paryžiun jiems kelias 
būtų keleriopai trumpesnis, negu Clevelandan. Akstinų pasišaipyti 
iš Castro yra ir kitokių, negu iš Wasingtono Įtaigotų. Be to, Wa- 
shingtone nėra nieko panašaus 1 Lietuvoj nelabai laimingai pagar
sėjusią VDV, ir nei Dirvai, nei kitiems laikraščiams čia niekas ne
siunčia nei privalomai dėtinų straipsnių, nei piešinių.

Tad ir pagalvoji žmogus, kad tolimus horizontus aštriai ap
žvelgianti akis kartais kreivokai tepamato artimąją aplinką. Beje, 
tas reiškinys ne naujas ir jau yra Įgijęs net savotiško orumo: jis 
esąs būdingas net tokiam dideliam vyrui, kaip Prancūzijos de 
Gaulle...

Visa tai rodo, kad Maskva nė
ra linkusi tuojau pat priimti ame
rikiečių siūlomos rankos. Taito- 
dėl, kad sovietijoje šiuo metu dar 
nėra tokio vado, kuris galėtų pa
daryti toli einančius sprendimus, 
nesutinkančius su ligšioline, or
todoksine, sovietų komunistine 
politika, o be to ir iš dalinio bend
radarbiavimo jie norėtų visų pir
ma gauti sau nemažai naudos: pa
sitraukimo iš Vietnamo irnepri- 
leidimo vokiečių prie atominių 
ginklų, nors faktinai iki šiol apie 
tai dar ir nebuvo kalbos. (Vokie
čiai buvo suinteresuoti tik bend
rais NATO atominiais ginklais, 
kurių panaudojimui jiems būtų rei

kalingas JAV prezidento leidi
mas, tačiau vokiečiai galėtų pa
reikšti tik savo pageidavimus su
darant planus jų panaudojimo at
veju.)

Tokiu būdu pirmieji 'nuomonių 
p&sikeitimai’ Jungtinių Tautų Vi 
suotino Susirinkimo forume ne
davė vilties, kad greitu laiku būtų 
surasta formulė sklandesniam 
JAV - Sovietųbendradarbiavimui 
tam tikrose sritysb,okaiptiknuo 
to ir priklauso Jungtinių Tautų 
organizacijos ateitis.

V. Meškauskas
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DIRVOS VAKARAS IR NAŠŪS 
PASITARIMAI CLEVELANDE

Dirvos vakaras, suruoštas 
ALT S-gos Clevelando skyriaus 
rugsėjo 25 d. turėjo dvejopą nau
dą: pats vakaras su Clevelando 
okteto koncertu praėjo didelio pa
siekimo ženkle, o ta proga Į va
karą atsilankiusių svečių iš Chi
cagos dėka įvykę ALT S-gos ir 
Vilties d-jos valdybų pasitarimai 
davė taip pat svarbių ir naudingų 
vaisių tolimesniam tų organiza
cijų darbui.

Apie vakaro pasisekimą ir ki
tas to Įvykio detales kalbėsime 
atskirai. Nors tai irgi buvo reikš
mingas Clevelando visuomenės 
parodytas prielankumas ne tik 
Dirvai, bet aplamai lietuviškai 
spaudai. Juk tai nebuvo vien šiam 
ras vienos srovės žmonių pobū
vis, bet. sutraukęs įvairių pažiū
rų ir srovių atstovus ne tik nuo
taikingam vakaro praleidimui, 
bet artimesniam susibičiuliavi
mui, nuomonių pasikeitimui, bi
čiuliškam išsikalbėjimui.

Parengimo proga iš Chicagos 
atvykę -- ALT S-gos pirm. inž. 
Jonas Jurkūnas, vicepirm. Teo
doras Blinstrubas, iždin. Mečys 
Šimkus ir Vilties d-jos vicepirm. 
Kazimieras Pocius suteikė progų 
jau parengimo išvakarėse Dirvos 
redakcijoje su Vilties valdybos 
nariais — pirm. Aleksu Laikūnu, 
ižd. Vaciu Vinclova ir v-bos na
riu Vladu Blinstrubu bei reikalų

SLA ŠIANDIEN IR ANUOMET
Jeigu Susivienijimas Lietuvių 

Amerikoje per visą ilgojo savo 
gyvavimo laiką tautiniams, kul
tūriniams ir politiniams mūsų 
tikslams yra išleidęs per300,000 
dol., tai paskiros kuopos bei vei
kėjai suaukojo daug didesnes pi
nigų sumas. Nariams gi apdraudo- 
mis ar pašalpomis jau išmokėta 
žymiai daugiau, negu 7.000.000 
dol.

Užtat dabar, besidžiaugdami to. 
kiais stambiais laimėjimais, pa
žvelkime į praeitį, ypatingai į pir - 
mapradžius SLA žingsnelius. No
rime mokytis iš praeities, bet, 
žiūrėdami į ją šių dienų akimis, 
rasime nemaža Įdomių, nors kar
tais ir sunkiai suprantamų, pa
žiūrų, nusistatymų, gynimosi bei 
puolimo priemonių ir lėtos pa
žangos priežasčių taip, kaip ir 
stiprėjimo arba laikinio silpimo 
reiškinių.

Tektų daugiau kalbėti apie ne 
visados sėkmingus ir laimingus 
pačių pagrindų, tikslų ir konsti
tucijų kaitaliojimus, susijusius 
net su titulinio vardo nepasto
vumu. Pirmasis Susivienijimo Vi
sų Lietuvninkų Amerikoje sei
mas 1886.VIII. 15 d. Shenandoah, 
Pa. pasistatė sau tokius tikslus 
(citatose kalba netaisyta): a)pirk
ti žemes ir namus, steigti mo
kyklas, našlaičiams ir pasenu- 
slems žmonėms prieglaudos na
mus ir statyti lietuvių bažnyčias;
b) steigti darbininkams biržas, 
kur bedarbiai lietuviai pagalbą ga
lėtų rasti darbo jieŠkodami ir
c) sušelpti mirusio nario gimi
naičius". Tuojaus lenkų kėslai 
katalikų priedanga pasišovė or
ganizuotis kitaip ir sušaukė 1886 
XI,22 d. Plymouth, Pa. Susivieni
jimo Visų Draugysčių Katali
kišką Lietuvišką Amerike sei
mą, kuriame tikslai jau kitokie: 
"Kožnas lletuvnikas prigulintis 
ing Susiwienijimą, privalo užlai- 
kytie savo naciją, priduot pagel- 
bą savo broliui nelaimėj būnan- 
ežiam, west diewobaimingą giwe 
nimą, ir dawinėt gerą priklodą 
nog sawias, tejpgi naujai pribu

vedėju Jonu Ciuberkiu apsvarsty
ti visą eilę klausimų, susijusių 
su vykdomu vajum, mūsų spau
dos ir kitais abi organizacijas 
liečiančiais klausimais.

Abiejų valdybų atstovų posė
džiai sekančią dieną buvo tęsia
mi Vilties d-jos pirm. Al. Lai- 
kūno namuose, dalyvaujant abiem 
Dirvos redaktoriam ir buv. Vil
ties d-jos pirmininkui dr, VI. Ra
manauskui.

Iš tų pasitarimų turinio ir dva
sios išplaukia abiejų valdybųdar- 
nus sutarimas pagrindiniais 
klausimais, daugiausia liečiant 
mūsų spaudos, konkrečiai ta
riant Dirvos, tolimesnio išlaiky
mo ir stiprinimo problemas. Iš 
tų pasitarimų eigos dar kartą pa
sitvirtino ALT S-gos valdybos di
delis dėmesys ir parodytas rū
pestis savos spaudos išlaikymo 
galimybėmis.

Tų galimybių ribose yra ir ALT 
S-gos skyrių pastangos savo atei- 
ties veikloje kreipti kuo didžiau
sią dėmesį savosios spaudos pa
laikymo ir informavimo krypti
mi.

ALT S-gos Clevelando sky
riaus Suruoštas. Dirvos, vakaras 
ir jo pasisekimas teikia vilčių, 
kad ir kituose miestuose panašios 
pastangos, būdai ir priemonės 
duos teigiamų vaisių.

vusiam broliuj isz Lietuvos duo- 
tie pagelbą". Bet 1889,XL5 d.Ha- 
zelton, Pa. sušauktame seime jau 
paskelbtas chartoje gautas var
das — Susivienijimas Lietuvnin
kų Amerike. Kitais metais, 1890 
X.l d. MahonoyCity, Pa. vėl nau
jas titulas --SusivienijimasLie
tuvininkų Katalikų Amerikoje. Ši
taip su didesniais ir mažesniais 
svyravimais viskas vystėsi iki 
XVI-jo seimo 1901.V.21-23 d.d. 
Wilkes-Barre, Pa., kada Susivie
nijimas galutinai suskilo į SLA ir 
SLRKA jau be lenkinimo pastan
gų — vėliau LRKSA —, šitaip 
veikiant dviem atskiromis orga
nizacijomis iki šių dienų.

Čia pat privalome paminėti, kad 
be kovos tarp katalikų-lenkintojų 
ir nuoširdesnių lietuvių arba tarp 
pavyzdingų katalikų (ne be išim
čių) ir lietuviškumą bei lietuvy
bę labiau ginančių srovės, dar 
tarpais vyravo anksčiau ir vė
liau kova tarp vadinamųjų tautie
čių ir socialistų arba kova prieš 
veikėjus, dirbančius ne dėl idė
jos, bet dėl tuščios garbės, už
tat kartais be naudos bendram la
bui. Tatai buvo taikliai M. Vil- 
kaucko apibūdinta 1890-jų metų 
Vienybės 6-me nr.: šitokia veik
la esanti tartum "Stalupėnų uba
go giesmė: "Ratas ratą vijo, nie
kad nepavijo".

Kita įsidėmėtina sritis. Vienas 
iš pagrlndiniųpagal dabar veikian
čią konstituciją tikslų yra: "Vie
nyti į brolišką sąjungą visus ge
ro elgesio lietuvius, neatsižvel
giant į jų lytį, tikybą ar politines 
pažiūras”. O tada? Pačiame pir
mame seime pakilo karšti ginčai 
dėl klausimo, ar priimti mote
ris Į Susivienijimą. Protokole 
šitaip sakoma: "vieni moteris dar 
šiaip taip sutiko primti, bet mer
ginų anaiptol ne". Ir bendrai siū
lymas tapo atmestas. Iš tolo žiū
rint, atrodo keista. Juo labiau, 
kad nei siūlytojų, nei priešininkų 
argumentų nešinome. Ilgokam lai
ko tarpui praėjus, tiktai 8-me 
seime, 1893.X.25 d., Pittston, Pa. 
buvo nutarta moteris priimti ly-

šiais metais neolituanų stovykla ir suvažiavimas laikomi pasisekusiu dėl dalyvių skaičiaus ir turi
ningų paskaitų. Stovyklai vieta, nors ir toli nuo kitų miestų, labai tiko stovyklauti ir neolituanai ją ilgai 
prisimins. Nuotraukoje vėliavos pakėlimas stovykloje. V. Gruzdžio nuotrauka

B. Kviklio 'Mūsų Lietuva’ keturiuose tomuose
750 puslapių, stambaus forma

to, gausiai iliustruoti ir gražiai 
atspausdinti veikalai -- reti sve
čiai mūsų knygų pasaulyje. Ta
čiau prieš Jūsų bendradarbio akis 
ant stalo guli Liet. Enciklopedi
jos leidėjo Juozo Kapočiaus ne
seniai išleistas Broniaus Kviklio 
paruošta "Mūsų Lietuva", II to
mas, Jame atspausdinti Utenos, 
Rokiškio, Kauno, Kėdainių, Uk
mergės, Panevėžio, Biržų aps. 
vietovių aprašymai; tekste 973 
iliustracijos, jų tarpe 38 žemė
lapiai ir planai, šiaip jau kraš
tovaizdžiai - gyvenvietės, baž
nyčios, piliakalniai, žmonės. Tai 
didžiulis darbas savo apimtimi, 
turint galvoje, kad tik pernai bu
vo išleistas šios knygos I tomas.

Jūsų bendradarbis aplankė šios 
knygos autorių jo bute Chicago
je. Br. Kviklys mielai sutiko pa
sidalinti mintimis apie šį dar
bą.

— Kokiu būdu Jums pavyko 
surinkti tiek daug įdomios ir re
tos medžiagos?

— Šiam reikalui buvo panaudo
ti visų laikų, įskaitant ir pasku
tinius, Įvairių autorių raštai apie 
Lietuvą, archeologinės, istorinės 
geografinės, etnografinės studi
jos, kai kuri archyvinė medžiaga, 
gausi periodika. Labai daug me
džiagos apie Lietuvos vietoves pa
tiekė pora šimtų bendradarbių, gy
venančių įvairiuose kraštuose, 
įskaitant Lietuvą, Lenkiją ir net 
Sibiro kraštus.

-- Skaitytojai žavisi ML I ir 
II tomo iliustracijomis. Dauge
lis jų trauktos po II P. karo. 
Kaip pavyko jas gauti?

— Sunkumų buvo nemažai. Gel - 
bėjo Lietuvos vaizdų kolekcio
nieriai: Daumantas Cibas, dr. 
Al. Račkus, J.J. Staugas, nemo
kamai perleidęs A.A. kun. Berei- 
šio rinkinius ir kiti. Bet daugiau
sia jų patiekė patys "MūsųLietu
vos" skaitytojai, perkratę savo ai- 

giomis su vyrais teisėmis. Ne
trukus narių — moterų atsirado 
įvairiose kuopose, tačiau įsiga-
lėta žymiai vėliaus: 11-me seime 
— 1896.X. 13 ir 14 d.d. Brook- 
lyn, N.Y. --jubiliejinėje dešimt
mečio iškilmėje, vienuolikos kal
bėtojų tarpe pirmą kartą prašne
ko vienintelė moteris — Ona Jan
kauskienė iš Waterbury, Conn., 
apie moterų teises ir švietimo mo 
terims reikalingumą.Tiesa,liūd
na tiesa, kad retkarčiais ir da
bartinėje mūsų visuomenėje iš
girstame tokių atžagariu nuomo
nių, kad moterims švietimas ne
sąs reikalingas. Ir reikėjo dar 
net penketą metų laukti, kol mote 
rys pradėjo, kaip kuopų bei drau
gijų delegatės rodytis seimuose. 
Pirmosios tokios buvo jau minė
tame 16-me seime: A. Deimar- 
tienė iš Plymouth vyskupo Va- 
lančausko draugijos, I. Sarpalie- 
nė ir K. Ališauskienė iš 34-os 
D.L.K. Vytauto draugijos išBos- 
tono, Mass., ir B. Mikalevičienė 
ir M. Mikalevičienė iš 52-os kuo . 
pos Minersville, Pa.

Tad nė kiek nesistebėsime, jei
gu nepaprastame 54-me seime 
1966-ais metais delegačių bus 
daugiau, negu delegatų.

Vladas Braziulis

M. VALIUKĖNAS

bumus ar specialiai šiam reika
lui iš kitų šalitinių išgavę. Nema
ža padėjo Okupuotosios Lietuvos 
lietuviai, vienu ar kitu keliu at
siuntę šimtus Lietuvos vaizdų. 
Keliasdešimts nuotraukų gauta 
ir iš Sibiro tremtinių. Be to, per. 
žiūrėti įvairūs leidiniai, paimant 
iš jų reikalingas nuotraukas.

— Užsiminėte Lietuvos ir Si
biro lietuvius. Ar juos taip pat 
"Mūsų Lietuva" pasiekė?

— Neturiu aiškių duomenų, kad 
būtų pasiekusi, bet buvo gauta iš 
anapus atsiliepimų, kad apie šią 
knygą jie girdėję per Amerikos 
Balso radiją ir labai norį ją paskai
tyti.

— O kaip su Suvalkų Trikam
pio lietuviais?

— Broliai ir seserys Seinų 
krašto lietuviai uoliai talkininka
vo renkant medžiagą apie Pieti
nę Sūduvos dalį. Jie prisiuntė 
nemaža medžiagos ir daugelį šim. 
tų nuotraukų, iš kurių geriau
sios jau atrinktos UI tomui. Ne
turiu duomenų, kad jie galėtų tą 
knygą gauti.

-- Kaip ML sutiko laisvojo pa
saulio lietuviai?

-- Leidėjas ir autorius gavome 
keletą šimtųpadėkos laiškų. Daž
nai prie jų buvo pridėta vertingos 
medžiagos apie vietoves ar ati
tinkamų vietovių vaizdų. Buvo ir 
kritiškų, dažnai pagrįstų pasta
bų.

— O kaip reagavo mūsų veiks
niai?

-- Su jais šiuo reikalu ryšių 
neturėjau, padėkos nesusilau
kiau, bet neteko ir blogų žodžių 
girdėti.

— ML skaitytojai su II tomu 
buvo gavę autoriaus ir leidėjo 
laiškus ML IV tomo reikalu. 
Kaip jie į tai atsakė?

-- Ruošiant spaudai ML II to
mą paaiškėjo, kad su tuo tomu 
darbas tebus Įpusėtas ir kad me
džiaga į tris tomus, kaipbuvopla

Lietuvos kariuomenės sporto stadionas Aukšt, Panemunėje 1938 metais. Dešinėje matyti karo mokyk-
los rūmai. (Iš "Mūsų Lietuvos" II tomo).

nuota, netilps. Autorius paprašė 
leidėją Juozą Kapočių atsiklaus
ti prenumeratorius dėl ML IV to
mo galimo išleidimo, kas ir buvo 
padaryta. Leidėją ir autorių nu
stebino balsavimo rezultatai: 
nors ir buvo skelbta, kad neat- 
sakymas į anketą reikštų teigia
mą atsakymą, atsakė didžioji da
lis knygos prenumeratorių. Lei
dykla, susumavusi gautuosius duo- 
menis, nustatė, kad net 99,13% 
prenumeratorių pasisakė už ke- 
turtomę ML ir tik 0,87% pasisa
kė neigiamai. Tiesa, buvo laukta 
teigiamų rezultatų, bet ne tokių 
palankių. Didelė dalis balsavusių 
atsiuntė specialius laiškus, ar 
bent pridėjo kai kuriuos įrašus 
balsavimo kortelėse. Skaityto
jams labai patiko, kad leidžiant 
serijinį plačios apimties veika
lą, buvo atsiklausta jų nuomonės; 
skaitančioji masė buvo įtraukta 
į knygos 1 eidimo reikalus. Dau
gelis ragino leisti ne tik ketur- 
tomę ar penkiatomę ML, bet de- 

šlmtles tomų Šios srities veika
lą ar tiesiog Lietuvos geografi
nę enciklopediją. Yra ir labai 
įdomių atsakymų, kurių dalį gal 
teks vėliau spaudoje paskelbti. 
Netrūko kūrybingų patarimų au
toriui bei leidėjui. Visa tai sutei
kė daug jėgų leidėjui, autoriui ir 
bendradarbiams.

— Ar pakankamas prenumera
torių skaičius?

— ML prenumeratorių skai
čius 2-3 kart didesnis, kaip kad 
normalios lietuviškos knygos mū
sų sąlygose išperkama. Tačiau 
jis dar nėra pakankamas, kad bū
tų gražiai apmokamos didokos 
leidimo bei spaudos darbų išlai
dos. Dar daugelis geros valios lie- 
tuvių ML neprenumeruoja, o kiti 
(ypač Europoje, P. Amerikoje, 
Australijoje) gyvenantieji apie ją 
nė nežino. ML jų negali pasiek
ti dėl valiutos suvaržymų ar ne
proporcingai jiems aukštos (tu
rint .galvoje piniginį santykį) kny
gos kainos.

— Ar dar galima ir kokiomis 
sąlygomis ML užsisakyti?

— Kiek žinau, LE leidykla dar 
mielai priima užsakymus. Užsi
sakiusieji visus 4 ML tomus už 
kiekvieną moka $10, vietoje $15 
knygų rinkoje. Leidyklos adre
sas: 361 W. Broadway, So. Bos- 
ton, Mass., 02127. Pasiuntę $20
ir užsakymą, tauojau paštu gaus 
du pirmuosius tomus.

-- O kada gausime tretįjį to
mą?

-- ML III tomo rankraštis, ap - 
imąs Šiaulių apskritį ir Sūduvos 
vietoves, jau paruoštas spaudai. 
Kaip ir n t., jį peržiūri lituanis
tikas F. Kudirka. Spaudos dar
bai taip pat pradėti. Turima gerų 
vilčių išleisti jį ateinančiais 1966 
metais.

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
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Bostono jūrų skautai, stovyklavę Kennebunkporte, neša vainiką prie jūros... B. Kerbelienės nuotrauka

BOSTONO JURŲ SKAUTŲ STOVYKLA
Bostono Jūrų Skautų "Nemu

no" Tunto skautai ir skautės 
šiemet nuo liepos 31 iki rugp, 
14 d. stovyklavo Tėvų Pranciš
konų sodyboje prie Atlanto pa
jūrio — Kennebunkporte, Maine 
valstijoje. Gražiame miške, ne
toli prieplaukos, kur plūduriavo 
{vairūs mokomieji jūrų skautų 
laivai, išsirikiavo daug palapi
nių. Čia skautai-ės parodė savo 
išradingumą ir iš kriauklių ir 
nendrių padarė papuošimus ir 
{vairiausias tvoreles. Stovyklą 
lankė savi ir svetimi ir gėrėjo
si jos tvarka ir puošnumu. Ypač 
visą dėmes} kreipė { aikštėje 
iš stiebų, virvių ir vėliavėlių pa
darytą didžiulio laivo denio su kry
žiumi priešakyje imitaciją. Prie 
stovyklos vartų dominavo Vytau
to prie Juodųjų Jūrų paveikslas, 
kur{ nupiešė Duobaitė.

Stovyklos metu vyko mazgų 
rišimo, praktinio irklavimo, bu
riavimo, pirmosios pagalbos, dai - 
navimo, rikiuotės, mandagumo ir 
religinės pamokos. Religinius da
lykus pravedė kun. Butkus iŠ Aus
tralijos. Šiai stovyklai vadovavo 
B. Kovas, M. Manomaitis, se
sėm j, skautėm -- vadovė A. 
Kovienė, Paįvairinimui dieno
tvarkės -- stovyklautojai žve
jų laivais buvo išvežti { Atlanto 
vandenyną žuvauti,

"Naručio" laivo skautai atliko 
apie 35 mylių kelionę dviračiais 
{ Nelis paplūdimj. J, sk. M. Ma- 
nomaičiui vadovaujant padaryta 
didelė kelionė motorlaiviais Mai
no upe — apie 64 mylias. Kelio
nė buvo labai naudinga, {domi ir 
su nuotykiais, tarpais su lietu
mi ir žaibais.

Antrą sekmadienj praveston 
iškilmingon Jūros Dienon atsi
lankė vyr. j.s. Ed. Vengians
kas ir kun. Raibužis iš Chica
gos, kurie savo dalyvavimu šio
je šventėje nepaprastai pakėlė 
stovyklaujančių ūpą. Ta proga bu ■ 
džiai davė savo {žod{. Jūros Die
nos iškilmių metu — "Nemuno" 
tunto j, skautai -- j.b.v. B. Ko
va, j.b.v, G. Čepas, j.b.v. V.

Ulevičius, j.b.v. D. Jančauskas, 
j. sk. v. L. Lendraitis, j. sk. Ed. 
Matijoška ir bebras.V, Steponai
tis apdovanoti pirmaisiais ypatin - 
gaiš žyminiais nepriklausomoje 
lietuvių jūrų skautijoje, kuriuos 
suteikė vyr. j, skautininkas Ed. 
Vengianskas. Žuvusių lietuvių 
jūrų skautų prisiminimui buvo nu - 
leistas 1 jūrą vainikas.

Paskutinę savaitę, j.b.v. sk. Vyt. 
Izbickui vadovaujant ir padedant 
inž. J. Mikalauskui, buvo suruoš
to ežere laivų regata. P.B. Ute- 
nis pravedė jūrų skautams šaudy • 
mo rungtynes 22 kalibro šautu
vais, o bebrams -- oriniais Šau 
tuvėliais.

Reiktų pažymėti, kad tuo pat me - 
tu pas Tėvus Pranciškonus stovyk - 
javo ir ateitininkų moksleiviai 
-- ir malonu buvo stebėt, kaip jau
nimas nekartą prie bendro laužo 
kartu, vakarojo, dainavo, šoko. 
Jvairiom progom vieni pas kitus 
atsilankydavo, sportavo.

Ir taip po dviejų savaičių sėk
mingo stovyklavimo i r gero mais
to, kuri mamytės Bajerčienė,. 
Duobienė, Kovienė ir Ulevičie
nė pasikeisdamos stovyklauto-

jams gamino -- jūrų skautai-ės 
kupini {spūdžių ir naujų žinių, 
didesnio patyrimo jūriniame skau- 
tavime, apleido šią žavingą At
lanto pakrantę.

Stebėtojas

25 METAI LIETU
VOS ATSIMINIMUc

RADIJO
PROGRAMAI

Prof.- Jokūbo Stuko ve
dama lietuvių radijo valan
da "Lietuvos Atsiminimai” 
ruošiasi švęsti savo gyvavi
mo 25 metų sukaktį.

Artėjančios suk a k t i e s 
proga per L. Atsiminimų 
radijo
dr. St. Valiušaitis, pažymė
damas, kad 1941 metais pa
sigirdo New Yorke lietuviš
kas žodis, kada pasaulyje 
siautė karas, o Lietuva bu-

kalbą pasakė kun.

vo komunistų teriojama.
Radijo valandėle tiesos 

žodį skleisti pradėjo New 
Yorke gimęs, Lietuvos dar 
tada nematęs jaunas stu
dentas Jokūbas Stukas.

Kun. Valiušaitis toliau 
dėstė:

— Jokūbas Stukas nesi
tenkino lietuviškomis radi
jo valandomis. Jis norėjo, 
kad tiesos ždis apie Lietu
vą pasiektų ir nelietuviškai 
kalbančiąsias mases.

O r g a nizuoja televizijos 
programas, savaitines radi
jo valandas anglų kalba.

Jokūbo Stuko užsibrėžtas 
darbas yra ypač naudingas 
priaugančiai, svečioje šaly
je, lietuvių kartai ir labai 
'kenksmingas tėvynės Lie
tuvos pavergėjams. Tai ne
reikia nė įrodyti. Tėvynės 
Lietuvos pavergėjai jį puo
la, niekina, net jo pavardę 
mažąja raide rašo. O čia gi
męs ir mokslus einąs, ar 
jau juos baigęs, lietuviška
sis atžalynas, atrodo, Lietu
vos Vyčių ir Jokūbo Stuko 
darbų dvasia užsidegęs, ei
na ginti Lietuvos teisių.

štai puikiai pavykęs žy
gis į VVashingtoną, štai or
ganizuojamas protesto žy
gis į Jungtines Tautas Lie
tuvai Nepriklausomybę At
gauti ! Tai rodo, kad Jokū
bo Stuko prieš 24 metus pa
sėtas ir nuolatos rūpestin
gai prižiūrimas tėvynės 
meilės grūdas auga į stiprų 
ąžuolą, kurio ir jokios aud
ros nebeišraus.

”Kad, tu, gude, nesulauk
tum, kad aš tylėčiau, ir ta
vo daromų niekšybių tėvų 
kraštui neskelbčiau laisva
jam pasauliui”, visada pa
brėžia Jokūbas.Stukas.

Mielam "Lietuvos . Atsi
minimų” radijo valandos 
direktoriui profesoriui Jo
kūbui Stukui i išvariusiam 
tokią plačią lietuvybės puo
selėjimo vagą svečioj lietu
viams šalyje, su tūkstan
čiais "Lietuvos Atsimini-

aš mačiau Lietuvoje?
Pasikalbėjimas su Juliu Pakniu, Kearny lietuvių 

banko direktoriumi
ekskursijų { pavergtą Lietuvą. 
Ar tamsta vykal su kuria nors 
tų ekskursijų?

— Ne. Vykau vienas per Skan
dinaviją { Maskvą ir iš Maskvos 
{ Vilnių. Nusileidus lėktuvui Vil
niuje buvau sutiktas ir nuvežtos 
{ viešbut{, kuriame turėjau du 
kambarius ir vonią už $35.00 
parai, su maistu ir visais kitais 
patarnavimais, telefonu, taxi ir 
palydovu. Su ekskursantais susi
tikau Vilniuje, bet jie su manim 
nenorėjo kalbėti, matyti buvo ne
patenkinti, kad aš neprisijungiau 
prie jų ekskursijų. Be manęs dar 
vienas buvo atvykęs iš Chicagos.

Julius Paknis dar prieš I-mą 
Pas. karą atvykęs {JAV, visą lai
ką gyveno ir dirbo su lietuviais, 
yptingal Harrison ir Kearny, 
New Jersey lietuvių organizaci
jose ir lietuvių banke, kuriam jau 
virš 40 metų vadovauja. Julius 
Paknis yra artimas giminaitis 
buvusio Lietuvos banko Kaune 
valdytojo Paknio. Dirvos atstovas 
A.S. Trečiokas, kalbėdamas su 
Juliu Pakniu, pirmiausia paklau
sė:

— Koks tamstos svarbiausias 
tikslas buvo šiais metais vykti Į 
komunistų pavergtą Lietuvą.

— Mano brolis Pranas, kuris 
gyvena tėviškėj Kerkų kaime, 
Ruibikių vals., jau keli metai sun
kiai serga. Pereitais metais bu
vau pažadėjęs aplankyti, bet ne
galėjau, ir dabar, gavęs prane
šimą, kad jo sveikata pablogėjo, 
nuvykau aplankyti.

— Girdėjome, kad iš JAV ir 
Kanados šią vasarą vyko keletą

mų” radijo klausytojų lin
kime nepavargti, bet ir to
liau diegti visų lietuvių šir
dyse meilę Lietuvai, jos 
kalbai, kultūrai, istorijai.

Darbas nelengvas, bet ga
limas. Su Tavim, Jokūbai, 
Dievo palaima, su Tavim 
tauriųjų Didžiojo New Yor
ko ir jo apylinkių lietuvių 
parama.

"Lietuvos Atsimin i m ų” 
ralijo valanda turi gyvuoti 
bent iki tol, kada Tu pats, 
Jokūbai, nuvykęs į laisvą 
Vilniaus radijo stotį už
trauksi su išsilaisvinusiais 
broliais "Lietuviais esame 
mes gimę, lietuviais norime 
ir būti".

Telaimina Aukščiausiasis 
mieluosius "Lietuvos Atsi
minimus” ir jų uolųjį orga
nizatorių! —■

— Sakėte, kad svarbiausias ke
lionės tikslas buvo aplankyti ser
ganti broli-. Ar buvote gavęs lei
dimą prieš vykstant?

— Ne, aš tokio leidimo neturė
jau ir tiktai nuvykęs j Vilnių pra
dėjau rūpintis. Pasiteiravęs su
žinojau, kad reikalinga kreiptis 
1 gen. Karveli. Gen. Karvelis man 
davė leidimą 48 valandoms vykti 
1 tėviškę su palydovu, sutinkant 
man padengti išlaidas. Tėviškėje 
praleidau dvi dienas ir vieną nak
tį. Galėjau pasikalbėti su broliu 
ir giminėmis. Iš matytų vaizdų ir 
pasikalbėjimų Įsitikinau, kad kai
mo gyvenimas nėra pavydėtinas, 
nors duonos ir kitokio maisto 
trūkumų neteko pastebėti pas 
broli ir jo kaimynus. Kaimo keliai 
ir pastatai apleisti. Man paklau
sus kodėl netaisomi, atsakė, kad 
tai valstybės turtas. Grįžtant {Vil
nių sustojome: Molėtuos, Utenoj, 
Lieliūnuose, Ankysčiuose ir Uk
mergėje.

-- Ar turėjote progos aplanky
ti kitos Lietuvos vietas?

— Taip, grižus 1 Vilnių, suti
kau savo giminaitį operos daini
ninką, o dabar jau pensininką — 
KazJ Gutauską, kuris gavo man lei
dimą aplankyti Birštoną, Kauną, 
Palangą ir Klaipėdą. Nieko ne
laukdami pasisamdę taxi išvyko • 
me iš Vilniaus l Kauną .kuris su
daro apleisto miesto vaizdą. Mū
sų taxi vairuotojas nusiskundė, 
kad jo mašina netvarkoje, todėl 
nutarėme toliau nevažiuoti ir grį
žome atgal 1 Vilnių.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NUJOJĘ MODERNIOJE

PARAMA
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

-- Ar ir kiti ekskursantai gavo 
leidimus važinėti po Lietuvą?

-- Kiek teko patirti, jie buvo 
vežami autobusais ir geležinke
liais grupėmis { parinktas vieto
ves bendram apžiūrėjimui, o gal 
vienam kitam ir buvo duotos lei
dimas nuvykti pas savuosius {kai
mą.

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

... 5th

... 5th 

...5th- 
Bott.

4.59,
4.89
4.39
1.29

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

5th 4.75
5th 1.19
5th 0.98

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

— Kada iš Lietuvos išvykote 
pirmu sykiu ir ar po to buvote 
parvykęs?

-- Lietuvą apleidau dar prieš 
šaukimą { rusų kariuomenę 1909 
metais. Buvau parvykęs {Lietuvą 
jos nepriklausomo gyvenimo me
tu, 1925 m. vasarą ir dabar pri
simenu tuos gerus laikus, kuomet 
dar mano tėvai ir daugelis gimi- 

(Nukelta Į 5 psl.)

AŠ BUVAU ŠNIPAS
EI ve sa Bazna

(3)
Atsargiai atrinkau buvusių 

darbdavių atestacijas. Pasiten
kinau tik dviem: jugoslavų amba 
sadoriaus ir amerikiečių karo 
attache. Perskaičiau puikią ates
taciją, kurią man išdavė patarė
jas Jenke, bet tuo laiku, ieškant 
tarnybos pas anglus, geriau buvo 
nerodyti vokiečių pažymėjimų.

Skelbime nurodytas adresas 
buvo Cancaya aukštume, kur 
buvo visos ambasados, apsuptos 
sodais. Prie ieškomų namų gat
vėje pamačiau pastatytą Chev- 
roletą su diplomatiniu numeriu. 
Ant užpakalinės sėdynės buvo nu
mestas portfelis, iš kurio ky
šojo dokumentai. Britų amba
sados pirmasis sekretorius ma
tyti buvo netvarkingas žmogus. 
Paskambinau prie durų.

Jauna tarnaitė mane {vedė į 
salioną. Laukti teko ilgai. Šian
dien sir Douglas Busk yra amba
sadoriumi Venezueloj. Tais lai
kais jis buvo pirmuoju sekreto

riumi Ankaroje ir dar neturėjo 
kilmingo žodžio "sir".

Aš pagarbiai pasikėliau, kai 
Mr. Busk {ėjo salionan. Jis ma
ne apžiūrėjo ir paklausė:

— Jūs ateinate dėl tarnybos. 
--Taip, pone.
| angliškai pastatytą klausi

mą atsakiau prancūziškai.
— Ar jūs nekalbate angliškai?
— Aš suprantu ir galiu skai

tyti, bet kalbu blogai.
Toliau klausinėjimą tęsė pran

cūziškai.
-- Ar mokate kitas kalbas?
— Be turkų ir prancūzų kal

bos, aš kalbu kroatiškai, moku 
šiek tiek graikiškai ir suprantu 
keletą žodžių vokiškai.

Aš jam padaviau pažymėjimus.
-- Kur išmokote kalbėti pran

cūziškai?
-- Kur{ laiką gyvenau Marse

lyje ir dirbau automobilių Ber- 
liet fabrike. Ten išmokauautomo 
bilių mechanikos.

Tai buvo tik nepilna tiesa. 
Prancūziškai išmokau viename

Prancūzijos kalėjime, bet to jis 
neturėjo žinoti.

Jis perskaitė pažymėjimus.
-- Jūs vadinatės Elyesa Baz

na?
— Taip pone.
Jis pasikėlė ir pakvietė mane 

sekti.
Prie rašomojo stalo jis man 

padavė plunksną ir popieriaus la- 
pą.

-- Parašykite ką nors.
-- Prancūziškai?
--Jei norite.
Aš parašiau: "Vadinuosi Ely

esa Bazna, gimęs 1904 m. liepos 
28 d. Pristinoje, per 360 km nuo 
Belgrado. Mano tėvas tame mies
telyje dėstė musulmonų religiją. 
Prasidėjus I Pas. karui mano 
šeima emigravo { Turkiją..."

Tai buvo pradžia mano curri- 
culum vitae, kokią ne kartą esu 
rašęs ieškodamas tarnybos.

— Aš norėjau pamatyti, ar jūs 
mokate rašyti, — pasakė Busk. 
-- Dažniausiai turkai būna ne
raštingi.

Paskui prie šviesos jis rūpes
tingai ėmė nagrinėti mano rank
rašti. Atrodo, kad jis žinojo gra
fologiją,

— Jūsų rankraštis man duoda 
pasitikėjimą, -- pasakė jis.

Aš nusilenkiau.
-- Aš tave ■ vadinsiu- Elyesa, 

— pasakė jis.
Tai reiškė, kad jis mane pri

ima tarnybon.
-- Tavo tarnyba bus ne tik 

vairuoti automobili, bet ir pa ta r _ 
nauti namuose.

Kaip kawass aš buvau pripra
tęs visokiems darbams.

-- Ar galiu sužinoti, kokia bus 
mano alga?

-<■' šimtas turkiškų svarų.
Tai buvo pats mažiausias atly

ginimas, kada buvau gavęs.
— Ačiū, pone.

*♦*

Man davė pastogėje nedideli 
kambarėli .kuriame kitą dieną aš 
įsikūriau su nedideliu bagažu.

Aš turėjau vairuoti automobi
li, j{ pataisyti, rūpintis Mr. Busk 
garderoba ir prižiūrėti centrinį 
šildymą. Aš buvau taip pat pri
skirtas prie ponios Busk išmo
kyti ją vairuoti automobili, o kai 
buvo svečių, turėjau patarnauti 
prie stalo. Už šimtą svarų Mr. 
Busk galvojo mane nupirkęs vis
kam.

Mr. Busk buvo ambicingas ir 
nepasitenkindavo vien darbu am
basadoje, dažnai atsinešdavo do
kumentus namo ir dirbdavo vaka
rais. Greit sužinojau, kur laiko 
padėjęs bylas. Vieną dieną aš 
paėmiau iš stalčiaus dokumentą 
ir paslėpiau po švarku,toliauva- 
lydamas nuo stalo dulkėsią i stai
ga Mr. Busk {ėjo kambarin. Jis 

buvo nervingas. Jo žmona buvo nu . 
gabenta { amerikiečių ligoninę 
Istanbule ir kiekvienu momentu 
turėjo gimdyti.

-- Ar man niekas neskambino 
iš Istanbulo?

-- Niekas, pone.
— Ar tu pataisei centrini šil

dymą.
--Dar ne, pone.
— Tad paskubėk.

Nusileidęs J rūsj ir perskaičiau 
pavogtą dokumentą. Aš niekad ne
sidomėjau karu ir politika. Paty
rimas-ambasadose, rodė, kad tie 
žmonės kursto ugnį, bet rankas 
nusideginti palieka kitiems. Aš 
sudaviau su {rankiu per vamz
džius, kad viršuj girdėtųsi, jog 
aš taisau pečių. Paskui pradėjau 
skaityti dokumentą. Tai buvo bri
tų ambasados memorandumas. 
Jis man parodė bendrą tarptau
tinę situaciją ir kokioj padėty 
buvo mano kraštas Turkija.

Aš perskaičiau Churchilliopas 
tabas. Turkija be abejonės norė
tų su laimėtojais sėdėti būsimoje 
taikos konferencijoje. Olaimėto- 
jai aišku bus sąjungininkai.Ta
čiau Turkija prisibijojo vokiečių 
ir dar nenori užimti griežtos po
zicijos.

"Reikia įtikinti Turkiją, kad iki 
pavasario ji turi stoti karan prieš 
Vokietiją" skaičiau dokumente.

Toliau paskaičiau, kad sąjun

gininkai nori Turkijoje {rengti 
aviacijos bazes, atgabenti čia 
ginklų ir išmokyti turkus jais 
naudotis. Paskui sužinojau apie 
Churchillio ir Turkijos preziden
to Inonu slaptą pasimatymą, apie 
rusų progresą Rytų fronte.

Manyje įsižiebė mintis, kad jei 
aš atidengčiau vokiečiams šiuos 
planus, tai jie užkirstų kelią Tur
kijai Įstoti karan ir visi britų 
projektai nueitų niekais. Tokiu 
būdu aš pasitarnaučiau savo kraš
tui.

Pataisęs centrini šildymą, ir 
dokumentą vėl paslėpęs po švar
ku aš pasikėliau t viršų. Mr. Busk 
buvo labai nervingas. Mane pa
ėmė išgąstis, kad jis žino apie 
dokumento dingimą.

-- šildymą pataisiau...
— Man nesvarbu dabar šildy

mas. Iš Istanbulo skambino. Tu 
gali mane pasveikinti su duk
ters gimimu.

Aš nusilenkiau. Kai išsitiesiau, 
man grĮžo ramumas.

Išreiškus nuoširdžiausius svei
kinimus, Mr. Busk išėjo iš kam
bario ir aš padėjau { stalčių do
kumentą.

(Bus daugiau)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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STUDENTU ATEITININKU VASAROS STOVYKLOS 
DISKUSINIU BŪRELIU IŠVADOS

Skaitėme mūsų studentijos ir filisterių pasisakymus gy
venamojo laiko ir lietuvybės problemomis, kilusius Korp! Neo- 
Lithuania stovykloje, taip pat ir visą eilę problemų, iškeltų bei 
nagrinėtų Šviesos-Santaros suvažiavime. Manome, kad skaity
tojams bus Įdomu susipažinti su studentijos galvosena, išryš
kėjusią ir Studentų Ateitininkų S-gos 1965 m. vasaros stovyklos 
metu.

LIETUVYBĖS KLAUSIMAI
IŠTIKIMYBES DVIEM TAUTOM 
KLAUSIMAS

Pravedė Rimantas Repšys (stu. 
dijuoja matematiką Toronto 
Univ.) sekretoriavo Kristina Gal- 
vydytė.

Iškilus klausimui, kas yra tau
ta, atsakėme apibūdindami tautos 
sąvoką; sutikome, kad tautą su
daro kultūra, kalba, papročiai 
ir teritorija. Bet tauta nebūti
nai sudaro valstybę, nes Įvairios 
tautinės grupės gali Įsijungti Į tą 
pačią valstybę. Normaliai žmo
gus tautos nepasirenka; jis tauto
je gimsta. Bet išeivijoje tenka už 
tautą apsispręsti — žmogus turi 
racionaliai tautą pasirinkti ir gy
venti pagal jos dvasią. Dauguma 
pasisakė, kad mūsų sąlygose yra 
Įmanoma gyventi pagal vienos tau 
tos dvasią ir kartu kitos valsty
bės dvasią.

Toliau buvo keliamas klausi
mas, ką reiškia būti ištikimam 
savo tautai? Atsakėm, jog neuž
tenka savo tautą tik nepaneigti, 
bet reikia ją pažinti, jos kultū

Jūsų elektros kainoj 
įskaičiuotas geresnis arti 
400,000 vaikų švietimas.

Šiais laikais reikalinga beveik $500, 
kad leisti vaiką pradžios mokyklon 

vien tik pradiniam mokslui. 
Tų mokesčių žymią dalį apmoka 
The Illuminating Company 
t. v. "mokyklų mokesčiais”, kas yra 
dalimi jūsų elektros sąskaitos.
Matote, apie 26 centai 
dolerio, kurį tik sumokate 
The Illuminating Company, 
eina federaliniams, valstijos ir 

vietiniams mokesčiams. Praeitais 
metais jie viršyjo $40 milijonų ...

kurių virš $13 milijonų 
likosi Clevelande — Šiaurės Rytų Ohio.

Iš tos sumos arti $8 milijonų 
iš The Illuminating Company 

sumokėtų mokesčių nuėjo betarpiai 
viešosioms mokykloms ir toms

apygardoms, kurias aptarnaujame.
Taigi, kada apmokate 

Illuminating Company sąskaitą, 
kartu padedate savo vaikų švietimui.

Tai todėl, kad The Illuminating Company 
yra akcininkų nuosavybė, mokanti 
mokesčius, auganti mūsų visų 
laisvojo ūkio sistemoje kartu 
su visais, kurie gyvena 
geriausioje šio krašto vietovėje.

' Zfe ILLUMINATING^^
A o lecabe* • " DM *«!■•*

rą propaguoti ir sunkiose aplin
kybėse jos neapleisti.

LIETUVIŲ KALBOS REIKŠMĖ 
IŠLIKIMUI

Pravedė Onutė Damaitė (studi
juoja chemiją Creighton Univ.) 
sekretoriavo Daina Batiriūtė.

Išlikti lietuviu savo kalbą už
miršus teoretiškai Įmanoma, bet 
praktiškai nepaprastai sunku, nes 
kalba kartu su kraujo ir tradici
jos ryšiais sudaro tris svarbius 
elementus, išskiriančius mus iš 
kitų kultūrų bei tautų tarpo. Tarp 
šių trijų, kalba gal pati svarbiau
sia. Savos kalbos praradimas 
reiškia kultūrinį bei dvasinĮ žmo
gaus sunykimą, ypatingai lietuvy? 
bės atžvilgiu. Gi gyvenant išeivi
joj, mokėjimas savos ir esamo 
krašto kalbos neša dvasinĮ pratur 
tėjimą.

LIETUVYBĖ VEDYBOSE

Pravedė Albertas Drukteinis 
(studijuoja mediciną Xavior

Univ.) sekretoriavo Dalia Sake- 
vičiūtė.

Vedybos tarp lietuvių yra būti
nos savo kultūros išlaikymui. 
Nors su laiku visi sulysime Į 
"melting pot”, tačiau reikia atsi
minti, kad dviejų kultūrų susituo
kime ištirpimas Įvyktų greičiau, 
nes ūda šeimoje aplinkos kultū
ra Įsigalėtų daug lengviau negu 
mūsų mažumos kultūra. Lietu
vybė vedybose taip pat yra svar
bi dėl šeimyninio sugyvenimo ir 
asmeniškų priežasčių. Lietuvybė 
yra mūsų turtas. Lietuviškoješei 
moję atsiranda artimesni ryšiai 
ir lengvesnis šeimos gyvenimas, 
todėl kad dažniausiai tie žmonės 
yra iš pagrindų panašesni Į vie
nas kitą.

Pastebėta, kad dažnai ir lie
tuviškose vedybose vaikai po tru 
putĮ praranda lietuvybę. Atrodo, 
kad už tai atsakingesnė motina, 
nes jinai turi daugiau Įtakos į 
vaikus negu tėvas, praleisdama 
su jais daugiau laiko. Tie, kurie 
vedybose išlaiko lietuvybę, yra 
individai. Jie išsiskiria iš ame
rikietiško masinio panašumo. Bet 
už tautinį auklėjimą nėra atsakin
gi tik tėvai. Jis priklauso mokyk
lom, draugams, ir visai aplinkai.

Lietuviškų vedybų galimybė 
priklauso nuo vietovės. Didesni 
miestai turi daugiau lietuvių,dau 
giau kultūrinių parengimų ir t.t. 
todėl yra daugiau progos susitik

ti su kitais lietuviais. Ten, kur 
lietuvių mažiau, lengviau pakryp
ti Į amerikietiškus papročius ir 
draugauti su amerikiečiais.

Kilo klausimas ar patys stu
dentai rūpinasi lietuviškų vedy
bų klausimu, ar čia tėra tik tėvų 
noras? Sutikom, kad dalinai jis 
atspindi tėvų norą, bet, iš kitos 
pusės, studentai supranta nutau
tėjimo problemą ir yra patys ja 
susirūpinę. Galutinai šio klausi
mo atsakymas yra asmeniškas 
dalykas. Tie žmonės, kurie nori 
lietuvybę išlaikyti, ją ir išlaikys. 
Tie, kurie nori atsižadėti lietu
vybės vedybose ir Įsijungti {ame
rikietišką gyvenimą gali turėti 
neramią sąžinę -- nes jie bus 
atsisakę pilnesnio gyvenimo.

LIETUVIO STUDENTO 
SKIRTINGI BRUOŽAI

Pravedė Augustinas Idzelis 
(studijuoja istoriją Michigan 
Univ.) sekretoriavo Onutė Da
maitė.

Lietuvis studentas turi daugiau 
problemų negu amerikietis stu
dentas, nes lietuvis turi gyventi 
dviejose aplinkose, kurios savo 
kultūra skiriasi. Lietuvis stu
dentas, bendrai paėmus, yra nuo
širdesnis ir parodo daugiau tole
rancijos. Veiklos srityje lietuviai 
studentai nerodo tiek užsiangaža
vimo, nors jų tikslai aiškesni, 
kiek amerikiečiai veikią be toly
gių idealų.

Bendrai, lietuviai studentai yra 
linkę laikyti pačią ateitininkų or
ganizaciją, kuri savo tikslais ir 
veikla natūraliai išsiskiria iški-

dijuoja matematiką John CarrolI 
Univ.) sekretoriavo Vėjūnė Svo- 
telytė.

Lietuvai tapus laisva, mažai lie
tuvių ten grįžtų. Studentai norėtų 
mokslus pabaigti Amerikoje, ki
tus baugintų to krašto nežinomos 
gyvenimo sąlygos. Iš karto gal 
dauguma nuvažiuotų kaip turistai 
apsidairyti. Tačiau tie, kurie 
grĮžtų Į Lietuvį, būtų vedami pat
riotizmo ir idealizmo. Studentai 
gal turėtų grįžti kaip taikos kor
puso grupė.

Ką rastume Lietuvoje? Rastu
me kraštą ir žmones labai pasi
keitusius. Gyventojai skirtųsi nuo 
mūsų savo kultūra ir psichologi
ja. Jie gal kiek snobiškai žiūrėtų 
Į mus, o mes taip pat Į juos; dėl 
to galėtų Įvykti eilė nesusiprati
mų.

LIETUVIŲ LIAUDIES DAIN06

Pravedė Gintaras Dambrava 
(studijuoja humanitarinius moks 
lūs Dartmouth Univ.) sekretoria
vo Aušra Gylytė.

Pirma iškėlėm klausimą apie 
lietuviškų ir amerikoniškų liau
dies dainų panašumus ir skirtu
mus. Sutikom, kad abejose yra 
apdainuojamas žmogaus gyveni
mas -- jos išreiškia žmoniųprob- 
lemas, darbus, meilę vargus, ir 
t.t. Abejų tipai yra kiek melan
choliški ir sentimentalūs.

Tempas abiejų tautų dainų ati
tinka temom, apie kurias dainuo
jama. Pavyzdžiai yra matomi 
amerikiečių ’blues" ir"JohnHen- 
ri" ir tokio pat tempo "kalvely
je".

Lietuviškos liaudies dainos ky
la iš paprastų, pavergtų žmonių 
ir todėl labai jautriai skamba. 
Jos apdainuoja dobilėlius, žirge
lius ir t.t. Senesniaislaikaisame- 
rikiečių dainų temos buvo pana
šios, pav. "Cowboy Songs" ir 
"Country and Western" muzika. 
Dabartinė komercinė "folk" mu
zika skiriasi tuo, kad ji siekia 
žmones Įtraukti Į masinius ju
dėjimus, pav. "Blowing in the 
Wind" prieš kraują liejančius 
karus, arba "If I had a Hammer" 
demonstracijai už civilines tei
ses. Matosi, kad lietuvių liau
dies dainos daugiau kreipiamos Į 
individo asmeniškas, širdies 
problemas; amerikiečių daugiau 
Į masines problemas.

Lietuvių tarpe liaudies dainų 
Įvertinimo netrūksta; jos verti
namos kaip tautinė brangenybė. 
Bet šiems laikams liaudies dai
nos yra tapusios per daug pana
šios; gal jau reikėtų paieškoti 
moderniškesnių žodžių ir laiko 
dvasiai atitinkamų melodijų.

KLAUSIMAI

reikštis šalpos darbuose. Drau
goves sudaro asmenys, kurių kiek
vienas turi tam tikrus talentus ir 
palinkimus -- vieni moka apsi
eiti su vaikais, kiti su seneliais, 
treti moka pasireikšti renkant 
piginus. Tad pagal savus sugebė
jimus draugovės nariai galėtų Įsi
jungti Į panašius darbus.

Dažnai moksleivis studentą 
laiko idealu. Studentas lengviau 
prieis prie moksleivio negu sen
draugis. Todėl studentai turėtų 
aktyviai darbuotis su jaunes
niais — ne tik siūlant pagalbos 
laiškais, bet asmeniškai susitin
kant su moksleivių valdybomis 
pasitarti dėl veiklos.

Iškilo klausimas, ar studen
tams ateitininkams reikėtų 
reikštis Amerikos visuomenėje? 
Sutikome, kad galėtume veikti 
kaipo "pressure" grupė Ameri
kos politiniuose reikaluose, pav, 
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tų organizacijų, uždara ir sno
biška. Ateitininkams reikia būti
nai pradėti rodyti nuoširdumo ir 
asmeniško kontakto su kitais lie
tuviais studentais.

Lietuvaitės studentės skiriasi 
nuo lietuvio studento savo giles
niu religingumu, geresniu lietu
vių kalbos išlaikymu, didesniu 
lietuviškų papročių vertinimu ir 
noru ištekėti už lietuvio.

LIETUVIS STUDENTAS 
AMERIKOS UNIVERSITETUOSE

Pravedė Algis Liaugauda (stu
dijuoja inžineriją) sekretoriavo 
Birutė Saldukaitė.

Diskusijose nutarėm, kad lie
tuvio veikla amerikiečiųorganiza- 
cijose nekenkia jo lietuviškumui 
ir konfliktų dėl veiklos amerikie • 
čių tarpe nekyla. Bet priešingai, 
per savo patirtį ir pasiruošimą 
lietuviškos- oroanizacijose, jisai 
tampa pajėgiu aktyviai
prisidėti prie amerikietiškųorga- 
nizacijų veiklos, suteikdamas nau - 
jų minčių. Nors lietuvis studen
tas yra daugiau linkęs prie sa
vos veiklos, jį traukia ir ame
rikietiška veikia, ypatingai jei
gu jinai yra laikoma svarbi pro
fesiniam pasiruošimui.

LIETUVIO STUDENTO 
ĮVERTINIMAS - ALKOHOLIO 
PROBLEMA

Pravedė Salvinija Gedvilaitė 
(studijuoja speech therapy Ma- 
rymount) sekretoriavo Vladas 
Giriūnas.

Kodėl lietuvių studentijoje 
reiškiasi perdidelis alkoholio var. 
lojimas?

Pasisakymai:
L Gėrimas yra vartojamas kaip 

pabėgimo forma.
2. Noras pasigerti kyla iš kon

flikto tarp dviejų kultūrų.
3. Kai kurie nepripažĮsta, kad 

čia yra kokia problema — geria
ma, kad būtų linksmiau.

4. Atvažiuojam Į stovyklą dėl 
socialinių priežasčių, t.y, links
miau praleisti laiką, o ne dėl in
teligentiškumo.

5. Vyrai geria už tai, kad jiems 
trūksta vyriškumo.

6. Geriama pabėgti nuo "neu- 
rosis of our age" nuo "atomo 
bombos baimės".

7. Geriama, kad drąsiau apsi
ėjus su merginom.

8. Merginom patinka vyrai, 
kurie gali pas vyrus pasirodyti 
ir gėrimas yra vienu tokių būdų. 

JEI LIETUVA BOTŲ LAISVA, 
AR MES GRĮŽTUME?

Pravedė Kęstutis Kllorys(Stu-

ORGANIZACINIAI

KODĖL EILINIS NARYS NENORI 
IMTI ATSAKOMYBĖS?

Pravedė Jonas Boguta (studi
juoja fiziką Illinois Univ.) sek
retoriavo Živilė Šlekytė.

Eilinis narys nesiima atsako
mybės, nes jie nejaučia organi
zacinio pulso. Be to, narių tarpe 
dažnai vyrauja apatija, nes jie 
priklauso organizacijai tik todėl, 
kad nori kam priklausyti. Nau
jiems nariams reikėtų duoti po
zityvių darbų, kad jiepradėtųak- 
tyviau reikštis. Tačiau yra gali
mybė, kad šis darbas neatitinka 
nario talentams. Tuo atveju rei
kia nariui asmeniškai padėti ir 
duoti jam suprasti, kad jis yra 
svarbus. Diskusijose pasisakyta, 
jog pateisinti neveiklumą dėl lie
tuviškos kalbos sunkumų yra ne
teisinga. Dauguma sutiko, kad to
kio neveiklumo priežastis dau
giau glūdi baimėje viešai pareikš
ti savo nuomonę. Todėl reikia as
meniškai ir švelniai, tačiau pasto
viai, skatinti jaunesniuosius na
rius Į aktyvesni pasireiškimą.

DRAUGOVĖS PRAKTIŠKOS 
VEIKLOS PRAPLĖTIMAS

Teresė Pautienlutė (studijuo
ja anglų kalbą Illinois Univ.) 
sekretoriavo Dalia Chodeckaltė.

Dr. A. Liulevičius yra pasa
kęs, kad reikia būti "funkcio
naliai organizacijai" ir tarnau
ti visuomenei. Tačiau studentai 
ateitininkai retai bendradarbiau
ja su kitom organizacijom visuo
menės labui. Toronte buvo pada
ryta pradžia šitokiam bendradar
biavimui ateitininkų draugovės 
narių, kurie suruošė bendrą susi
rinkimą su skautais akademikais. 
Panašią pradžią yra padarę ir Dėt - 
roito ateitininkai, kurie aktyviai 
bendrauja su kitom organizaci
jom.

Studentai ateitininkai galėtų

KĄ AŠ MAČIAU 
LIETUVOJE. . .

(Atkelta iš 4 psl.) 

nių buvo gyvi. Dabar ir man jau 
yra virš 77 metų.

— Kokia jūsų nuomonė apie 
žmonių gyvenimą Lietuvoj?

-- Lietuvoj žmonės yra toki pat 
kaip ir pirmiau, nuoširdūs,darbš
tūs, rūpestingi. Daugelis jų buvo 
priversti prisitaikyti prie dabarti
nio gyvenimo aplinkybių. Yra ne
mažai ir tokių, kuriems dabarti
nis gyvenimas atrodo yra geres
nis, ypatingai tokiems, kurie 
moka klausyti Ir prisitaikyti pa
vergėjo norams Ir reikalavi
mams. Visa pavergtos Lietuvos 
lietuvių veikla yra pavergėjo 
planuojama.

A.S. Trečiokas
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Ateitininkų vasaros stovyklos.
(Atkelta iš 5 psl.) 

rašydami Į laikraščius mums 
svarbiais klausimais. Botų sun
koka veikti su Newman Club, nes 
jis nemažai skiriasi nuo ateiti
ninkų, o ypatingai šiuo metu yra 
tapęs pasyvus diskusijų ratelis.

AR "ATEITIS" TEBĖRA 
REIKŠMINGA STUDENTUI 
ATEITININKUI?

Pravedė Vacys Šaulys (stu
dijuoja chemiją Illinois Techno
logijos Univ.) sekretoriavo Al
dona Bušinskaitė.

1. Dauguma studentų peržiūri 
"Ateit}", bet nevisi ją perskai
to.

2. "Ateitis" neatsakingai ir ne
subrendusiai pasisako kaikuriais 
tarptautiniais reikalais, pvz. Viet- 
namu, rasine problema, badu pa
saulyje.

3. Koks turėtų būti "Ateities” 
tikslas?

"Ateitis turėtų veikti kaip a) 
MAS organas, b) idėjų dialogas, 
c) korespondencijų rinkinys.

4. "Ateityje" randamas dialo
gas, bet jis krypsta Į vienašališ
kumą. Korespondencinis skyrius 
yra geras, bet jis priklauso ne 
tiek nuo redakcijos, kiek nuo at
skirų korespondentų.

5. Ar "Ateitis" turi Įtakos?
a) "Ateitis" neturi jokios Įta

kos.
b) "Ateitis" atlieka grynai in

formacinį vaidmenĮ.
c) Jeigu studentasatydžiauskai • 

tytų "Ateitis" galėtų turėti gilios 
Įtakos, bet ji gali būti arba tei

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimų ir nuolatiniais preky

biniais ryšiais su Lietuva kviečiame per mus pasiųsti gimi
nėms Tėvynėje tai ,kas ten naudingiausia ir reikalinga.

Šildome, šiuos vertingus siuntinius' labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomis,įskaitant Sov. mui
tą ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3Vž. 
jardų angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jardai pui
kaus nepermatomo nailono suknelei, tik už $66.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviems 
paltams ir 3% jardų ekstra geros viln. angį, medžiagos kos
tiumui tik už $75.00.

V—3: lO'/į jardų labai tvirtų gražių vilnonių angį, me
džiagų 3 eilutėms, tik už $55.00.

N—4: 16 jardų keturioms suknelėms nepermatomo sun
kaus pageidaujamų spalvų labai gražių raštų nailono, tik 
už $45.00.

Y—3 ir N—4 jungtinį siuntini skaitome tik $86.00 (susi
taupo pasiuntimo išlaidos).

Ir patį vertingiausiąjį
SM siuntinį: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvai

rių spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės 
ir 3 škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba 
per galvą užmaunami megztiniai, tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nu
rodytas kainas.
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JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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giama arba neigiama -- "Ateitis" 
gali j} sužavėti arba apvilti Atei- 
tininkiją.

d) "Ateities" Įtaka vis mažėja 
nes nėra uždegamosios minties, 
kuri vestų ateitininkus. Bet čia 
iškyla klausimas -- ar proble
ma yra ta, kad viena grupė žmo
nių nepajėgia uždegti kitų, a r kad 
tie kiti žmonės patys nesidomi ir 
neieško?

6. Ką norėtume matyti "Atei
tyje"?

a) Gyvo ideologinio dialogo,
b) Metinės temos nagrinėjimo,
c) Daugiau nuotraukų,
d) "Ateitininkę of the month",
e) nekartoti stovyklinių paskai

tų.
"Ateitis" pirmoj eilėj turi iš

pildyti savo pagrindinĮ tikslą — 
uždegti ateitininkišką dvasią mu
myse.

BENDROS TEMOS

KRIKŠČIONIS OPTIMISTAS

Pravedė Tomas Kisielius (stu
dijuoja mediciną Notre Damė 
Univ.) sekretoriavo Justina Gu- 
dėnaitė.

Gyvenime reikia sujungti opti
mizmą su realizmu, t.y., tikėti 
ir dirbti. Yra neĮmanoma būti 
krikščioniu ir tuo pačiu nebūti 
optimistu, nes tikėdamas Į Kris
tų tu tiki Į geresnj būsimąjĮ gy
venimą. Yra tačiau pavojinga gy
venti perdėtame optimizme -- tai 
veda Į pasitikintį pasyvumą. Šian
dieną pasaulyje daugiau už idea

DIRVA

lizmą vyrauja pragmatizmas. 
Idealizmas dažniau pasirodo ne
turtingų žmonių tarpe.

ŽMONIŲ SANTYKIAVIMAS

Pravedė Rimas Rudys (studi
juoja fiziką San Jose Univ.) sek
retoriavo Irena Rušėnaitė.

Atrodo jau užsibaigė ūkininkiš- 
kas santykiavimas -- "agrarian" 
visuomenė. Dabar keičiasi pa
saulis Į miesto kultūros žmones, 
bet ši nauja kultūra dar nėra su
sidarius pilno veido.

Šią naujai kylančią kultūrą ga
lima charakterizuoti tokiais 
bruožais: santykiavime nėra jaut
rumo tarp žmonių; viešpatauja 
nenoras Įsivelti Į kito problemą, 
nes pagalba gali daugkainuotijas 
menų nepriklausomumas sklei
džiasi, nes daugelis klajoja iš vie 
nos vietos Į kitą, niekur giliai 
neĮleisdami šaknų.

Dauguma naujos kultūros cha
rakteristikų vertinamos negaty
viai: apatija, nenoras palaikyti 
ryšių tarp žmonių, asmens gilu
mo nustojimas, aiškus santykia
vimas savinaudai, asmenybės nu
blukintas. Tai vis neigiami naujo
sios visuomenės bruožai. Bet yra 
ir naudos, nes mieste ir nauja
me santykiavimo būde yra progų 
kurių negalėjo būti, kada žmonės 
gyveno ribotam ratelyje ūkyje. Su 
proga ateina ir rizika; ta rizika ir 
proga yra proporcingos.

Matome iš Kristaus pamokslų, 
kad santykiavimo problema yra 
visų laikų problema, bet ji reiš
kiasi vis kitom formom. Kas da
bartiniu metu turėtų spręsti iš
kilusias neigiamas problemas? 
Kadangi sociologai ir psichologai 
negali savęs transcenduoti, duoti 
vizijos ir Įprasminti gyvenimo, 
jie gali tiktai pastatyti rėmus, 
padaryti konkretų pamatą, atsa
kyti Į techninius klausimus. Prob - 
lema paliekama spręsti religijos 
žmonėms, nes tiktai religija Įkve - 
pia asmenĮ, duoda jam moti- 
vacijos, parodo viziją. Su ta vizi
ja asmuo gali išlikti individu šio
je naujoje besivystančioje miesto 
visuomenėje.

SOCIALINIO KLAUSIMO 
AKTUALUMAS MŪSŲ TARPE

Pravedė kun. Kęstutis Trima
kas, sekretoriavo Jūratė Juoze- 
vičiūtė.

Buvo diskutuojama lietuviško 
taikos korpuso galimybė. Šis galė
tų veikti Pietų Amerikoje, Vokie
tijoje ir net Amerikos lietuvių 
kolonijose.

Brazilijoj tėvai jėzuitai stato 
jaunimui centrą,tačiautrūksta va
dovaujančių jaunimui. Šis centras 
suburtų lietuvišką jaunuomenę, 
kuri labai išsisklaidžiusi. Dar
bas, kuris lauktų taikos korpuso 
narių, būtų daugiausiai organiza
cinis ir pedagoginis-“ ateitininkų 
būrelių vadovavimas, laikraščio 
leidimas, radijo valandėlės pra
vėdintas, mokytojavimas šeš
tadieninėse mokyklose, paruoši
mas vadų iš pačio Brazilijos lie
tuviško jaunimo. Tėvas Markaitis 
planuoja susitikti su Amerikos 
Peace Corps Direktorium Schri- 
ver, sužinoti ar lietuviai kandi
datai galėtų pasiruošti per Ame
rikos taikos korpuso Įstaigas. 
Gal net būtų galima ŠĮ lietuviš
ką korpusą padaryti Amerikos 
korpuso padaliniu specialiam 
reikalui — Pietų Amerikos lie
tuviams.

Vasario 16 gimnazija taip pat 
laukia jaunų žmonių iš Amerikos, 
kurie galėtų du metu pamokyto jau-

1965 m. rugsėjo 29 d.

Rugsėjo 26 d. Clevelande Įvykusio Lietuvių Komiteto Ralph J. Perkui Remti Į Clevelando burmistrus 
susirinkimo dalyviai. Sėdi iš kairės: Cesius Šatkauskas, Irena Šatkauskienė, Margarita Premeneckienė, 
Ralph J. Perk, Birutė Smetonienė, Genovaitė BenešiOnienė, Algirdas Nasvytis. Stovi: Alis Benešiūnas, 
Raimundas Kudukis, Juozas Stempužis, Zigmas Dautartas, Rytas Babickas, Petras Taumulionis, Kazi
mieras Palubinskas, Ona Palubinskienė, Julius Smetona, Ona Jokūbaitienė ir Juozas Augustinavičius, 
Nuotraukoje nėra Dr. Vlado Ramanausko, kuris tuo metu dalyvavo Tautinės Sąjungos veikėjų pasitari
me, daktarų Mačiulib ir Mačio, Vlado Plečkaičio, Vaclovo Rickaus, Kazio Karpiaus ir eilės kitų veikėjų. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

PLEČIAMAS VLIK IR PLB BENDRADARBIAVIMAS
Rugsėjo 18 New Yorke Įvyko 

VLIKo ir PLB Valdybų pasita
rimas. Dalyvavo VLIKo Valdy
bos pirmininkas min. V. Sidzi
kauskas, nariai: J. Audėnas, B. 
Bieliukas, K. Bielinis, dr. K. Če 
ginskas, S. Lūšys, d r. B. Nemic- 
kas; PLB Valdybos vykdomasis 
vicepirmininkas S. Barzdukas, 

vicepirmininkai dr. A. Nasvy
tis ir V. Kamantas, iždininkas J. 
Staniškis ir PLB Valdybos ryši
ninko VLIKe pavad. A. Gureckas. 
Pasitarime apsilankė Lietuvos 
konsulas New Yorke A. Simutis.

Pasitarimui vadovavo VLIKo 
piŲn. V. Sidzikauskas ir PLB 
Valdybos pirmininko pareigas 
einąs S. Barzdukas, Buvo iš
klausyti pranešimai: S. Barzdu- 
ko ir V. Sidzikausko -- išeivijos 
lietuvių veikla ateities perspek
tyvoje, dr. A. Nasvyčio —VLIKo 
ir PLB'bendradarbiavimas, V. 
Kamanto --Pasaulio Lietuvių Jau 
nimo Kongreso paruošiamieji 
darbai, J. Staniškio -- informa
cijos reikalai.

Plačiai pasikeitus nuomonėmis 
pranešimų iškeltais klausimais, 
pasitaj-imas vieningai priėjo šias 
išvadas:

1. Esamoji padėtis reikalauja 
aktyvinti Lietuvos laisvės kovos 
pastangas visuose baruose,, dau
giau dėmesio skiriant pavergtojo 
krašto ir išeivijos klausimams, 
kurių sprendimas sudaro plačią 
dirvą VLIKui ir PLB bendradar
biauti.

2. Siekdamas laisvųjų lietuvių 
paveikesnio Įnašo Lietuvos lais
vinimo veiklai, pasitarimas suta
ria plėsti VLIKo ir PLB ligšioli
nį bendradarbiavimą ir informa- 
vimąsi.

ti, ar tai anglų kalbą, ar sportui 
bei organizacijoms vadovauti.

Pačioje Amerikoje, studentai, 
kurie žada vasarą dirbti, galėtų 
pasirinkti tokį miestą, kuriame 
lietuvių veikla sužlugusi, ir ša
lia savo darbo pagyvinti ir suor
ganizuoti tos kolonijos lietuvius.

Tokiems žygiams reikia steigti 
informacijos centrą, per kuri 
studentai sužinotų, kur ir kokie 
darbai reikalingi.

AMERIKOS ŽURNALAI IR 
SPAUDA

Pravedė Algis Rudinskas (stu
dijuoja farmaciją Montrealio 
Univ.) sekretoriavo Aldona Za 
ilskaitė.

Anksčiau spauda buvo tik fak
tinis reportažas, bet šiandien jos 
tikslas yra pasikeitęs — spauda 
yra virtusi kritikos priemone. 
Nutarėm, kad šių dienų spauda 
turi didelę juką ne tik Į jaunuo
menę, bet ir Į visą visuomenę. 
Ji parodo ir nustato žmonių elg
seną ir galvojimą.

Dabar studentai linkę skaityti 
santraukinius žurnalus, pav. 
Time, Newsweek ir taip pat New 
Yorker. Orientation kartais turi 
studentams labai gerų straips
nių, kurie skatina studentą pa
galvoti; mergaitėms skirtuose 
žurnaluose Glamour ir Vogue, 
šalia madų aiškinimo pasirodo 
ir auklėjantys straipsniai; Play- 
boy žurnale randama filosofija, 
kurią pats žurnalas atrodo nori 
pateisinti; santraukiniam žurna
le Reader's Digest dažnai pasi
taiko neteisingos žinios; Ateitis 
turi Įdomių nuotraukų, korespon
dencijų ir "antra vertus" skyrių, 
kuriame būna kontraversinių dis
kusijų.

Katalikų spauda kartais būna 
labai davatkiška ir žemo rašymo 
lygio. Tačiau yra ir labai pažan
gių žurnalų kaip The National 
Catholic Repoter, kuriame rašo 
pasauliečiai katalikai aktualiais 
klausimais. Buvo iškelta mintis, 
kad "newstands" turėtų parduoti ( 
ir katalikiškus žurnalus.

Kokią Įtaką turi spauda? Jeigu 
žmogus skaito kritiškai, jis gali 
gero pasisemti iš beveik kiekvie
no žurnalo, pav. net ir Playboy, 
Tačiau nedaug žmonių sugeba 
tikrai kritiškai autorių vertinti. 
Tędėl ypatingai jaunesniems žmo - 
nėms nerimto tipo žurnalai gali 
turėti blogos Įtakos, nes jiems 
pristato iškreiptą gyvenimo vaiz - 
dą ir sugaišina daug laiko.

Spaudos cenzūra gero neduoda; 
ji tik sukelia smalsumą. Galuti
nai nutarėm, kad spaudą, kokios 
srities ji bebūtų, reikia apgal
votai pasirinkti.

3. Pasitarimas vieningai prita
ria Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metų ir Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso programoms ir 
laisvojo lietuvių jaunimo pastan
goms rūpintis Lietuvos laisve ir 
lietuvių išeivijos ateitimi.

4. Pasiinformavęs lapkričio 13 
New Yorke organizuojamos ma
sinės manifestacijos už Lietuvos 
nepriklausomybę klausimu, pasi
tarimas vieningai linki tai mani
festacijai ir jos organizatoriams 
kuo didžiausios sėkmės.

5. Pasitarimas vieningai kon
statuoja, kad laisvųjų lietuvių 
santykiavimas su pavergtuoju 
kraštu reikalauja atidumo oku
puotos Lietuvos tarptautinei tei
sinei padėčiai. Santykiavimo klau
simas bus nuodugniai tariamas 
kitame VLIKo ir PLB Valdybos 
pasitarime.

6. Turėdamas galvoje sustip
rintą sovietinę propagandą lais
vajam pasauliui pristatyti okupuo
tos Lietuvos bylą kaip galutinai 
baigtą, pasitarimas kreipia Į tai 
visų laisvųjų lietuvių kuo rim
čiausią dėmesĮ ir kviečia juos dar 
su didesniu uolumu ir ryžtu savo 
darbu, mokslu, lėšomis ir kitais 
prieinamais būdais remti Lie
tuvių Bendruomenės organų ir 
Lietuvos laisvinimo veiksnių dar
bus.

ELTA ir PLB inf.

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

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS 
JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui $ 5.50, jei COD, dar 50 c.

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

• Neringos Skaučių Tun
tas po vasaros stovyklos ir 
trumpų atostogų vėl prade
da gyvai veikti. Tuntininkė 
v. s. M. Barniškaitė buvo 
sušaukusi visų tunto vado
vių posėdį ir aptarė ateinan
čių metų planą.

Sekanti įsidėmėtina data 
yra spalio 10 d. Esant gra
žiam orui 1 vai. p. p., Forest 
Hill parke įvyks skaučių ir 
tėvelių iškyla. Jeigu tą die
ną lytų, iškyla bus atidėta 
sekančiam sekmadi e n i u i.
įvažiavimas iš Terrace Rd. 
Rinksimės prie ežerelio.

Mergaitės norinčios būti 
skautėmis maloniai kviečia
mos užsiregistruoti pas tun- 
tininkę M. Barniškaitė tel. 
EX 1-1451, tuntininkės pa
vaduotoją N. Kersnauskaitę 
tel. 381-0284, A. Kavaliū- 
nienę tel. 531-3785, arba A. 
Šenbergienę tel. GL 1-0188.

(sm)

• Jonas v ederaš, su ge
riausiais pažymiais baigęs 
St. Joseph High School Cle
velande, gavo stipendiją į 
vieną geriausių Amerikoje 
Stanford Universitetą Ka
lifornijoje, kur studijuos 
chemiją. Praeitą savaitę iš
skrido į Stanford, Calif.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi j V. Gied
raitį tel. 911-6835.

MOKIOS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

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

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

JOSEPH &FEISSCO. 
2149 VVEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.)

Dirvos rudeninis balius laikomas pasisekusiu. Publika skirstėsi patenkinta vakaro nuotaika.
V. Pliodžinsko nuotrauka

ŽINIOS IŠ KANADOS

Gražiai pa vykusiame Dirvos rudeniniame baliuje neolituanų stalas turėjo svečių ir iš tolimesnių mies
tų. V. Pliodžinsko nuotrauka

• Dail. .Tonas Rimša jau 
išplaukė iš Argentinos ir 
Clevelande žada būti spalio 
pradžioje. Su savimi veža
si aliejaus ir akvarelių kū
rinių, kurių pirmoji paroda 
Amerikos kontinente įvyks 
Clevelande, Gallery Inter- 
national patalpose nuo lap
kričio 14 iki gruodžio 11 d.

lituanistinių mokyklų 
VARŽYBOS

Saplio 3 d., sekmadienį, 3:00 
vai. po pietų, St. Joseph II,S. 
stadione, Įvyks lengvosios atle
tikos sezono uždarymo rungty
nės ir, ta pačia proga, 4-sios 
lituanistinių mokyklų varžybos 
tarp Vysk. Valančaus ir Šv. 
Kazimiero mokyklų. Varžybos 
vyks įvairiose amžiaus grupė
se.

Varžybas globoja Vysk. Va
lančiaus ir šv. Kazimiero litu
anistinių mokyklų mokytojų ta
rybos ir tėvų komitetai. Tech
nišką varžybų pravedimą atlieka 
LSK Žaibas.

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
LAUKO TENISO PIRMENYBĖS

Clevelando lietuvių lauko teni
so 1965 m. pirmenybės įvyks spa
lio 2-3 d. Bus varžomasi vyrų 
vienete, jaunių vienete ir vyrų dve
jete. Dėl užsiregistravimo ir in
formacijos prašome kreiptis Į 
Šenbergus, telefonu GL-1-0188.

LSK Žaibas

• Išnuomojamas butas 5 
kamb. viršuj, 1214 E. 81 gt. 
(prie KOSCZIUSKO gt.). 
Prieinama kaina. BE VAI
KŲ!

(104-105)

VYRAI!
ĮRANKIŲ GAMINTOJAI 

IR MECHANIKAI
Pastovus darbas, moder

niškos priemonės, geras at
lyginimas, apmokama s 
draudimas ir atostogos. 
Privalo būti patyrę; Skam
binti Joe Ronay DI 1-8100. 
CUYAHOGA STAMPING 

COMPANY
102'11 HARVARD AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 
<103-105)

* KANADOS Lietuvių Jaunimo 
Dienų - kongreso įvykstančio š. 
m, spalio mėn. 8-10 d.d. pasi
ruošimo darbai eina sparčiu 
žingsniu pirmyn. Programoje nu - 
matytos paskaitos su diskusijom, 
meninė dalis ir pasilinksmini
mai. Visa tai praves gimnazi
jas ir universitetus lankąs jauni
mas.

* DAUG KANADOS LIETUVIŲ 
savo atostogas praleido Europoje 
Didelį Įspūdį visiems padarė Vak.

’• Vokietija, kurią jie paliko 1948- - Jokių. Su krintančiais rudens la- 
55 m. griuvėsiuose. Prie progos j 
reikia pažymėti, kad daugiau
siai lietuvių į Kanadą imigravo , 
1946-55 m. laikotarpyje. Oficia
liais statistiniais daviniais, jų 
skaičius parodomas 11,824. Įdo
mu, kad imigracija vyko ir iš dė - 
dės Šamo žemės, kaip pav. 1956 
-61 m. lietuvių į Kanadą atvy
ko 904. Visuotinis gyventojų su
rašymas 1961 m. Kanadoje rado 
27,629 lietuvius. Be abejo jų tu
rėtų būti žymiai daugiau, nes 
antros ar trečios kartos atsto
vai greičiausiai, daugumoje už
sirašė kanadiečiais. Beveik pusė 
Kanados lietuvių gyvena trijuo
se miestuose: Toronte apie 7 
tūkst., Montrealyje beveik 5 
tūkst, ir Hamiltone 2 tūkst.

* NEATRODO, kad Kanados fe- 
deralinio parlamento rinkimuose 
lapkričio mėn. 8 d. matysime 
lietuvių tautybės kandidatų. Iki 
šiol, tik du lietuviai mėgino šią 
laimę — tai Pranas Ancevičius 
(Toronto -- Trinity ap., eida
mas socialistų CCF partijos są
raše) ir B. Kronas Hamiltone, 
kaip liberalų partijos atstovas. 
Abu jie patyrė pralaimėjimus, 
nors B. Kroną tik kelių tūkstan
čių balsų dauguma nugalėjo buv. 
pilietybės ir imigracijos minis- 
terė E. Fairclough. Ir komunis
tai žada statyti savo kandidatū
ras. Kaip jų vadas W, Kštan 
(gimęs Montrealyje žydų emi
grantų šeimoje) pareiškė, jie iš- 
statys net 16-ką kandidatų — 
penkis Ontario prov,, keturisBri- 
tų Kolumbijoj, po du Ouebece, 
Saskečevane ir Albertoj, vieną 
Manitoboj, Jie daugiausiai kon
centruosis Toronto, Hamiltono, 
Londono, St. Catharines ir Fort 
William apylinkėse. Deja, kaip pa • 
rodė paskutiniai 1963 m. rinki- . 
mai, komunistai nesurinko net rei - 
klamo balsų skaičiaus kandidatų 
užstatų -- 200 dol. atgavimui. 
Rinkiminę kampanija jau pradė
jo opozicijos vadas konservato
rius J. Diefenbaker ir min. pirm. 
L. Pearson --liberalas.Bendras

gerbūvis, mažiausias bedarbių 
skaičius, javų pardavimas Sov. 
Spajungai -- tai elementai, kurie 
kalba už liberalų pergale.

* VASAROS METU, lietuviškas 
kultūrinis ir visuomeninis dar
bas Kanadojeyra beveik apmiręs. 
Tik sportininkai, skautai ir atei
tininkai savo stovyklose, šalia 
poilsio, neužmiršdavo "pasi
tempti" prie diskusinių pa
skaitų apie mūsų kraštą, mo
kydamiesi kartu dainų, tautinių 

pais gyvenimas vėl pajudės pir
myn, -- organizacijų kasų papil
dymui bus rengiami įvairūs ba
liai, pasilinksminimai.

♦ VEDYBINIO AMŽIAUS lietu
vaičių trūkumas yra stipriai jau 
čiamas kiekvienoj kolonijoj. Ta-

LIETUVIŠKOS KNYGOS,
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
, Visa tai galite įsigyti, atvykę į naujai atidarytą 

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.

Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vak.. šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St. 
KE 1 - 7770

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763 

čiau viengungiai vyrai tą proble
mą nesunkiai išsprendė,atsivež
dami sau žmonas - lietuvaites iš 
Suvalkų trikampio.

K.B.

KETURIOLIKAMETĖ 
LIETUVAITĖ — KANADOS 
MEISTERfi

V. Nešukaitytė

Malonu Kanados sportinės spau - 
dos puslapiuose skaityti lietuviš
kų klubų vardus, matyti lietuviš
kas pavardes gražiuose laimė
jimuose. Kartais jie būna vieti
nio pobūdžio, kartais siekia visą 
Kanadą ar pasaulį. Čia trumpai 
suminėsiu buv. Kanados šachma
tų meisterį hamiltonietį P. Vai- 
tonį, stalo tenisininkus iš Toron
to Pr. Gvildį ir E. Sabaliauskai
tę, pasaulio 300 jardų bėgimo 
meisterę L Macijauskaitę - Pet
rauskienę, mūsų krepšininkų per
galę prieš Kanados rinktinę ir kt.

Ir štai, Darbo Dienos savait
galy, vėl Kanados lietuvių spor
tinę padangę praskaidrino ketu- 
riolikametė Violeta Nešukaity
tė, laimėdama Kanados moterų 

stalo teniso meisterės vardą. 
Negana tol Ji šią pergalę iškovo
jo baigmėje taip pat prieš savo 
tautietę E. Sabaliauskaitę, kuri 
prieš tai įveikė buv. Kanados 
meisterę Hunius iš Montrealio, 

Naujoji Kanados čempionė yra 
gimusi 1951 m. ir stalo tenisą pra 
dėjo žaisti... su savo tėveliu, ku
ris kartu eina ir trenerio parei
gas. Be abejo, iki meisterės var
do Violetai kelias nebuvo leng
vas. Jau 1963 m. ji laimėjo lie
tuvių moterų dešimtuko turnyrą 
Clevelande, 1964-1965 m.m. On
tario prov. jaunių meisterės var
dą, 1965 m. S. Amerikos lietu
vių pirmenybes Detroite, o taip 
pat su savo tėveliu ir mišrų dve
jetą. 1965 m. ji išėjo laimėtoja 
Toronto ir Samia atvirose pir
menybės ir Rochesterye — ryti
nės JAV pirmenybėse. Po Kana
dos pirmenybių, ji pateko J to kraš • 
to moterų rinktinę ir tarpvalsty
biniam susitikime su J A V, jauno
ji Violeta nugalėjo meisterę Pat- 
ricią Martinez. Tokiubūdu,V,Ne
šukaitytė tapo neoficiali S. Ame
rikos kontinento moterų meiste- 
rė.

Iš savo pusės, mes linkime pa
sisekimo moksle (ji lanko Notre 
Dame gimnazijos 9-tą klasę), il
gai išlaikyti meisterės vardą, kar
tu garsinant mūsų tautos vardą.

K.B.

MAŽLIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šių metų rugsėjo mėn. 4, 5 ir 
6 dienomis, Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje vasarnamyje,prie 
Atlanto kranto, AtlanticCity,New 
Jersey, Įvyko Mažosios Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio rytų apy
gardos metinis suvažiavimas. Ja
me dalyvavo būrys mažlietuvių, 
Mažosios Lietuvos bičiulių ir jų 
svečių, viso apie 40 žmonių.

Rugsėjo 4 d. posėdyje, kuris 
buvo pradėtas kunigo Petro Da
gio invokacija, VLIKo pirminin
kas V. Sidzikauskas pasakė gra
žų ir turiningą žodį; sveikino 
Lietuvos Valstybinės Operos so
listė Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, 
SLA vykdomoji sekretorė Piva- 
ronienė, buvusio SLA sekreto
riaus dr. Viniko našlė, ir iš 
Chicagos atvykęs mažlietuviųat
stovas Jonas Juzaitis. Buvo visa 
eilė sveikinimų raštu iš draugin
gų organizacijų ir iš atskirų as
menų.

Einąs Sąjūdžio pirmininko pa 
reigas vicepirmininkasJ.A. Stik- 
lorius padarė pranešimą apie 
veiklą. Buvo atsisveikinta su 
M.L.R.S, ilgamečiu pirmininku 
ir jo svarbiausiuoju veikėju 
Martynu Braku, kuris išsikelia 
profesoriauti Į Augustana kole
giją, South Dakota valstybėje, 
įvertindamas didelius M. Brako 
nuopelnus M.L.R. Sąjūdžiui, su
važiavimas nutarė ir toliau laiky
ti jį Sąjūdžio pirmininku.

Rugsėjo 5 d. posėdžio svar
biausia dalimi buvo Martyno 
Gelžinio paskaita iš Mažosios 
Lietuvos istorijos. Paskaita bu
vo gerai paruošta, gyva ir įdomi.

Buvo ir daug diskusijų įvairio
mis problemomis.

Rugsėjo 5 d. buvo ir bendra va
karienė.

Suvažiavimo dalyviai turėjo 
progos ne tiktai paposėdžiauti ir 
pasvarstyti politinius belorgąni- 
zacinius reikalus, bet irpabūvoti 
senų bičiulių bei pažįstamų rate
lyje ir labai maloniai praleisti 
laiką.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Investavimui
7 butai, pajamos $456 

mėn. $26,000.

2 dvieju š. namai arti St. 
Clair . $11,000.

Didelis pareikalav imas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.
Lietuviai bendradarbiai:

Alg. Dailidė ir Ant. 
Mikoliūnas

15969 Euclid Avė.
UL 1-6666



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Keturios dešimtys vie
tinių komitetų veikia lap
kričio manifestacijai orga
nizuoti ir remti. Prie anks
čiau praneštųjų trijų de
šimčių iki rūgščio 19 d. jau 
buvo prisidėję dar šie de
šimts komitetų:

Illinois valstybėj — Rock- 
ford, Snringfield, Waukee- 
gan; Wisconsin — Keno- 
sha, Milwaukee. Racine; ir 
San Francisco (OI.). St. 
Louis (Mo.R Waterbury 
(Conn.), Kearny (N. J.).

• Latviu New Yorko or
ganizacijų taryba mobili
zuoja latvių dalyvavimą 
m a n i f estacijoj. Latvijos 
Laisvės Komiteto pirm. 
Hazners manifestacijos ren
gimo vyksmus skelbia ir 
ragina dalyvauti komiteto 
1 e i d ž iamame biuletenyje. 
Pasitarimuose su latvių 
veikėjais dalyvavo KLNA 
koordinatoriai A. Sniečkus 
ir R. Kezys. Pirmas lėšų 
įnašas iš latvių — inž. Pa- 
eglės $100.00.

• Onai Nakienei, prancū
zų kalbos mokytojai, Illinois 
U n i v e r s itetas pripažino 
Mastei- of Arts laipsni.

Išlaikiusi mokytojams 
nustatytus papildomus eg
zaminus Illinois švietimo 
Taryba (Board of Educa- 
tion) jai suteikė teisę dės

Šią vasarą Chicagos Lituanicos tunto stovykloje, Custer, Mich,, 
naujo laivo "krikšto tėvai , skautininkai Kurgonienė ir dr. Budrys 
užbaigia krikšto ceremonijas. J, Gierštiko nuotrauka

PADĖKA

Reiškiame gilią padęką visiems, kurie sunkią 
ir skausmingą valandą teikėsi pagerbti mūsų my
limo vyro ir tėvo a. a. VLADO ŠIMONIO atmi
nimą, Jam š. m. rugpiūčio mėn. 5 d. iš mūsų tarpo 
amžinai išsiskyrus.

Mūsų širdinga padėka priklauso šv. Kazi
miero parapijos klebonui prelatui kun. J. Kučin- 
giui, kun. Uždaviniui suteikusiems paskutinį pa
tarnavimą, visiems mūsų artimiesiems ir a. a. 
Vlado draugams, prisiuntusiems gėles, nešusiems 
jo karstą, užpirkusiems šv. Mišias, tariusiems 
kapuose atsisveikinimo žodį, ir skaitlingai paly- 
dėjtįsiems į paskutinę poilsio vietą.

Ypatingai giliai dėkojame E. Vasiliauskienei 
ir jos sūnums ir F. Masaičiui daug padėjusioms 
ir parodžiusiems rūpesčio mūsų sunkiose skausmo 
valandose.

Antanina Šimonienė, duktė Marija 
Živilė, sūnūs Jonas ir Antanas su 

šeimomis

tyti prancūzų kalbą valsty
binėse mokyklose.

Dabartiniu metu ji dėsto 
prancūzų kalbą, Chicagoje 
Academv of Our Lady mo
kykloje ir be to nuo šio ru
dens lektorės teisėmis pra
dėjo dėstyti prancūzų kalbą 
Loyolos Universitete Chi
cagoje.

• Emili:a ir Juozas Jur
kevičiai savo naujoj rezi- 
dencijo'. kuri randasi vaka
rinėje Toronto miesto da- 
lyj, "gražiame Markland- 
wood rajone, rugsėjo 18 d. 
suruošė priėmimą. Jame 
dalyvavo konsulas dr. J. 
žmuidzinas ir kelios dešim
tys jų artimiausių bičiulių 
bei draugų.

CHICAGO
• Margučio didysis kon

certas Chicagoje bus spalio 
24 d. Programoje: simfo
ninis orkestras, diriguoja
mas Dariaus Lapinsko; so
listė Aldona Stempužienė ir 
pianistė Aldona Kepalaitė. 
Bilietai gaunami: Marguty
je, 6755 So. Western Avė. 
ir Marginiuose, 2511 W. 69 
Street.

• Trys premijuotieji Chi
cagos Skautininkų Ramo
vės skelbto konkurso scenos 
veikalai: ”šviesa, kuri už
sidegė”. "Eldorado” ir 
"Gimtosios žemės ugnis” 
numatoma išleisti. Premijų 
įteikimo vakaras įvyksta 
spalio mėn. 2 d., 7 v. v. B. 
Pakš.o salėje. Staliukai už
sakomi pas V. Kučą telef. 
PR 8-0358.

MOKYTOJŲ SĄJUNGAI 
15 METŲ

1949 m. lapkričio mėn. 12 
d. Chicagoje, Vyčių salėje, 
prie Lietuvių Tremtinių 
Draugijos susiorgani z a v o 
Lietuvių Mokytojų Sekcija, 
kuri 1951 m. gegužės mėn. 
27 d. persiorganizavo į Lie
tuvių Mokytojų S-gą, Illi- 
nois Valstijoje. Po dviejų

Lietuvių Gailestingųjų Seserų Sąjunga Chicagoje spalio 2 d, 8 v,v. Western Ballroom salėje, 3504 So. 
Western Avė., rengia sąjungos 15 metų sukaktuvinį vakarą - balių, kuriame programą išpildys baleto šo
kėjai Violeta Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas. Šokiams gros neolituanų orkestras.

Staliukus galima užsisakyti: GR 6-2984 (ryte), PR 6-5015 ir HE 6-2643. Baliaus pelnas skiriamas kul
tūriniams reikalams, šalpai ir senelių namams Putname. Chicagos ir apylinkių lietuviai kviečiami at
silankyti į balių. Nuotraukoje dalis sąjungos narių, minint sąjungos 15 m. sukaktj, prie Laisvės pa
minklo Chicagoje. v- Noreikos nuotrauka

tfyomingo lietuviai remia žygį 
į Jungtines Tautas

VVYOMINGO KLONIS BUNDA 
-- praneša KLNA koordinatorius 
Algis Budreckis. Pranešime kal
bama apie rengimąsi lapkričio 13 
d. manifestacijai, bet arti ir toli 
gyvenantiems lietuviams jis sako 
ir daug daugiau.

Šiaurės rytų Pennsylvanijoj,— 
rašo Alg. Budreckis, -- snaudžia 
užmirštas lietuvių etnocentras, 
vadinamas Wyomingo klonis. 
Daugelis kitur gyvenančių lietu
vių užmiršo, ar iš viso buvo ir 
ar dar yra toks lietuvybės židi
nys. Daugelis užmiršo, kad Ply- 
mouthe buvo išleista pirmoji lie
tuviška knyga ^Amerikoj. Daugis 
užmiršo, kad Šliūpas ir Basana
vičius surinko daug aukų po pir
mojo karo Lietuvai atstatyti. Dau 
gelis užmiršo, kad ir prof. Myko
las Biržiška tenai sutiko palan
kaus atsiliepimo Vilniuj Vaduoti 
Sąjungos reikalams 1930 metais. 
O kas beatsimena, kad vien iš 
Wilkes Barre J 1939 metų pasau
linės parodos Lietuvių Dieną New 
Yorke atvyko *10 autobusų lietu
vių! Tačiau žygininkai į Jungti-

metų rugsėjo mėn. 12 d. 
vėl persiorganizavo į A. L. 
M-jų S-gą.

Chicagos skyrius šiemet 
spalio mėn. 17 d., 3’ vai. 
Jaunimo Centre (5620 So. 
Claremont, Chicagoje) mi
ni savo 15-metį. Į minėjimą 
kviečiami visi mokytojai ir 
Lituanistikos Pedagoginio 
Instituto studentai su savo 
šeimomis bei artimaisiais.

Valdyba praneša, jog at
skirų kvietimų niekam ne
bus siuntinėjama. Tikimės 
po ilgesnių atostogų vėl pa
simatyti Jaunimo Centre.

V. Binkis

ROCHESTER

PULK. R. LIORMONO 
GIMTADIENIS

P u 1 kininkas Raimundas 
Liormanas rugsėjo 9 d. 
dukters ir žento Dr. Anta
no Klimo šeimoje kukliai 
paminėjo savo 73 gimtadie
nį. Nors metų našta slegia 
jubiliato pečius, bet lietu
viškasis entuziazmas liko 
gyvas ir gajus

Sukaktuvininkas yra ak
tyvus visuomeniniame gy
venime. Gyvai dalyvauja 
spaudoje, rašydamas atsi
minimus iš nepriklausymy- 
bės kovų ir kitomis temo
mis. Remia kiekvieną ini
ciatyvą Lietuvos laisvinimo 
darbe, sielojasi dėl nesuta
rimų, kurie neretai skaldo 
negausią lietuvių išeiviją.

Linkime sukaktuviniiikui 
sveikatos ir jėgų toliau 
reikštis visuomeniniame gy
venime. taip pat papildyti 
istorinę medžiagą rašytais 
atsiminimais. Vt. 

nes Tautas neužmiršobroliųWy- 
omingo klony.

Per Myomingo klonį vingiuoja 
srauni Susquehanna upė. Prie jos 
krantų yra VVilkes Barre, Pittsto- 
no, Plymoutho, Sugar Notch, 
Kingstono, Scrantono lietuvių ko
lonijos. Nuotaika niūri, nes pa
grindinė pramonė — anglių ka
simas sustingo. Apylinkės gra
žios ir žalios: kasyklų sampy- 
los apžėlusios žole ir krūmokš
niais.

Rugsėjo 6 d,, Darbo dienos pro. 
ga, į Wyomingo klonį nuvyko žy
gininkai Antanas ir Gražina Ma
žeikai ir Algirdas Budreckis. 
Nors pesimistai kalba, kad lietu
viškas gyvenimas tenai jau sustin • 
gęs ir apsamanojęs, žygininkai 
visdėlto tikėjos rasti VVyomingo 
klony lietuvių pritarimo žygiui 1 
Jungtines Tautas dėl Lietuvos. Ir 
neapsiriko.

Žygininkus pasitikoWilkesBar. 
re lietuvių radijo valandėlės var
gonininkas Vaclovas Ramonas ir 
šauni SLA vicepirmininkė Anelė 
Bajorienė. Jiedu išdėstė vietos 
aplinkybes ir galimybes. Pitts- 
tono šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. J.S. Kasakaitis, 
ilgametis veikėjas ir kultūrnešys 
žygiui pritarė ir sutiko tarti sa
vo autoritetingą žodį, raginantį 
vietos lietuvius vykti į Madison 
Sąuare Garden lapkričio 13 die
ną.

Po pietų žygininkai apsilankė 
Lietuvių Dienos gegužinėj Sans 
Souci parke. Jų pranešimus ten 
išklausė septynių kolonijų lietu
viai, kurie stipriais plojimais 
nuoširdžiai pritarė tam užmo
jui. Ten pat bendradarbiai V. Ra
monas ir A. Bajorienė surinko 
aukų žygiui ir pradėjo platinti 
manifestacijos ženkliukus.

Pagrindinis prakalbininkas, 
jaunas advokatas Klementas Ki- 
sailus (Kisielius) pareiškė žy
giui palankių minčių. Iš kalbos 
galėjai spręsti, kad jauni veikė
jai neištautėję ir ateity yra vil
ties užmegzti glaudesnius lie
tuvių veikėjų ryšius su Wyomin- 
go klonio lietuviais. Tik reikia gy- 
vesnio kontakto ir bendradarbia
vimo.

Po iškilmių įvyko vietos veikė
jų susirinkimas aptarti Wyomin- 
gp klonio lietuvių dalyvavimui žy
gyje. Vargonininkas Šiaučiūnas 
pažymėjo, kad klony tebegyvena 
13,000 lietuvių. Jie galėtų suor
ganizuoti bent dešimties autobu
sų ekskursiją {manifestaciją. Dr. 
Albertas J. Valibus, Liet. Bendr, 
pirmininkas Vytautas Paulaus
kas, Garso redaktorius Matas 
Zujus, Anelė Bajorienė, Alber
tas Kalnoskas, LRKSA sekreto
rius Vincas (William) Kvetkas, 
Adolfas Norvaiša, Vaclovas Ra
monas ir adv. Klemas Kisailus

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ 

dalyvavo diskusijose, svarstant 
galimybes sutelkti manifestaci
jai dalyvių.

Priimtas nutarimas, kad 
Wilkes Barre Lietuvių Bendruo
menė, kviesdama vietos organi
zacijas ir klebonus talkon, suda
rys septynių kolonijų vietos ak
tyvą. Jam pirmininkaus L. Bendr. 
veikėjas Vytautas Paulauskas. 
Galbūt, po ketvirčio amžiaus, 
nauja VVyomingo lietuvių karta ir 
vėl atvyks New Yorkan, lietuvių 
manifestacijon, dešimčia auto
busų.

ARTINASI 
DIDYSIS 
MARGUČIO 
KONCERTAS
Amerikos, o ypač Chicagos lie

tuviams žodis "margutis" reiš
kia žymiai daugiau negu dailiai 
išmargintą velykaitį, šis žodis 
stojasi jų sąmonėje didžiąja rai
de ir siejasi su ilgus metus ėju
siu mėnesiniu žurnalu bei kas
dien perduodama radijo progra
ma. Nežinau,ar kuris kitas šio 
krašto lietuvių laikraštis gali 
didžiuotis bet kuriuo metu pa
sklidęs plačiau negu Margutis: 
1928 metais pirmojo šio žurnalo 
numerio buvo atspausdinta 42,000 
egzempliorių. Margučio radijo 
valandėlių klausytojus, žinoma, 
būtų sunkiau suskaičiuoti, bet tik
rai žinau, kad buvo bent viena 
programa, kurios klausėsi bent 
keli šimtai tūkstančių lietuvių. 
O tai atsitiko 1936 metais, kada 
Margutis transliavo savo radi
jo programą į nepriklausomą Lie - 
tuvą.

Tačiau Margutis reiškia ir dar 
žymiai daugiau. Jo turinys api

SIUNTINIAI I LIETUVAc. <-

Licenzijuotą lietuviu įmonė , registruota 
U. S. Department of Justice 

COSMOS PARCELS EXpRESS CORP. 
MAROUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2608 ir 2439 W. 69 St.. Chicago, III. 60629.

Telef. WA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608. 

Telef. WA 5-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, -tiesiai iš Chicagos j Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

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

tel. PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

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

ma ir bent vieną gražią tradici
ją, žinomą ne vien šio krašto lie
tuviams , bet ir amerikiečiams. 
Tai laiks nuo laiko ruošti didelio 
masto, aukšto meninio lygio kon
certai, kuriuose būdavo sutelkia
mos stipriausios lietuviškos 
muzikinės pajėgos. Juk Margutis 
ir buvo pirmas šiame krašte, iš
drįsęs lietuvių sukurtą ar inter
pretuotą muziką ir dainą išves
ti iš parapijinių į didžiąsiasChi
cagos miesto sales: Civic Opera, 
Orchestra Hali, Riverview Parko 
vasaros teatrą ir kt. Ir ne taip 
seniai. Dar daugelis tebeprisi
mena Margučio koncertus su Čiur
lionio Ansambliu pačiais jo žydė
jimo metais, su Paulina Stoska, 
Ana Kaskas, Lily Pons , Elena 
Kuprevičiūtė, Stasiu Baru, Ipo
litu Nauragiu, Andrium Kupre
vičių ir kitais.

O metai bėga... Ir ši graži 
tradicija jau nebejauna. Jai jau 
bene trisdešimt vieneri metai... 
Nes juk gimė ji 1934-taisiais,ka
da Pasaulio Parodos Chicagoje 
proga Margučio sumanytojo kom
pozitoriaus Antano Vanagaičio ini
ciatyva įvyko pirmasis šiame 
krašte lietuviškos simfoninės mu - 
zikos koncertas. Septyniasde
šimties narių orkestras tada iš
pildė J. Naujalio, J. Karnavi- 
čiaus ir VI. Jakubėno simfoninius 
kūrinius.

Gražiai šį pirmą platų žings
nį tada aprašė didžioji Chicagos 
spauda...

Daugelį smūgių pergyveno Mar. 
gutis per tą ilgą, veik keturias
dešimties metų eilę. Pats lem
tingiausias įvyko pernai, Naujų
jų Metų išvakarėse, kada auto
mobilio katastrofoje žuvo Mar
gučio savininkė Lilija Vanagal- 
tienė ir radijo pranešėjas ir žur
nalo redaktorius poetas Algiman
tas Mackus. Žurnalui šis smūgis 
buvo lemiamas, tačiau valandė
lė nesustojo nė vienai dienai. 
Ryžtingų žmonių rankose ji 
atsipeikėjo ir šiandien vis aukš - 
čiau kelia galvą. Dar daugiau: 
Margutis ryžtasi tęsti ir savo 
aukšto meninio lygio koncertų 
tradiciją.

Koncertas, kuris įvyks sekma
dienį, spalio mėn. 24 d, Chica
gos Marijos Ukšt. Mokyklos sa
lėje, yra ypatingas įvykis bent 
keliais atvejais. Pirmiausia, kad 
koncerto programą sudarys vien 
jauniausias kartos lietuvio muzi
ko Dariaus Lapinsko kūriniai, 
Chicagiečiams jis veik negirdė
tas, tačiau pusėtinai gerai žino
mas rytiniuose pakraščiuose, o 
per paskutinius kelis metus sėk
mingai besireiškiąs Vakarų Vo
kietijoje. Jo kūrinius išpildys sim - 
foninis orkestras pačiam kompo
zitoriui diriguojant, o taipgi chi
cagiečiams gerai žinoma solis
tė Aldona Stempužienė ir pia
nistė Aldona Kepalaitė.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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