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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DE GAULLE KANDIDATUOJA
PRANCŪZIJOS PREZIDENTO APSISPRENDI
MAS DAR SEPTYNERIUS METUS VALDYTI 
SAVO KRAŠTĄ, NESUDARĖ JOKIOS STAIG
MENOS IR NESUMAŽINO 1VASHINGTONO BEI 
BONNOS RŪPESČIŲ, KAIP APSAUGOTI NATO 
SĄJUNGĄ NUO SUBIRĖJIMO, PRIE KO VEDA 

PARYŽIAUS POLITIKA.

Vytautas Meškauskas

Per savo vardines š. m. 
lapkričio 4 d. Charles de 
Gaulle pranešė Prancūzijos 
piliečiams savo sutikimą 
būti, išrinktam prezidentu 
dar septyneriems metams. 
Tam terminui pasibaigus 
jis bus jau 82 metų. Tas 
'pažengęs’ amžius nekliudo 
prezidentui manyti, kad tik 
jis vienas gali išvesti Pran
cūziją į pasaulio galybę ir 
didelė dauguma šiaip jau 
labai skeptiškų prancūzų 
tuo tiki. Nėra jokios abejo
nės, kad de Gaulle bus iš
rinktas. Pati drąsiausia 
spekuliacija jo politinių 
priešų tarpe buvo ta, kad 
jei de Gaulle per pirmą bal
savimą negautų absoliuti
nės daugumos, jis užsigau
tų ir savo kandidatūrą at
šauktų. Tuo atveju per ant
rą balsavimą būtų išrinktas 
koks nors kitas politikas 
gavęs daugiausiai balsų. 
Tačiau į tokią galimybę 
niekas rimtai netiki. Iki rin
kimų —. gruodžio 5 d. — 
liko vos 'ienas mėnuo ir ne
atrodo, kalbas noii- galėtų 
per tą trulup^Taficą pasi
keisti.

De Gaulle atneš daug 
naujų galvosūkių Washing- 
tonui, o ypatingai Vakarų 
Vokietijos sostinei Bonnai. 
Kaip žinia, 1969 metais bai
giasi NATO sutartis ir de 
Gaulle nenori jos atnaujin
ti dabartine forma. Kartu 
de Gaulle sustabdė Europos 
Bendrosios Rinkos organi
zacijos plėtotę ne tik į glau
desnę ūkinę, bet ir politinę 
sąjungą.

Valstybės Sekretorius D. 
Rusk, paklaustas apie de 
Gaulle perrinkimo dar 7 
metams pasekmes, atsisakė 
apie jas ką nors pareikšti, 
teisingai nurodydamas, kad 
de Gaulle iki šiol dar nėra 
padaręs jokių konkrečių 
pasiūlymų. Neoficialiai ta
čiau de Gaulle pažiūrą iš
davė artimas Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeri
jai — Quai d’Orsay — žur
nalas "Politiųue Etran
gere”. Pagal ji:

• Vakarų Europa turi su
jungti (integruoti) savo 
karines pajėgas Prancūzijos 
vadovybėje. Atominiai gin
klai pasilieka tik vienos 
Prancūzijos žinioje.

Dar septyneri metai...

• Tarp Vakarų Europos 
ii- JAV sudaroma seno tipo 
santarvės sutartis, nenuma
tanti jokio specialaus ben
dradarbiavimo ir bendrų 
organų taikos metu.

Rugsėjo mėn. Paryžiuje 
viešėjusiam Valstybės Pa- 
sekretoriui George Bali De 
Gaulle davė suprasti, kad 
po 1969 m. Prancūzija pa
kęs amerikiečių bazes savo 
krašte tik tuo atveju, jei 
jos bus pavestos jo vadovy
bei. Prancūzų diplomatai 
aiškina, kad šiuo metu nėra 
jokio reikalo JAV laikyti 
savo kariuomenę Europoje. 
Tos de Gaulle tezės įrody
mui jo užsienio reikalų mi- 
nisteris Couve de Murville 
išvažiavo ilgesniai viešna
gei į Sovietų Sąjungą, kur 
buvo labai mandagiai su
tiktas.

Mat, nors prancūzii ir so
vietų nuomonės dėl Vidurio 
Europos gerokai skiriasi: 
sovietai pageidautų demili- 
tarizmo ir neutralios Vokie
tijos, prancūzai tuo tarpu 
norėtų Vakarų Vokietiją 
turėti savo pusėje'— cfėi 
vieno dalyko tačiau Maskva 
ir Paryžius sutinka. Būtent, 
kad vokiečiai neturėtų gau
ti atominių ginklų.

Tokiu būdu de Gaulle grį
žo prie Poincare politikos. 
Poincare, kaip žinia, sudarė 
prieš Vokietiją nukreiptą 
santarvę dar prieš I Pasau
linį karą. Tą neseniai kon
statavo amerikiečių maga
zinas ”Newsweek”. Esą, tai 
pats de Gaulle pareiškęs 
vienam diplomatui, kuriam 
Prancūzijos prezidentas pa
taręs gerai pasiskaityti 
rugsėjo 29, dienraščio 
France Soir laidą. Tame de 
Gaulle artimam dienrašty
je tą dieną buvo konstatuo
ta: "Teisiniai žiūrint, Vo
kietija dar yra okupuotas 
kraštas, ir todėl nėra yisai 
suverenus."

P a r yžiaus ”Newsweek” 
pranešimą pasiskubino pa
neigti, tačiau Amsterdamo 
dienraštis "Telegraaf” pra
nešė, kad panašias pažiūras 
de Gaulle išdėstė Olandijos 
a m b a s a d o r iui baronui 
Adolph Bentinck, kuris bu
vo priimtas Elysee rūmuose 
spalio 18 d. Tiesa, ir Olan
dijos užsienio reikalų mi
nisterija pareiškė, kad Ben-

tinck nieko panašaus jai 
neraportavęs, tačiau ii' ki
tas Amsderdamo laikraštis 
"Algemeen B a n d elsblad" 
pranešė, kad jo informaci
jomis ”Newsweek” praneši
mas buvęs teisingas.

Prancūzų skubus demen- 
tavimas įrodo, kad de 
Gaulle dar nenori galutinai 
užtrenkti durų, bet dar no
ri palaukti Washingtono ir 
Bonnos reakcijos. "Politi- 
que Etrangere” straipsnis 
pasirodė kaip tik tuo laiku, 
kai prezidentas Johnsonas 
turėjo atsigulti ligoninėn 
tulžies operacijai, o Vokie
tijoje kancleris Erhardas 
dar nebuvo galutinai suda
ręs savo vyriausybės. At
seit, de Gaulle nelaukė tuo
jau griežtos reakcijos. Tas 
apskaičiavimas buvo teisin
gas, jei ne ”Newsweek" ko
mentaras. De Gaulle galvo
ja, kad "Newsweek" įkvėpė 
Valstybės Departamentas...

Kaip ten būtų, vienas da
lykas visiems aiškus: de 
Gaulle nori grįžti ne tik 
prie Poincare, bet greičiau 
prie kardinolo Richelieu lai
kų. Tada XVII amžiuje 
Prancūzija praktiškai val
dė visą Vakarų Europą ... 
Deja, dabar laikai ir pajė
gumo santykis yra visai ki
tokie. Sunku, pavyzdžiui, 
patikėti, kad Vakarų Vokie
tija į prancūzų atominę pa
jėgą — Force de Frappe — 
pradėtų žiūrėti kaip į rim
tą ginklą, sulaikantį sovie
tus nuo pasistūmėjimo i 
priekį.

Per ilgas derybas dėl 
naujos vyriausybės Erhar
do koalicijos partneriai nu
statė tokios savo užsienio 
politikos gaires:

• apie Vokietijos sujun
gimą reikia kalbėtis ir su 
Maskva;

• tačiau Vokietijos sau
gumas reikalauja sąjungos 
su JAV ir tai yra Vokieti
jos užsienio politikos svar
biausias reikalas;

• Bonna yra linkusi to
liau siekti jungtinės Euro
pos, tačiau lygiomis teisė
mis;

• neužmegsti diplomati
nių santykių su valstybėm 
pripažįstančiomis Rytų Vo
kietijos suverenumą, tačiau 
palaikyti ii' plėsti kitokius tachė iš Egipto ambasados, 
ryšius (kontaktus) su vi
som Rytų Europos valsty- 
mėm.

Kitaip sakant, Erhardas 
pirmumą atiduoda Vokieti
jos santykiams su JAV ir 
šiuo atveju turi didelės vo
kiečių daugumos pritarimą. 
Po paskutinių reveliacijų 
apie prancūzų siekius Vo
kietijos atžvilgiu, de Gaulle

VIRŠUJE: ALT S-gos pir
mininkas inž. J. Jurkūnas su 
Los Angeles skyriaus valdy
ba Dirvos 50 metų sukaktuvių 
minėjime "Los Angeles mieste. 
Iš kairės: A. Latvėnas, dr. J. 
Jurkūnas, inž. J. Jurkūnas, A. 
Nausėdienė, inž. A. Mažeika ir 
.J. Raibys.

L. Kančausko nuotrauka

NE VISI MASKVOS SATELITAI 
ATSILANKĖ 1 LIETUVOS 
UŽGROBIMO SUKAKTI

DAUGIAU KAIP KETU
RI PENKTADALIAI Mas
kvoje reziduojančio diplo
matinio korpuso neatsilan
kė į vakarą, skirtą pasigir
ti Lietuvos užgrobimo 25 
metų sukaktim. Iš šimto su 
yiršum ten esamų ambasa
dų bei pasiuntinybių, atsi
lankė tik 20 svečių iš 17, 
beveik vien Azijos-Afrikos, 
krantų. Iš Amerikos konti
nento buvo vien Kubos am
basados nežymus pareigū
nas. Iš Europos — tik Ven
grijos ir Čekoslovakijos. 
Nepasirodė net lenkai, bul
garai ir rumunai.

Iš Azijos kraštų buvo 
antraeilių pareigūnų iš Af
ganistano, Š. Korėjos, Š. 
Vietnamo, Irano, Sirijos ir 
Nepalo. Iš Indonezijos pa
siuntinybės buvo patarėjas. 
Buvo ir du japonų-rusų 
kultūrinio bendradarbiavi
mo draugijos 
diplomatai.

Afrikiečiai 
ambasadoriai
Brazavilės Kongo ir Maro
ko, chargė d’affaires iš Ka
merūno ir Tuniso pasiunti
nybių, bet tik kultūros at-

atstovai, ne

buvo patys 
iš Ugandos,

Korespondentai bandė su 
kai kuriais pasikalbėti ir 

prestižas Vokietijoje gero
kai sumažėjo.

Nauja Erhardo vyriausy
bė kartu su Italijos, Olan
dijos, Belgijos ir Luksem- 
burgo vyriausybėmis man
dagiai vėl pakvietė Prancū
ziją dalyvauti Vakarų Eu
ropos ūkinėje bendruome
nėje. Mat, prancūzai tos in
stitucijos įstaigas pradėjo 
boikotuoti, aiškindami, kad 
jos pareigūnai siekia per 
daug sau valdžios. Kad 
Prancūzijai palen g v i n u s 
grįžimą, 5 valstybes siūlo 
pradėti naujus pasitarimus 
tiesiogiai be bendrosios rin
kos pareigūnų dalyvavimo. 
Tikimasi* kad Prancūzijos 
ūkiniai interesai privers de 
Gaulle grįžti. Tačiau dar 
daugiau gali nulemti šio 
mėnesio gale laukiamas 

‘ Johnsono-Erhardo pasima
tymas. Tik sutarimas tarp 
Washingtono ir Bonnos ga
lėtų aukštąjį prancūzą pa
žadinti iš senatvės svajo
nių.

viena 
kita visuose ki-

gavo po truputį neįsiparei- 
gojančių diplomatiškų kom
plimentų. Tuos pareiškimus 
atpasakojo dvi poros ko
respondentų : viena pora 
Tiesoje, 
tuose laikraščiuose. Iš uo
lumo ar, galbūt, dėl nesu- 
sivaikymo prancūzų kalboj, 
Tiesos korespondentų pora 
skirtingai atpasakojo Kon
go ir Maroko ambasadorių 
pareiškimus. Anot jų, Kon
go (Brazavilės) ambasado
rius sakęs, jog lietuvių dai
lininkų darbuose matosi 
daug bendra su- Kongo liau
dies menu. Kiti korespon
dentai tą atsakojo patiki
miau: ambasadorius sakęs, 
kad lietuvių liaudies me
nas, kaip ir kiekvienas liau
dies menas, esąs ir afrikie
čiui suprantamas.

O į Maroko ambasado
riaus lūpas Tiesos kores
pondentai įdėjo dar dau
giau. Esą, jis komentavęs
M. Gedvilo ten pasakytą 
nusiskundimą, kad ameri
kinė propaganda vadinanti

LIETUVOJ DOMISI UŽSIENIU
Rusnėj šiomis dienomis 

Tiesos ir Šilutės rajoninio 
laikraščio atstovai buvo su
rengę pasikalbėjimą su vie
tos gyventojais apie spau
dą. Tarp spaudos gyrimų ir 
pageidavimų jai, vienas rus- 
niškis pareiškė, kad "žmo
nės labai domisi įvykiais 
užsienyje, ir jie nori, kad, 
be trumpų informacijų, po
puliariai būtų pasakojama 
apie jaunas Afrikos valsty
bes, apie šalis, kurios kovo
ja prieš imperializmą, kolo
nializmą, pateikiama įdo
mios medžiagos iš viso pa
saulio".

Pareiškime nepasakyta, 
kodėl tie žmonės taip domi
si užsieniu ir kovų prieš im
perializmą bei kolonializmą 
pavyzdžiais. Bet laikraščių 
atstovų atsakymas į pagei
davimą buvo tik toks, kad 
"reikia duoti atkirti šmei
žikams iš užsienio, kurie 
kreivam veidrody rodo gy
venimą Tarybų Lietuvoj".

Palyginimo sumetim a i s 
Lietuvoje įdomios ir tokios 
žinios iš užsienio, kaip spa
lio 27 d. Komjaunimo Tie
soj atspausdintas TASS

j Lietuvą pavergtu kraštu. 
Ambasadorius sakęs, kad 
tai nesąmonė. Jis matęs 
pats, kad Lietuvoj moterys 
gražios, žmonės energingi, 
visai nepanašūs į paverg
tus ... Nieko panašaus iš 
Maroko ambasadoriaus ne
išgirdo kiti korespondentai. 

Tiesos krespondentai už
simerkė ir prieš tą aplinky
bę, kad diplomatų didžiuma 
ignoravo tą parengimą. Sa
vo reportažą jie pradėjo to
kiais optimistiškais įvadais, 
kaip "Nepaisant JAV ir ki
tų Vakarų valstybių igno
ruoti Tarybų Lietuvą". .. 
"Visi buržuazinės propa
gandos kordonai darosi be
jėgiai užtverti tiesą apie 
mūsų kraštą. Niekais nuei
na ir visos užsienyje susi
spietusių buržuazinių na
cionalistų pastangos” ir t.t. 

Lyg nujausdami menką 
diplomatų dėmesį, iškilmė
se nepasirodė nei Sniečkus, 
nei šumauskas, nei Palec
kis. (E)

pranešimas:
"Aštuonis graikų vaiki

nus už sudainuotas gatvėje 
nacionalinio pasipriešinimo 
judėjimo dainas, nuteisė ka
lėti nuo 20 iki 40 dienų. 
Juos laikinai išleido iš ka
lėjimo tik padavus prašymą 
apeliaciniam teismui per
žiūrėti bylą. Kaltintojais 
teisme buvo tie patys poli
cininkai, kurie suėmė jau
nuolius, tvirtindami, kad 
kaltinamieji rengėsi užimti 
policijos nuovadą”.

Ši informacija gali būti 
lyginama su Lietuvoj vei
kiančio baudžiamojo* statu
to 68-tu straipsniu, kur nu
statyta, kad "Agitacija ar 
propaganda, kuria siekiama 
susilpninti Tarybų valdžią 
— baudžiama laisvės atėmi
mu nuo šešių mėnesių iki 
septynerių metų su nutrė- 
mimu(nuo dvejų iki penke- 
rių metų ar be nutrėmimo, 
arba nutrėmimu nuo dvejų 
iki penkerių metų, o jei kal
tinamasis jau yra buvęs nu
teistas už panašius dalykus, 
tai bausmė gali būti nuo 
trejų iki dešimties metų ka
lėjimo su nutrėmimo prie
dais. " (E)
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Kas nauja

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, MichiganA:
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KŪRĖJA

ir paruoštos svajonės, gėlytė 
svetimame krašte, mintis blaš
kosi, laivas be uosto, badaująs

"sovietolo-

PLAČIU

Y W O t r

• Organizuojamos komu
nistų studentu grupės uni
versitetuose remiasi 1964 
m. San Francisco įsteigta 
organizacija, pavadinta ne
grų veikėjo vardu — W. E. 
B, Du Bois.

The Plain Dealer (sek
madienio, lapkričio 7 d. lai
doje) praneša, kad toji 
grupė yra ne kas kita, o 
komunistų partijos jauni
mo sekcija, nors steigėjai 
ir neigia bei užginčija ry
šius su komunistų partiją. 
FBI direktorius J. Edgar 
Hooveris jau kovo mėn., liu
dydamas Kongreso komisi
joje, pareiškė, kad ”Gus 
Hali, komunistų partijos 
gen. sekretorius, isakė or
ganizuoti marksistiniai nu
sistačiusias jaunimo gru
pes, kad patraukus į savo 
tarpą ir nekomunistus. Tai 
būtų pirmas etapas tokių 
žmonių verbavimui j parti
ją”.

Keturi universitetai Ohio 
valstijoje jau yra įtraukti 
j tų organizatorių planus, 
jų tarpe ir Western Reserve 
Universitetas Clevelande.

Pavienių klubų (kurių 
Amerikoje jau yra tarp 40- 
50) organizatoriai daugu
moje yra žinomų komunis
tų partijos veikėjų vaikai.

• Brandeis universitete 
įvykusi speciali
gų” konferencija pripažino, 
kad Sov. Sąjungoje vyks
tanti didelio masto asimi
liacija ir tautinių grupių 
rusinimas. Didžiausias asi
miliacijos pavojus gresiąs 
ukrainiečiams ir gudams 
bei mažesnėms Sov. S-gos 
pasienio tautoms.

• Australijoje, Sydnėju- 
je spalio 30 d. pasibaigė Pa
vergtųjų Tautų V Savaitė, 
kuri pirmą kartą buvo su
organizuota JAV pavyz-

c) Jaunimui bei suau
gusiems.

POP SOME CORN 
POP SOME STROH’S
GREAT TOGETHER!

Niekas taip neiškelia maisto vertę kaip 
išimtinai liepsnoje darytas Stroh’s sko
nis. Sekantį kartą, kai patieksite užkan
džius — kuo besigardžiuodami — patie
kite su šaltu Stroh’s alum. Tai skonis, 
kurį kiti alūs norėtų turėti.

DIRVA

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Pabandykit juos surasti.

džiu. Savaitės atidarymo iš
kilmėse, kuriose dalyvavo 
virš 1000 žmonių, Australi
jos karo veteranų atstovas 
A. V. Lang pareiškė, kad 
ketvirtadalis milijono Aus
tralijos karo veteranų stoja 
kaip vienas už tas idėjas^ 
dėl kurių kovoja komunis
tų pavergtos tautos.

Pavergtų Tautų Savaitės 
atidarymo proga kalbas pa
sakė prof. K. Rodering, pa
brėžęs laisvės nedalomumo 
principą, o vyriausybės na
rys, darbo ministeris N. 
Nekmanas pasižadėjo savo 
vyriausybės .vardu daryti 
viską kas galima pavergtų 
tautų naudai. Buvo ir dau
giau palankiai kalbėjusių 
aukštų pareigūnų.

Pavergtų Tautų Savaitės 
proga įvyko jungtinis pa
baltiečių choro koncertas, 
kuriame dalyvavo apie 300 
choristų. Ta proga buvo iš
leistas specialus 34 psl. an
glų kalba leidinys, suglaus
tai informuojąs apie visų 
pavergtųjų tautų likimą.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ!

Clevelande gyvenanti ir rūpes
tingai globojanti savo sergantį 
vyrą, buvusį Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorių ir nuo 
1941 iki 1944 metų rektorių, O. 
Gravrogkienė yra ne tiktai poe
tė, bet ir dramaturge. Gaila, 
kad tik dalis josios kūrinių iš
leista spaudoje ir dar labiau gai
la, kad naujesnieji, jau ne tėvy
nėje parašytieji eilėraščiai ly
giai kaip ir scenos veikalai vis 
dar laukia leidėjų.
EILĖRAŠČIAI

Jųjų priskaitoma 36 bendruoju 
pavadinimu --Mintys ir jaus
mai. Tame skaičiuje tik treč
dalis su paskiromis antraštėmis. 
Tematika turtinga. Jeigu

"Siela pavargo 
Labiau, negu akys"

ir išeivių sielvartas atspindi ga
na dažnai, tai kitos temos taip 
pat sudaro žymią rinkinio dali. 
Bendrai likimo vargai spaudžia 
gausiais momentais: šaltoji vie
numa kankina, žavūs reginiai bu
vusioje Lietuvos gamtoje, negai
lestingas vėjas ir aimanuoją me
džiai ir gėlės, jūra ir tolimas 
kraštas, varginąs miegas, sapnai augusių. Turinys pasakiškas. Dau - 

gau veiksmo, negu teksto.
Įspėtas noras arba Kiškio py

ragas, 3 v. vaidinimas. Geriems 
vaikams kiškių šeima rūpestingai 
gamina iš anksto numatytas dova
nas. Vaikai įdomiai tai pergy
vena. Turinyje žymu kiek vos pas 
tebimos pedagogikos. Kūrinėlis 
ilgėlesnis -- užimtų apie 1 vai. 
be pertraukų. Vaidmenys maž
daug 10-čiai vaikų ir 4 suaugu
siems.

Kūčių naktį, 4 v. vaidinimas. 
Kūčių apeigos bei papročiai ryš 

kiai parodomi, bet vaidinti neper- 
sūnku. Daug malonių staigmenų. 

Neperilgas, bet sudėtingesnis 
dekoracijų ir vaidintojų sudėties 
atžvilgiu. Dalyvauja 18 vaikų ir 
6ftas suaugusių (20 Įvairiųgyvu- 
lių bei paukščių).

"Šiandien sunku būtų pasakyti, 
kijrie tų veikalų ir kiek sėkmin
gai buvo vaidinti nepriklausomo
je tėvynėje.

Pridurtina dar Amerikoje pa
rašyta — Supyklos, 3 v. 4 pav. 
pjesė pradžios mokyklos vai
kams. Persikėlimas sapne {dan
gų, džiaugsmai ir grįžimą s atgal. 
Geri pavyzdžiai iš gyvenimo. To
kio pat ilgumo, bet platesnių po
linkių. Lengvai suprantamas. Vai
dina 18 įvairaus amžiaus vaikų ir 
3 suaugę.

vaikas ir kt. Tašiau randame čia 
jau ir mylimojo netekimą, meilės 
amžinumą, vystančią meilės gė
lytę, šaltą širdį, J. Vaičkaus lai
dotuves, sergantį vaiką, lakūno 
dainą ir dar šį bei tą iš įdomių, 
kad ir trumpų, eskizų eskizėlių. 
Truputis simbolikos, daugiau 
sentimentalumo, nors ir gaivi
nančio, ne tuščiavidurio. Vertė
tų apgailestauti, kad kirčiavimas 
dažnokai netaisyklingas,

SCENOS VEIKALAI
Galima būtų juos net trimis rū

šimis suskaidyti: mažiems vai
kams, paaugliams bei jaunimui 
ir jaunimui bei suaugusiems, 
nors esama skirtų ir vien tik su
augusiems.

a) Vaikams.
Vaikų sapnais pavadintas tre

jeto pusiau pasakiškų vaidinimų 
vaikams rinkinėlis.

Mėnulio karalystėje, 3 veiks
mų 4 paveikslų vaidinimas.

8-rių metų vaikas, nuskridęs į 
mėnulį, randa ten daug netikėto 
džiaugsmo ir visai kitokių vaikų.

Trumputis gražaus scenovaiz
džio veikaliukas. Dalyvių nuo 30 
iki 40, iš jų apytikriai pusė su- 

b) Paaugliams bei jau
nimui.

Gobšusis karalius, 5 v. pasa
la, skirta vyresniojo amžiaus 
vaikams.

Besirgdamas karalius jau mer
di; Gydytojai nebepajėgia gelbėti. 
Atsiranda kuklus "stebukladaris" 
ir iš karto pagydo. Bet karalius 
nėra dosnus, mėgsta nežmoniš
kai derėtis ir todėl vėl ir vėl nu
kenčia.

Ilgumas -- maždaug 2 1/2 vai. 
Scenoje figūruoja per lOOasmenų 
ir dar apie 12 vaikų. Pasaka pa
traukli ir suaugusiems. Puošnios 
dekoracijos. Sceniškai didingas 
pastatymas. Charakteriai stip
rūs, reikšmingai apibrėžti, intri
ga nuosaikiai, bet jaudinančiai 
paveiki. Psichinių gražmenų aps
tu. Labai spalvingi nuotaikų kai
taliojimai.

1938 metais buvo Spaudos fondo 
išleista Kaune ir įtraukta {Vals
tybės tęatro repertuarą.

Vladas Braziulis

Dėdė Jonas, 4 v. pjesė. Reko
menduotina jaunimui.

Po karo patekę J Ameriką du 
vargšai jaunuoliai, berniukas ir 
mergaitė, priimami namų dar
bams į bevaikę pasiturinčią šei
mą. Viskas laimingai aprimsta. 
Perpinama ir pagyvinama būdin
gais epizodais. Originalioje ato
mazgoje aiškėja, kad dėdė Jonas 
yra tikrasis jaunuolio dėdė.

Vaidinimas užimtų porą valan
dų. Scenai tereikalinga trejetas 
vyrų ir ketvertas moterų (mergai
tė 14-os metų amžiaus). Turinys 
pakankamo gilumo ir įspūdingu
mo. Stipresnieji momentai tar
pais blankūs, bet režisūra galėtų 
išlyginti. Literatūriniu požiūriu 
pjesė verta didelio pritarimo. 
Šiandien mums labai trūksta to
kių veikalų. Gal verta pastebėti 
tam tikrą "pavojų" pjesės titule, 
primenančiame A. Čechovo vei
kalą, pavadintą Diadia Vania.

šiaip ar taip, šita nauja pje
sė, rodos, dar niekur nėra vai
dinta.

Pagaliau kūriniai, labiau tin
kantieji tiktai suaugusiems.

Šypsančios akys, 4 v. komedi
ja.

Gražioji besišypsančių akių 
savininkė .aiškiai kenkia senste
lėjusio direktoriaus sveikatai, 
bet pakeliui painiojasi asmenys, 
įvykiai ir aplinkybės iki ne visai 
laimingos pabaigos.

Ketvertas neperilgai besitę
siančių veiksmų. Vaidinime daly
vauja 6 vyrai ir 7 moterys. Daug 
netikėtumų. Komedijos tikslas 
bemaž pramoginis. Rimtesni už • 
daviniai lengvai išsprendžiami. 
Vaidinti drąsiai galėtų mėgėjai.

Komedija Sakalo bendrovės iš
leista Kaune Liaudies teatro se
rijoje 5-ju nr. Vaidinta 1938 me
tais Kauno audinių fabriko darbi
ninkų, režisuojant J. Monkevičiui 
Ir neseniai vaidinta Detroito dra
mos mėgėjų sambūrio Detroite, 
režisuojant Z. Arlauskaitei-Mik
šienei.

Veidrodžio kampe, 3 v. 6 pav. 
Pjesė.

Kantrus aukojimasis ir atšiau
rus priešinimasis labdarai. Pa
vyzdinga šeima ir viską gadinan
čios šalutinės įtakos. Į vargą pa
tekusių jaunuolių lūžiai ir kova 
su savo sąžine. Visuomeninės 
santvarkos ydos. Nuodėminga 
aistra, žeminančio pobūdžio mei
lė, vedanti iki žudynių ir beproty
bės. Lygia greta puiki savitvar
da, būdo siptrumas ir aukšta do
rovė.

Pjesės ilgumas paprastam 
spektakliui priimtinas. Pavadi
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nimas pjese perkuklus, neštai — 
tikroji drama. Čia įsigali aštri 
kova blogio su gėriu. Vyksmas 
prieškariniame Kaune. Vaidme
nys — 7 vyrams ir 7 moterims. 
Apie 20 statistų.

Rehabilituotas, 6 v. 7 pav. dra
ma.

Pagyvenęs vyras, žiauriai ar
dydamas padorią savo šeimą, ve
da jauną, bet suktą merginą ir dėl 
to prasideda visokie pavojai to 
vyro padoriai 18-os metų dukte
riai, kurie baigiasi josios ir moti- 
nos mirtimi. Dėl pirmo negarbin
go šito tėvo pasielgimo labai nu
kentėjo jo paties gerasis vardas, 
bet per visas nelaimes pasiekti 
rehabilitacijos neįmanoma.

Veiksmai trumpi: po 20 a r apie 
tiek minučių. Vaidina maždaug 15 
įvairaus amžiaus vyrų ir tiek pat 
moterų.

Iš visų čia paminėtų veikalų 
scenai šitoji dramajbus bene stip
riausia. Psichologiniai įtikinanti. 
Intriga įtraukia ir kalte prikala 
žiūrovą. Tipai aiškūs, rodomi 
jaudinančiais, neilžmirštamais 
bruožais bei geliančiomis širdį 
spalvomis. Vaidinti mėgėjams bū
tų sunkoka.

Labai gaila, kad nelaimingas 
gyvenimas visur kūrinius tiek iš
blaškė, kad ir šiandien čia dar 
negalime jų visų paminėti. Žino
me, kad Lietuvoje Motutė, 
Tamsioji jėga ir Laimė sugrįžo. 
Taip pat yra dar leidinių bei 
rankraščių įvairiose šalyse. Bo
tų tikrai pravartu, jeigu leidyklos 
susidomėtų nors jau vargais ne
galais surankiotais veikalais. Jub 
labiau -- naujais.

Tarpais A.L. Bendruomenė rū
pinasi scenos veikalais, kurių, 
klek teko girdėti, nemaža yra 
rankraščiuose, bet... vis dar au
torių stalčiuose, betgi toli gra
žu ne visi yra išvydę rampos švie
są. Tenelieka abejonių. Kai kurie 
šios autorės veikalai jau tėvynė
je prieš karą buvo autoritetų prie
lankiai įvertinti ir vaidinti. Oda- 
bar?

Suaugusiems taikomieji veika
lai visados geistini. Jaunimui gi 
ir vaikams, ypač fantastiniai vei
kalai ar pasakos būtų didelis lai
mikis. Žymi čia suminėtų veika
lų dalis turėtų sudominti besi- 
skundžiančias veikalų badmečiu 
teatrines mūsų trupes. Ypatingai. 
tinką mėgėjų pajėgoms. Aktu
alių temų irgi netrūksta.
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The Baltic 
tįuestion

AN APPEAL TO THE 
CONSCIENCE 

OF THE UNITED NATIONS

ORGANIZACIJŲ VIDAUS 
PROBLEMOS
N&ra organizacijos, kuri ne

susidurtų su savo vidaus proble
momis. Tai jų "vidaus politika", 
kuri kartais ne taip Jau šviesiai 
atrodo, kaip kad "užsienio poli
tikos" sumetimais stengiamasi 
visuomenei viską pristatyti.

Štai, neseniai Draugas net du 
vedamuosius paskyrė apgailes

taudamas Lietuvių Darbininkų Są
jungos užsidarymą. Nedaug ką vė
lesniems ateiviams teko apie tą 
organizaciją girdėti, žinoma tik 
tiek, kad toji organizacija Savo 
laiku buvo laikraščio Darbininkas 
leidėja. Be abejo, ir organizaci
jai mirus nekrologą rašant, pa
sipila žodžiai, kad "ji daug pa
darė Amerikos lietuvių visuo
menei, daug naudos atnešė Ame
rikos lietuvių kultūrinimui ir švie
timui..."

LDS valdybos pirmininkas, 
trumpai - drūtai pareiškė, kad 
uždarymo priežastys glūdi tame, 
jog "senos kartos žmonės retėja, 
čia suaugusieji ir naujai atvyku
sieji lietuviai nesirašo. Tad nė
ra vilties toliau organizaciją iš
laikyti".

Susirūpinimo ženklų randame 
ir tose organizacijose, kuriose, 
atrodo, naujo kraujo {liejimu ne
tektų per daug rūpintis. Bet A.J. 
Kasulaltls, L. Krikščionių Demo
kratų Sąjungos pirmininkas. Tė
vynės Sargo 1965 m. 1 nr. atvirai 
pasisako, kad perėmus sąjungos 
vadovybę ir metus žvilgsnį {jo
sios vidų, "nežiūrint labai švie
sių pavyzdžių, yra sąjungoje na
rių, kurių įsipareigojimas idėjai, 
uždaviniams ir konkrečiam dar
bui nėra tokiame laipsnyje, kokia
me turėtų būti". Užtat A.J. Ka- 
sulaitls iškelia atsakomybės jaus
mo organizacijai prasmę: "Nė vie
na organizacija nei tikisi, nei lau
kia iš savo narių visiško atsida
vimo jos reikalams, nes ji pati 
niekuomet nėra pati sau tikslas. 
Tačiau ji gali tikėtis ir privalo 
susilaukti bent minimalaus atsa
komybės supratimo”.

..."Mūsų sąlygose sąžinė ir 
atsakomybės jausmasyra vlenln- 
tėlė jėga, kurią vadovybė gali nau
doti nariams judinti... Vadovybė 
tat laukia savanoriško, nepapirk- 
to ir neprlverstinlo veiklumo..."

"Pagaliau, mūsų Sąjunga yra 
gerokai apleidusi ir naujų narių 
{jungimą {organizaciją".

Sis pastarasis saklnys.dar ra
šant tą straipsn}, gal buvo tik vie- ■ 
nu Iš daugelio simptomų "vidinio 
sutvirtėjlmo" Ieškant, tačiau LD

S-gos užsidarymas suteikia nau
jų narių problemai kiek kitokią 
prasmę.

Ne kokios naujienos ateina ir 
iš liaudininkų lūpų. Štai, nese
niai { redakciją atėjusi Sėja, gy
viau ir judriau A. Rūko redaguo
jama, nors ir skelbia, kad "Sė
jos garbės prenumeratorių ir rė
mėjų sąrašas š{ kartą yra labai 
didelis, j{ paskelbsime ateinan
čiame numeryje", tačiau labai 
autoritetingi liaudininko vadovy
bės žmogąus žodžiai vieną die
ną ką kitą bylojo: Sėja daugiau 
nebepaslrodysianti, o liaudininkų 
rašytas žodis susikoncentruosiąs 
{ J. Kardelio redaguojamą savait- 
raštj Nepriklausomą Lietuvą. To
ji žinia, nėra nauja. Tokios pastan
gos buvo pastebėtos anksčiau. Tik 
jos susidūrė su kliūtimis Montre- 
alyje. Bet ne čia liaudininkų orga
nizacijos pagrindinės vidaus pro
blemos. Reikia pasakyti, kad 
liaudininkų veikliųjų narių am
žiaus vidurkis yra palankus il
gesniam gyvavimui ir nėra to pa
vojaus, kuris gręsla senosios 
emigracijos kartos organizaci
joms. Bėda glūdi tame, kad niekur 
ir čia negalima užtikti apčiuopia
mesnio prieauglio pačiai organi
zacijai, nors idėjiniai artimų in
telektualų liaudininkai galėtų (ir 
norėtų) rasti šviesiečių - sama
riečių tarpe. O tie gi veikia sava
rankiškai ir savo federacijos plės
ti Į liaudininkų pusę, atrodo, dar 
nėra linkę. Lietuvoje liaudininkų 
prieauglis ateidavo iš studentų 
Varpo (varpininkų) organizaci
jos. Šiandien tokiu vardu veikian
čios studentų organizacijos gar
sas yra nutilęs.

Ideologinių organizacijų vil
tis -- jaunimas. Ką beveiksi, ko
kius tikslus užsibrėši, kiekvienos 
organizacijos ateitis priklausys 
nuo to, ar veikimo programoje 
yra {traukta ir rūpestis mūsų pri
augančiąja karta. Keli minėtie
ji pavyzdžiai aiškiai rodo, kam 
lemta mirti, kam gyvuoti.

Nusiskundžiant organizacijų 
gausa, reikia atsiminti, kad jau
nimas jau nebėra linkęs skaldy
tis tuo pačiu senos mados sukir
pimu. Ima jo tarpe nusistovėti 
kelios pagrindinės grupės, kurios 
žymi ir senųjų organizacijųatei- 
ties kelią. Tas kelias natūralus, 
kaip natūrali kai kurių organiza
cijų mirtis.

(JA)

Leo Cherne vadovaus Lapkričio 13 
manifestacijos programai

Adv. Leo Cherne sutiko vado
vauti Lapkričio 13 d. manifesta
cijos programai Madison Square 
Garden. Leo Cherne jau buvo pa
sižymėjęs teisininkas, kai {sto
jo { Research Institute of Ame- 
rica. šio instituto tikslas buvo 
ištirti painias JAV ūkines sąly
gas ir savo daviniais talkininkau
ti šio krašto verslininkams ir 
pramonininkams. Bręstant pasau
liniam konfliktui, Cherne su šta
bu 1938 m. paruošė kariuomenės 
ir laivyno karinio mobilizavi
mo planus. Tuojau po karo, ge
nerolui MacArthurul ir Karo de
partamentui paprašius Cherne 
nuvyko { Tokio paruošti progra
mą, kuri virto Japonijos mokes
čių sistemos pagrindu.

Jau dešimt metų adv. Cherne 
eina Tarptautinės pagalbos ko
miteto (International RescueCom-

mittee) pirmininko pareigas. 1953 
m. jis aplankė Berlyną, atsiliep
damas {to meto burmistro Reu- 
terio prašymą išstudijuoti pabė
gėlių problemą ir duoti siūlymus 
šelpimui. Vadovaudamas antrai 
misijai, jis aplankė Vietnamą po 
prancūzų - vietnmiečių paliaubų.

Vengrų sukilimui {siliepsnojus 
adv. Cherne nuvyko J Budapeštą 
užmegzti ryšius su laisvės kovo
tojais ir suorganizuoti šalpos apa
ratą. Sukilimui žlugus, jo pa sten
gomis IRC {gyvendinoapdairųpla- 
ną šelpti ir reabilituoti vengrus 
pabėgėlius JAV-se ir Vakarų Eu
ropoje. Jisai bendradarbiavo su 
dr. Albertu Schveltzerlu ir su dr. 
Tom Dooley, jiems organizuoda
mas medžiaginę pagalbą. Kur( 
laiką buvo patarėjas Ūkiniams ir 
politiniams reikalams prie Viet
namo prezidento.

World Wtr II ended tw«nty years ajo and paace-lovinr nationa 
jolned in a qu«st for a permanant internatfonal organiution to 
promote aelf-determination and freedom among all nationa. Thia 
aummer the represantativea of many countriea met at San Fran- 
ciaco to obaerve the twentieth anniveriary of the United Nationa.

During ita ahort hiatory, the United Nationa haa expanded from 
51 to the preoent 117 member nationa. Many of the neweat nationa 
have only recently been freed from their etatus aa coloniee and 
welcomed aa fuily independent member nationa. Ironically, aa 
Weetern colonialiam ia ceaaing to exiat, colonialiam under the guiae 
of Communiam haa expanded ruthleeely.

THE BALTIC NATIONS OF E8TONIA, LATVIA AND 
LITHUANIA were member statės of the League of Nationa. Theee 
countriea (four timea the area of Denmark and roughly eąuivaient 
in population to Ireland, Iarael and Sicily) wert accorded full in- 
tamational recognition and dipiomatlc repreaentation. During 
their independence these countriea were proaperoua and progres- 
aive membera of the world community of nationa.

In December, 1917, the Soviet Commiasar of Foreign Affaira 
had aald that "To demand aelf-determination for people in the 
territoriea of enemy countriea and deny aelf-determination to the 
people within one'a own country and coloniea would be the moat 
undiaguiaed, the moat cynical kind of imperialism."

During the period 1918-1922 the Great Powera extended d» jura 
recognition to the independent Baltic Statea. Soviet Ruaaia, in 
treatiea wlth the three Baltic Statea, "recognized without any ra- 
aerve the aovereignty and independence of Eatonia, Latvia and

Lithuania with all juridical conaequencea reaulting from auch 
recognition, and voluntarily and forevtr renounced all aovereign 
righta poaaeaaed by Ruaaa.” (Peace Treaty 1920, Article I).

The Baltic Statea enjoyed full aovereignty and independence 
only until the conduaion of the Molotov-Ribbentrop Pact of Non- 
Aggreaaion between Soviet Ruaaia and Nazi Germany on AuguBt 
23rd, 1939. According to a aeeret protocol of the Pact, Eatonia, 
Latvia and Lithuania were given over to the Soviet “aphere of 
influence.”

While the attention of the world was absorbed in the atrugglea 
of World War II, the Soviet Union enforced ita “sphere of influ
ence.” In June, 1940, troopa and tanke of the Red Army poured 
i n to Eatonia, Latvia and Lithuania. Moscow haatily aet up “libera- 
tion” govemmenta. A single liet of repreaentativea, hand-picked 
by the Communiata, was propoeed to the "liberated” countriea. To 
inaure the eleetion of the Communiat candidatea, tena of thouaanda 
of people were arreated on the eve of the "eleetiona” aa a threat to 
thoae who might proteat by their refusal to vote. The deciaiona of 
the‘‘elected repreaentativea” to ”requeat” incorporation of the three 
Baltic Statea Into the Union of Soviet Socialist Republica were pre- 
pared in Moacow and carried out by the occupying Red Army.
The evidenee i» overwhelmlnt and coneluefve that Eitonia. Latvia and Lith
uania were forclbly oecupied and illegally anneaed by the U.8.8.R. Any clalma 
by the U.S.S.R. that the eleetiona eondueted in July 1940 were free and volun- 
tary, or that the reeolutlone adopted by the multiną parliament petitioning 
for reeojnitlon ai 8oviet Republica wera legal, are faiaa and vithout founda- 
tion In fact

Report of the Stloet Committee to Inveitifato Communiet Apareeeion and 
the Forei d Incorporation of the Baltic Statei tata the U.S.S.R., Hoaeo 
of Roprmeatativet, United Statot Conpreu, HU.

The forceful annexatlon of the Baltio Statea vlolated every 
baaic princlple of truat among nationa. The worda of Winaton S. 
Churchill cannot contlnue to be ignored:

We have never reco»niwd the 1941 frontlere of Ruaaia . . . They vrere 
acquired by acte of anraiilon and ahameful eollualon w|th Hltler. 
The tranafer of the peopie of the Baltic Statea to Soviet Ruuia againat 
their will would be eontrary to all of the prinelplea for *hich we are 
fightlnr thia war and *ould dlthonor our eauae . . . The Baltic Statea 
ahould be aovereign, independent peoplea.

Preaident Dwight D. Eisenhower itated the American poai- 
tion dearly:

Tha Soviet Union, in violatlon of aolemn treaty arreement, aebed eontrol 
of the Baltic Republica of Eatonia, Latvia and Lithuania, and then, aftor 
having illerally inoorporated theae countriea Into the 8oviet Union, nro- 
ceoded to deport and liauldate great numbera of their cltisena. Tnoao 
wronga of aggresalon and terror nava left a profound impreaaion on tha 
American people. It la refleeted In our ateadfaat policy of continuing to 
recogniM the diplomate reprasentatives of tbe independent Baltic Statea 
and in our cheriahed bope that these countriea ahall again llve in freadom.

Recognizing the injuetice remaining aa an aftermath of the 
Second World War, Preaident John F. Kennedy atated:

Ali of ua . . . muat be falthful to our convlction that peace In Europa 
can never be completa until everyvhere In Europa men can choosa, in 
peace and frOedom, how their countriea ahall be govemad.

The unchallengod annexation of emali nationa can only .en- 
courage further attempta at imperialism. Hiatory haa adequately 
provided lessons ahovving that a policy of acquieecence can only 
buy temporary peace at an exorbitant price. We do not believe 
that the United Nationa ia ready to pay the price of unquestion- 
ing subservience which Soviet Communiat expanaion demands.

AN APPEAL TO THE MEMBER STATĖS OF THE UNITED NATIONS
We appeal to the conacience of the member atatea of the 

United Nationa Organization to achedule, for diseumion 
in tha General Auembly, the Baltic Queation. We deny 
that the forced anneiation of the Baltie Statea ia an 
internal affair of the U.S.S.R.

We appeal to the United Nationa “Committee of 24 to 
Inveatigate Colonialiam** to achedule for discuMion and 
action the inceaaant RuMlfication of Eatonia, Latvia and 
Lithuania. The Baltie Statea have a right to preaerve 
their own languagea, cuatoma and traditiona which are 
aeparate and diatinet from thoae of Ruaaia. Soviet coio- 
nisatlon haa impoaed tena of thonaands of foreign aettiera 
to eraae all tracea of indigenoua civllization in the Bal- 
ties, and to aMimilate the people Into an alien Ruasian 
culture.

We appeal to the United Nationa to undertake the 
reatoration of full independence to Eatonia, Latvia and 
Lithuania.

Our appeala are made in the spirit of the United Nationa 
Charter which atatea:

To reaffirm faith in fundamentai human righta, in the 
dignity and worth of the human pereon, in the equal 
righta of men and women and of nationa iarge and 
emali...

(CAarter o/ tke Unittd Natiaiu. PrtamHt)
All Membera ahall refrain In their international rela- 

tiona from the threat or um of force againat the terri- 
torial integrity or political independence of any statė, or 
in any other manner inconsistent wlth the Purposes of 
the United Nationa.

(Chapltr U, Ariitla IV)
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N«« VaH
Mayar HmA J. Mdonhlo

Moti iir. L Adritn. D J), 
ot Natbvlla, Taaa.

Ctfl Albirt

Kep. John I. Andetien

The Hon. Kobert K. Andenon 
Vad. N.r.

CIlHotd J. hdnt/eed 
liMiitu 9a. 
hofir llUr- 
N«» UA. N. y.
Heeev /tuneli leettf 
4«U*n. Matt.
Seeoeel Kertram 
Hertlotd, Can*.

Km. MayMrW J. kaMaa 
Lrtraba. ho.
Kep. Jeha H. luthonen
Alabama
Ma«t fa*. Otonai I. Mdf, 0.0. 
Ūhap ai Saa Dm t a, CalJ.
Kepi. Vtefnlor Kirteb 
Haw VaA N. Y.
Kep. Cloir A Callaa
Nabraiba

Kep. RaaaM K. Caaiaraa 
Catfacaia
Ga*. John H. Chtlte 
IbaJa lih>U 
Mayar John f, CoMlnt 
lartaa, Ma«t.
Kep. Kobert J. Ctebett 
Faantytvaaia
Mayar Tka«a» G. Conlpon

Gar. Orral f. Faubvt 
Ariamai
Gaarit fleld 
Na. YoA. N. V.
K op. Keti A. fieo
Nr-Va-l

Mayar Kkhoed J. Deley

N«» VaA
Gar. John H. Denpiey
CanMtbcrt
Kep. tdueofd J. Denrioihl
INinaA
Kep. Kobeet J. Dole 
Kskmi
$ta. Ketee H. Oa«M<k
Cala<a4«
San. Faaf H. Davglai
IBmafc
Keo. Keaneth W. Dyil
CaMMa
Chfittopher Fmmat
Naw Yoeh. N.T.
Kep. John H. Irlenborn 
Urnai*
Kep. Leonord ftebetem 
Na« y ari

Jemet L G. liti Ketrleh 
No YaA N. y.
Kep. Soieoel H. frlodel 
M<ryl»a*l
Kep. Idreoed A. Geroult 
MarylaM
TJkaaia* W. Gleeton
Na* UA. N. V,
Kep. Meethe W. GrHMa 
Midiigaa
Stn. f meti Gruen/n/ 
AlaAa
Kt. Keo. John J. M. H ode 
Ihkat ai Araaaa
Hoery K. Heitelpeen 
Na* UA, N. Y.
Gar. Meeh O. HetMd 
Oragan
Kep. Waywa L Hayi 
Ohia

L Heolf, Jf.
Na. YoA. N. Y. 
iar. K. Dennh Heerd
40pe<n. ma. 
Ntary Hlneh 
Na* y*rt N. y.

SiJnay Haak 
N*. YoA. N. Y.
Kep. feenlt J. Horton
Na* YoA
Rtp. Jonei J. Houtord 
N»* Janay
Gar. J. Hufhet
N»* Jartay
Malt Ker. ArthbHhop lehorot 
Na. Yarl, N. Y.
Dr. AJee Metei 
CambriJjt, Man.
Ker. Woher C. Jaiklvrlct, S J. 
Na. Y ari. N. Y.
Dortd K. Jonei 
Wathi«|toa. D. C
Malt Ktr. Wolter K, KeKenberį, 
D.D.
Kibąs oi RaalriNa Cirtrr. N. Y. 
Kep. [dm f. K e II r
Na* YmI
Ker. Lene D. Kilbom, C S.C. 
Wfll«i Sana, Ra.
Kobert J. Kleberp 
Kinįtrllle, Te*.
Dr. Atrodei K Uore 
hudem. CoM.
Man. WiNUm f. Knoalond 
OoBmd. C*W.
Ednotd Kreme 
Hebe Darni, laJ.
Kep. Uol J. Krebi 
Na* Janay

Ker. Elmo W. Kert. OJAI. 
Oviney, III.
Mayor henb T. U m b 
Rach<,t«r N. Y.
Kep. Odin Ungan
M i am lota
Šen. frenh J. Loutthe
Obia
A. Poul Lemti 
Na. Vari. N. Y.
Ceri M. laab. Jr. 
Ne* Y art, N. Y.
Witliem Loeb 
MancKtiler, N. H.
Kep. Kodne-f M. tara
Ohio 
[drrotd J. Lrnett 
Scranton, Ra.
Man. Joieph A. Maceina, MA 
Hamilton, Can.
Ker. Bruno Merbertli, S. J. 
CMcaaa, III
Kep. iobert McClary

moii nėr.
Bryan J. M tinto f ori. D D. 
Bohap of Broollyn, N. Y. 
Moyoo Theodote K. MtKeldin 
UHinart, MJ.
Vary Ker. Leo K. Mtloi/fhlin, S J. 
Na* Yort, N. Y.
[Irrood Mo/fett 
Vaihmitoa. D. C

A mass rslly will be held »t noon, Ssturdty, Norember 13th at Madison 
8quara Garden, N«w York, to appeal to the United Nationa to take up the 
Baltic Oueatkn. The damonatration wiU eoaduda a t Dag Hammarskjold 
Plaaa with an appeal far aetfoa.

Kep. John S. Monagen
CenMciiavt 
tep. Abrakam J. Muite* 
Ne* YoA
Kobert D. Mnphy
Ne- Y art. N. Y.
Kep. Lvtien Nedtl 
M>eh«|an
Kep. Anthet Helio* 
Mmneiota
The Hon. RickarW M. Niioa 
Ne* YoA N. Y.

Dr. Ollrar H. RaJkey 
Auitm, Tai.
Gar. John H. Keed 
Maine
Bep. Charfotte T. Keld 
Ulinaia
Kep. Henry S. levu 
Viieaniin
Kep. John J. Khodei
Arttena
Sea. Abrakam A. Blbkoll 
CanaecUcvt

O**n J. H ore*
La* Angelei, CaM.
Malt Ker. Henrf J. O’Brlen, DJ). 
Azchbtihop of Hyrtford, Caaa. 
Kep. Kertėti (yHero 
llliaoi*ie^ Thormi P. 0‘NeHI. Jr.
Maitachviatt* 
Jon Poponelt
Ne* YoA. N. Y.
Kep. Edorord J. Potten
Herr Jenor
Kep. Oth G. PAe
Ne* YoA
Šen. Winiiio Prišalto 
'rVocamin
Kep. Potmn C. Petinthl 
lllinoii
Ada. Arthur W. fodford 
USN (Ket.)
WeMnįton, D.C.

Edrrord Kke
Ne* Vert. N. Y. 
John Pk)>4rdion, Jr.
Ne* YoA, N. Y.
Kep. Homord W. Pobimon 
Ne* Yarb
Dr. Derld H. BagMtiy 
Ne. Vari. N. Y.
Gar. George Koaney 
Mlchlgaa
Malt Bar. John J. Kuiiefl, D.D. 
Bnhap af Riehmon4, Va. 
Kep. Wlffloa L St. Onyo 
Coaneciieui
Ma>t Ker. Chirlee A Sjolotke, DJJ. 
Biihap ai G'and Aaprdi, Mich. 
Mait Ker. Joieph M. 
SthaondM. DJ).
Brthoa af StamfarJ, Caaa. 
Kep. Heraon T. Sthneebell 
Beaniyframa

Vadavai SlJiAauikai 
Na* Y art N. Y. 
Šen. MU*anf L Simpiaa 
VyamMg
Kep. H. Alien Saith 
CalHamia
Kep. Seaeol S. Stratten 
Ne* YoA
Kep. Bebart E. S*»eney 
Ohio
Šen. Stuert Symmfion 
Mlnaeri
Kep. f renk Thompion, Jr. 
Ne* Jenay 
Ker. Bobert Imto 
Vaihingloa, D. C. 
John Unitai 
Balllmort, MJ.
lt. Bar. Migr. Bala Virga 
Ne. YoA, N. Y.

H. Wheefer. J 
StamforJ Coan. 
Kep. Kob Y/lhon 
CaUfefflfa 
Dr. Stefen WytwytAy 
Ne. YaA, N. Y. - 
MeI. John F. Yeialaitrt, 
ŪSAI (Bet.) 
Chapel Kis, N. C. f 
Clanfa F. Yoene, M.0, 
Vaihinglon. 0<. 
Kep. J. Arthur Yoe'įtr 
CaMamla 
Kep. (lement J. ZeblotL* 
Vacomln

J I approva of your appaal to tbe United Nationa urging that the quaation 
I of the Baltic Statei be placed on the agende of the United Nationa 
| I am alio intereated in your booklet THE BALTIC COUNTR1ES.

■ Endoaed la g. .. to help defray the ezpenaa of thia appeal.
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j PlaoN mate year eonintefioa te:

. Committee to Restore Lithnania’e Independence
29 Weat 67th Street, lOth Hoor, New York, h’ew York 10011

COMMITTEE TO RESTORE LITHUANIA’S INDEPENDENCE
SMtstht Coecdteaten: lt Bet. Magr. Jotai Bakeaaa, Algirdas BedrecMs, Bernse Bosys, Aathoey B. Masotaa, Jr, Jooeph Mlkteras, Aathoey Y. Baloekao

LAPKRIČIO 13

Madison Square Garden 
salė atidaroma 10 vai. 30 
min.

11 vai. orkestras, vad. 
Joe Thomas, pradeda groti 
lietuviškus maršus.

Leo Cherne buvo apdovanotas 
aukščiausiu civiliniu žymeniu 
Vietname Ir Vakarų Vokietijos 
bei Prancūzijos ordinais; jis turi 
Christopher Award medal{ drau
ge su buv. prezidentu Herbert 
Hoover Ir tuometiniu senatorium 
John F. Kennedy, 1951 m. jis bu
vo apdovanotas teisės garbės 
daktaratu. Jis pasižymėjo ir kaip 
skulptorius.

Adv. Cherne yra pabėgėlių ir 
tremtinių geradaris. Jisai yra 
Freedom House vykdomojo ko
miteto pirmininkas; JAV Vietna
mo Bičiulių bei Piliečių Laisvo
sios Kubos komiteto pradininkas. 
Leo Cherne supranta ir mūsų rei
kalus. Jisai parašė Tauro "Gue- 
rilla Warfare on the Amber 
Coast" knygos {vadą,

KLNA centras yra jam dėkin
gas už pastangas teigiamai nuteik
ti dabartinę administraciją Wa- 
shingtone Žygio {Jungtines Tau
tas reikalais. Be kitų gabumų. 
Manifestacijos programos vedė
jas yra plunksnos meisteris ir pul - 
kus kalbėtojas. Jo {našas { žygio 
eigą bus įspūdingas, nes Jisai yra 
gerai susipažinęs su Pabaltiečių 
siekimais.

MANIFESTACIJOS
12 vai. vėliavų įnešimas. 
Himnai — JAV, Estijos, 

Latvijos ir Lietuvos — gie
da solistai, palydint orkes
trui. Dalyviai kviečiami 
drauge giedoti.

Invokacija — Very Rev. 
Raymond J. Swords, S. J.

Įžanginis žodis — Anta
nas Mažeika, KLNA pirm.

Kalbėtojai — Šen. Kari 
E. Mund, South Dąkota; R. 
J. Swords, S. J. — Holy 
Cross kolegijos, Worcester, 
Mass., prezidentas; Rep. 
John J. Rooney, New York; 
JAV Prezidento L. B. John- 
sono patarėjas Charles A, 
Horskey.

Meninė programa — 100 
šokėjų grupė atliks lietu
viškus tautinius šokius. Da
lyvauja Bostono tautinių 
šokių ansamblis, vad. O. 
Ivaškienė; New Yorko tau
tinių šokių grupė, vad. J. 
Matulaitienė; Waterburio 
"Sūduvos” šokėjai, vad. G. 
Maurutienė; Philadelphijos 
"Žilvino” grupė, vad. V. 
Puzinienė. Jungtinei grupei 
vadovauja Jadvyga Matu
laitienė.

Solistė Irena Stankūnai
tė, akordionistas Charles 
Daubaras ir orkestras išpil
dys lietuviškus muzikos kū
rinius.

PROGRAMA
Rezoliucijos — skaito 

Antanas Sniečkus, KLNA 
koordinatorius.

Madison Square Garden 
programai vadovauja Leo 
Cherne, executive director 
Research Institute of Ame- 
rica.

2 vai. 30 min. prasideda 
žygiavimas link Jungtinių 
Tautų, žygiuojame 48-ja 
gatve iki 2 Avė., pasukama 
j pietus iki 47 gatvės, po 
to — vėl j rytus iki 1 Avė.

Mani festacijos užbaiga 
Dag Hammarskjold aikštė
je — simbolinis bandymas 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vėliavoms įeiti i JT pa
statą. Trumpi lietuvių, lat
vių ir estų atstovų pareiš
kimai; KLN Garbės Pirm, 
prel. J. Balkūno žodis ir 
malda.

"NEGALIU DALYVAUTI, 
BET UŽGIRIU JŪSŲ 

DARBUS”
Komitetas Lietuvos Ne

priklausomybei Atstu t y t i 
pakvietė buv. JAV Prezi
dentą Dwight D. Eisenho- 
werį dalyvauti lapkričio 13 
manifestacijoje. J šį kvieti
mą Komitetas gavo sekan
čio turinio atsakymą:

Apgailestauju, kad už
imtas kalendorius ir anks-

VIRŠUJE: The New York 
Times, sekmadienio laidoje, 
lapkričio 7 d., 1965 m. veda
mųjų sekcijoje atspausdintas 
Komiteto Lietuvos Nepriklau
somybei Atstatyti rūpesčiu pil
nas puslapis atsišaukimo Bal
tijos valstybių klausimu, kurį 
čia perspausdiname sumažintą.

tyvesni įsipare i g o j i m a i 
kliudo man būti kartu su 
jumis tokia neužmirštama 
proga. Nežiūrint to, aš bū
siu dvasioje su jumis ir už
giriu jūsų darbus.

Su geriausiais linkėji
mais

Dwight D. Eisenhower

• žygiui i Jungtines Tau
tas paminėti Lietuvių Jau
nimo Antikolonialinė Lyga 
išleido specialius vokus. 
Norintieji įsigyti kreipiasi 
adresu: J. Miklovas, P. O. 
Box 134, Lenox Hill Sta- 
tion, Nevv York, N.Y. 10021.

Atvykusieji į New Yorką 
turės galimybės pasiųsti 
sveikinimus iš JT būstinės. 
Jungtinių Tautų paštas 
veiks lapkričio 13 savaitga
lyje nuo 9:30 ryto iki 5:30 
vakaro. Įėjimas laisvas. 
(Pastaba: Laiškai su JT 
pašto ženklais pasiunčiami 
tik iš JTautų pašto).
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Lituanistika anglų kalba KELIŲ KALBŲ MOKYMAS
tR 1VEIKSIM IR IJ POLĖKI? G. Petrauskienės paskaitos, skaitytos Londono 

Ont. katalikių moterų susirinkime, santrauka.

Istorija neilga --maždaugdvy
lika metų. Tada lietuvių išeivių 
spauda ir veiklesni mūsų visuo
menės sambūriai svarstė Lietu
vių Enciklopedijos leidimo klau
simą. Ir garsiai buvo keliama 
mintis: ar Įveiksim tą polėkĮ? 
Buvo apstas balsų, kurie J. Ka
počiaus sumanymą entuziastingai 
rėmė. Tačiau netrūko ir šalto 
lietaus. Kai kurie rimti vyrai, 
blaiviai Į tokio didžiulio veikalo 
išleidimą žiūrėdami, baiminosi, 
kad svetimam krašte, būdami to
li nuo tiesioginių šaltinių, vargu 
pajėgsim tą milžinišką darbą 
Įveikti, Kiti vėl pranašavo, kad 
Liet. Enciklopedijos emigraci
joj tebus galima išleisti daugiau
sia ti k dešimtĮ tomų, nes tiek 
medžiagos jau surinkę esame 
nepr. Lietuvoj leistoj enciklope
dijoj. Gerieji dievai lėmė, kad 
laimėjo sumanymo entuziastai.

Lietuvių Enciklopedija, nors 
kai kada ir pašlubuodama, ir iš
gyvendama vieną kitą vidaus kri
zę, vis dėlto nenustojo ėjusi, nes 
pastangos buvo daug rimtesnės ir 
atkaklesnės už tas, kurias anks
tybieji vyturiai bandė išpranašau
ti. Šiuo metu stovime prie Lietu
vių Enciklopedijos leidimo pabaig
tuvių slenksčio. Dar išeis trys to
mai, Į tą trijulę Įskaitant ir vėluo
jant} XV-jį Lietuvos tomą, ir se
na lietuvių šviesuomenės svajonė 
bus apčiuopiamas ir nepaneigia
mas didelio darbo vaisius.

Kad ŠĮ polėkĮ Įveikėm — nuo
pelnai priklauso didžiulei lietu
vių talkai: leidėjui J. Kapočiui, 
velioniui prof. Vacį. Biržiškai, 
patvariems ir milžinišką darbą 
pajėgusiems Įveikti redakto
riams prof. Pr. Čepėnui, dr. J. 
Girniui, prof. dr. J. Puzinui ir 
dr. V. Maciūnui. Redaktoriai pa
tys vieni būtų pražuvę, bet jiems 
Į talką stojo skyrių redaktoriai, 
o taip pat uolūs ir pareigingi bend
radarbiai, kurių susidarė, be
rods, apie aštuonis šimtus. Aiš
ku, tie bendradarbiai, tai mūsų 
mokslo ir meno elitas, taurios 
ir patrlotingos širdys, idealisti
nio pasaulio žmonės, nesgl jie dir- 
bo šimtus valandų, visai neklaus
dami, kada ir kiek jiems bus už 
tai atlyginta. Realybė kartais yra 
pikta kaip ragana. Ir šiuo atveju 
ji būtų buvusi tokia, jei L.E. 
bendradarbiai leidėjui būtų pa
statę tik labai kuklų reikalavi
mą — 15 Amerikos centų už eilu
tę (pasiteirauklt, kiek už eilutę 
moka, pvz., Britanica). Va, čia ir 
būtų buvusi ta duobė, kurioj Liet. 
Enciklopedijos leidimas būtų pa
skendęs.

L.E. bendradarbiai yra davę 
daugybę vertingos medžiagos, ne 
vienu atveju lietuvių kalba skel
biamos pirmą kartą. Be specialių 
Įvairių mokslo šakų straipsnių 
ir aptarimų, Liet. Enciklopedijoj 
yra ypačiai vertingi lituanistiniai 
darbai. Kas be ko, kiekvieną ge
rą straipsnĮ ar studiją galima dar 
geriau ir tobuliau parašyti.. Ta
čiau dabar jau ašku, kad neturė
jome ir neturime kito leidinio, 
kuriame su tokiu rūpestingumu bū
tų sutelkta tiek lituanistinių daly
kų. Nerasim jų ir jokioj kitoj ea- 
clklopedljoj. Sutelkti kiek Įmano
ma daugiau lietuviškos medžia- 
gps, kiek prisimenu, tai ir buvo 
pagrindinis L.E. redakcijos už
davinys. Nors i r toli gyvenam nuo 
tiesioginių šaltinių, nors kartais 
tekdavo ir labai sunkias kliūtis 
Įveikti -- mūsų lituanistai sunku
mus nugalėjo ir beveik visuomet 
laiku savo darbus L.E. redakci
jai atsiuntė. Jokiu geru žodžiu 
ta jų talka nėra pasveriama.

Atskira pastraipa tenka Lietu
vių Enciklopedijos prenumerato
riams, ypačiai tiems, kurie gar
bingai už atsiųstas knygas mokė
jo. Ir be jų talkos Liet. Enciklo
pedijos šiandien neturėtumėm. 
Bet kai pasidairai tik Amerikos 
Lietuvoj, deja, negali dideliu 
džiaugsmu nušvisti: JAV, visai 
optimizmo nedidinant, toks leidi
nys nesunkiai galėtų turėti apie 
dešimt tūkstančių prenumerato
rių, o L.E. leidykla jų neturi 
nei pusės to kiekio. Didesnis pre
numeratorių skaičius, be abejo
nės, būtų sudaręs fondą ir nau
jiems L.E. leidyklos polėkiams 
paremti. Dabar, nors dėl finan
sinių sunkumų leidykla nejkllm- 
po Į neišbrendamą liūną, vis dėl
to faktas lieka gyvu liudytoju — 
L.E. išėjęs tomas leido kitą 
tomą! Leidyklos atsargos kapi
talas, kuris šiuo metu galėtų bū-

Stasys Santvaras

tl pagrindas naujam pastatui sta
tyti, tebeguli tų L. E. prenume
ratorių kišenėse, kurie išeinan
čius tomus ėmė, bet nieko už 
juos nemokėjo. Daug sykių jie bu
vo prašyti ir raginti skolą at
siųsti, tačiau tik menka jų dalis 
iš kurčio ir nebylio sąžinės snau
dulio pabudo. Tokie žmonės yra 
visokio mūsų kultūrinio darbo 
vėžiai. Mano nuomone, juos ga
lėtų pažadinti tik teismo ansr.io- 
lis. Tačiau aš nežinau, kokių prie
monių L.E. leidykla imsis dialo
gui su tais žmonėmis sumegzti. 
Nepatogu, nemalonu ir skaudu, o 
tačiau tų priemonių teks ieškoti.

Kai kalbam apie prenumerato
rius -- bus tikrai sensacingas lei
dinys, jei Liet. Enciklopedijos lei
dykla dar šiais metais tęsės savo 
pažadą ir su paskutiniu tomu iš
leis prenumeratorių sąrašą. Ai
man, tame sąraše mes nerasim 
pavardžių tokių vyrų ir veikėjų, 
kurie Įvairiom progom moko mus 
patriotizmo ir ... tautinės kultū
ros ugdymo...

Sena išmintis sako: kalk geležĮ, 
kol ji tebėra karšta! Geležis tik- - 
rai tebėra karšta šiuo metu, kai 
laukiame paskutiniųjų Liet. En
ciklopedijos tomų. Pabaigtuvės 
nebe už kalnų -- tikriausia jų 
sulauksim dar šių metų rudenĮ. 
Kai toks didelis darbas baigia
mas, nenuostabu,kad energinga
sis leidėjas J. Kapočius dairosi, 
kągi reiks rytoj daryti. Kilo su
manymas išleisti lituanistika 
anglų kalba. Tos enciklopedijos 
būtų šeši tomai, išleisti per Šešis 
metus. Regim, tai ir vėl nemen
kas polėkis, prieš akis rimtas ir 
didelis darbas, nesgl reikės turi
mą medžiagą ne tik Į gerą anglų 
kalbą išversti, bet daug ką per
redaguoti, papildyti, visa tai at
likti žmogui Įveikiamu moksliniu 
objektyvumu. Todėl ir dabar, kaip 
prieš dvylika metų, kyla tas pats 
klausimas: ar Įveiksim ir ŠĮ po
lėki?...

Objektyviai žiūrint, didelių kliu
vinių neturėtų būti. Visų pirma 
tokio leidinio anglų kalba svarbu
mas ir reikšmė. Politinjai pabė
gėliai, išsinešę iš pavergto tėvų 
krašto uždavinĮ visom kultūrin
gom priemonėm dirbti dėl mūsų 
tautos laisvės ir kultūros tokio 
leidinio reikšmę turėtų lengvai 
suprasti. Nuolat, beveik be atvan
gos, mes jaudinamės, kad žinios 
apie Lietuvą svetimuose istori
niuose ir enciklopediniuose lei
diniuose yra netikros ir supai
niotos. Kai kuris nors pasiryž
tam ir dėl tokių informacijų pro
testuojant — beveik kiekvienuat- 
veju gaunam tą patĮ mandagų at
sakymą: atleiskit, neturėjom lie
tuviškų objektyvių šaltinių! Tai 
kas tų (Objektyvių žinių šaltinĮ 
apie Lietuvą ir lietuvių tautą 
gali paruošti? Negi nūdieninė 
Maskva? Žinom, ji, taip pat be 
atvangos, tik painioja ir falsifi
kuoja žinias apie Lietuvą, jos to 
pobūdžio "mokslas" mums pakan
kamai gerai pažįstamas. Litu
anistinė enciklopedija anglų kal
ba, mūsų pačių parašyta ir sure
daguota, ne vienu atveju būtų to
ji versmė, iš kurios medžiagą im
tų kiekvienas rimtas mokslinin
kas ir publicistas. Jei kuris juto 
nedarytų, kiekvienu atveju galė
tumėm jam objektyvių ir tikrų 
žinių šaltinĮ nurodyti. Be abejo
nės, mandagūs atsakymai, kad 
nesama objektyvių žinių apie Lie • 
tuvą, netektų pagrindo.

Kitas dalykas ir, berods, pats 
svarbiausias, kuris lengvina litu
anistinės enciklopedijos parengi
mą anglų kalba, tai sutelkta litua
nistinė medžiaga Lietuvių Enci
klopedijoj. Kai kas gali tarti, tai 
ar negana to leidinio, ar svetimie
ji negali naudotis Liet. Enciklo
pedija? Žinoma, kiekvienu rimtu 
atveju mokslo žmonės ras būdų 
pasinaudoti tuo mūsų talkos dar
bu. Betgi mūsų kalba nėra dauge
liui prieinama. Ir ne kiekvienas, 
ypač atsiradus skubiam reikalui, 
Ieškos lietuvių kalbos vertėjų. 
Kol mūsų tauta yra gyva Ir visos 
jos problemos gyvos — reikia pa 
rengti leidinį apie Lietuvą pasauly 
plačiai vartojama kalba. Tokia 
kalba yra anglų kalba.

Man rodosi, mūsų pareiga stoti 
talkon Liet. Enciklopedijos lei
dyklai, kad lituanistika prabiltų 
anglų kalba mūsų pačių lūpom!

Aišku, atsakymas | klausimą, ar 
Įveiksim ir š| polėki, yra lietu
vių visuomenės rankose Ir valioj. 
Aš nesu pesimistas, aš tikiu, kad 
ir ŠĮ darbą mes {veiksim. O tai 
bus nemenkesnls mūsų pastangų 
paminklas, kalpyrabaigiama leis
ti Lietuvių Enciklopedija. Anot 
Maironio, "Tik 1 darbą greičiau, 
tik vyrai, pajudlnklm žemę!"

DETROIT

PRANEŠIMAS TĖVAMS

Detroito Lituanistinės Šešta
dieninės mokyklos Tėvų Komite
tas savo posėdyje, Įvykusiame 
spalio 31 d., svarstė mokyklos rei
kalus ir priėjo prie sprendimų, 
kurie žinotini visiems tėvams. 
Galutinai komitetas pasiskirstė 
pareigomis taip: pirm. Leonas 
Kalvėnas, vicepirm. Albertas 
Misiūnas, sekret. Janina Mikulio- 
nienė, ižd. Jonas Beržanskis ir 
parengimų vadovas Pranas Juš
ka.

Tėvų komitetas jau savo pir
mame posėdyje gegužės 30 d. 
buvo pasisakęs už Švietimo Ta
rybos priimtus ir LB Centro Vai*" 
dybos patvirtintus lituanistinių 
mokyklų darbo ir tvarkos nuo
status. Ir visuotinis susirinki
mas pavasari irgi nutarė vado
vautis tik Švietimo Tarybos nuo. 
statais. Mokytojų Taryba taip pat 
nutarė laikytis tik Švietimo Tary
bos nuostatų. Nors ir Detroito 
LB valdyba gavo įspėjimą iš LB 
Centro valdybos laikytis bendrų 
nuostatų, tačiau vistiek tebebando 
įpiršti savo kūrybos nuostatus, 
kuriuos Tėvų Komitetas šitame 
savo posėdyje atmetė Ir nutarė 
laikytis tik Švietimo Tarybos pri
imtų ir LB Centro Valdybos pa
tvirtintų nuostatų. Tėvų Komite
tas nutarė dar efektingiau remti 
mokyklos vedėjo ir mokytojų dar
bą ir prašo tėvų daugiau rimties 
ir pagarbos dirbantiems mokyto
jams. Tėvų Komitetas niekada ne
toleruos bandančių kištis J mo
kyklos vidaus reikalus ir visada 
kovos prieš tuos, kurie drumstų 
mokytojų darbo nuotaiką.

Finansiniai mokyklos reikalai 
buvo persvarstyti ir nutarta mo
kesti už mokslą palikti nepakeis
tą. Tik visi tėvai prašomi atlik
ti savo pareigą ir nedelsiant per 
lapkričio mėnesi baigti užslmo-

Paskutinių metų bėgyje, ypač 
Kanadoje, dviejų ar kelių kalbų 
mokymas yra labai aktualus. Šiuo 
klausimu atsirado svarbių ir gi
lių studijų, o viena teorija tvirti
na, kad kai vaikai, dar prieš su
kankant jiems 10-12 metų, moko
mi dviejų ar kelių kalbų, gali 
daug lengviau ir net be akcento 
išmokti svetimų kalbų. Tuo tarpu 
asmuo, kurio vaikystė prabėgo 
tik vieną kurią kalbą bevartojant, 
visada turi sunkumų besimokyda
mas svetimų kalbų, jas vartoja 
su stipriu gimtosios kalbos ak
centu ir būna linkęs jomis kal
bėti vertimo, ne natūraliu būdu.

Gal kaip priešingybę šiam tvir
tinimui, ne tik daugelis tėvų, bet 
ir kartais šviesuoliai ima teigti 
štai ką:

1) ar kelių kalbų mokymas kar
tais neapriboja vaiko sugebėjimo,

2) ar kelių kalbų mokymas per 
daug neapkrauna vaiko, kai jis kar
tais turi sunkumų besimokyda
mas skaityti ir rašyti,

3) ar perankstyvas svetimų kal
bų mokymas nesumaišo vaiko 
taip, jos jis neĮstengia tinkamai 
išsireikšti nė viena mokoma sve - 
tima kalba.

Visiems šitiems teigimams, 
atrodo, stinga mokslinio pama
to ir pagrĮstų davinių.

Pirmajai teorijai pagrĮsti 
mums Į pagalbą ateina pasauli
nio garso mokslininkas, smegenų 
chirurgas dr. Wilder Penfleld, 
gimęs JAV-bėse, studijavęs Pin- 
certono, John Hopkins ir Oxford’o 
universitetuose. Mokslinę ir ku

kėti. Todėl lapkričio 13, 20 ir 
27 dienomis Tėvų k-teto atstovas 
Pr. Juška mokyldos darbo metu 
bus Šv. Antano mokykloje ir pri
ims mokestĮ. Taip pat Tėvų k- 
tetas prašo visų prisidėti auko
mis Kalėdų Eglutės parengimui, 
skelbiantis programoje kaip Įvai
rūs profesionalai, prekybininkai 
ir pavieniai asmenys ir kaip rė
mėjai lituanistinio švietimo. Ne
atsisakykite nei vienam J jus tuo 
reikalu besikreipiančiam ir pa
rodykime/kad visgi nesame šalti 
mūsų bendram reikalui, kad tal
kininkaujame tėvams. Tėvų k- 
tetas yra priverstas suaktyvinti 
lėšų telkimą, nes paramos sun
ku iš kur tikėtis.

Tėvų Komitetas

nikinę praktiką jis atliko New Yor
ke, o nuo 1934 m.,priėmęs Kana
dos pilietybę, dirba Montrealio 
Neurologijos Institute, kaip pir
masis ir dabartinis jo direkto
rius. 1957 m. Indijos valdžia kvie
tė dr. Penfield išstudijuoti sve
timų kalbų mokymo klausimą ir 
duoti savo pasiūlymus bei nuro
dymus Indijos Švietimo Ministe
rijai. Mat, Indijoje, šalia daugy
bės vietinių'tarmių, norima {ves
ti dvi oficialias - valstybines kal
bas, būtent --anglų ir hindusta- 
ni.

1964 m. liepos mėn. Atlantic 
Monthly žurnale dr. Penfield, 
kaip minėtos mokslo šakos pa
saulio pripažintas autoritetas,duo- 
da savo teorijos santrauką, kuri 
būtų tokia:

Žmogaus smegenys, kaip žino
ma, yra pasiskirsčiusios įvairio
mis pareigomis-. Vienos sme
genų dalys kontroliuoja lietimo 
organus, kitos — tvarko mūsų 
judesius ir pan. Tos pojūčiams 
ir judėsiams skirtos smegenų 
dalys daugiau ar mažiau funkcio
nuoja jau nuo pat gimimo dienos, 
t.y. iš anksto turi nustatytas pa
reigas, kurios ilgainiui gali būti 
tik tobulinamos bei išvystomos. 
Bet gimimo metu kairėje smege. 
nų pusėje yra dalis, kurią dr. 
Penfield vadina neužimtąja, be 
pareigų dalimi. Tas smegenų 
sluoksnis, moksliškai tariant, 
yra tai, kas žmogų skiria nuo ki
tų gyvių, nes ši smegenų dalis, 
ilgainiui vartojama, duodanti žmo
gui galimybę lavintis, tobulėti - 
mokytis. Taigi ši smegenų dalis 
vartojama kalbėjimui ir visų im
presijų bei patyrimų priėmimui. 
Ji taip pat kontroliuoja atmintį 
ir žodžių vartoseną. Užpakalinės 
šios dalies ketvirtis jau nuo pat 
ankstybosios kūdikystės skirtas 
kalbėjimui, o likusieji trys ket
virčiai — išgyvenimų supratimui 
ir Įsisąmoninimui. Tatai tampa 
lyg {vairių patyrimų sankrova. 
Pravesti tyrimai darant smege
nų operacijas parodė, kad elekt
rodu palietus tam tikras smegenų 
dalies vietas, pacientai su dideliu 
jausmingumu ir pergyvenimu im
davo pasakoti kokjbūdingą nuoty
ki ar išgyvenimą. Elektrodą ati
traukus, tas pasakojimas tuojau 
nutrūkdavo. Toliau dr. Penfield 
sako, kad mūsų smegenys yra gy
vas, nuolat augąs ir besikeičląs 
organas ir turis taip vadinamą

Dabartinis dividen
das 4J/i»/o išmoka
mas du kart per 
metus.
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• laikrodi, kuris nustato geriausią 
ir patogiausią laiką mokymosi 
galimybėms.

Kol vaikas dar nekalba, ta ne
užimtoji smegenų dalis yra visiš
kai tuščia neturi jokių pareigų, 
joje nėra nieko užfiksuota. Bet 
metams slenkant, ten atsiranda 
vis daugiau ir daugiau išgyvenimų 
su ta ypatybe, kad iš ten niekas 
neišdyla. Valkui pasiekus 12 me
tų amžių ši smegenų dalis būna 
pakrauta' ir pasiskirsčiusi veik
los funkcijoms, t.y. ji tampa 
pastoviu, niekad' neperkeliamu Į 
kitą smegenų dali, kalbos cent
ru ir įvairių išgyvenimu sutelki
mu. Tik iki 12 metų amžiaus yra 
galima vaiko smegenų kalbos cent
rui persikelti l kitą smegenų dalį 
ir kalbėjimui užvaldyti didesnius 
smegenų plotus. Tuo tarpu suau
gę žmonės, sužaloję ar praradę, 
kalbos centrą, netenka dažniau
siai kalbos ir užvaldyti kalbos 
reikalui kitos smegenų dalies ne. 
įstengia. Taigi yra labai svarbu 
vaikams užvaldyti kaip galima di
desnę smegenų dalį kalbos tiks
lams. O tatai įmanoma tiktai ta
da , kai maži vaikai mokomi dau
giau negu vienos kalbos.

Mūsų atveju tos dvi pradinės 
kalbos yra lietuvių ir anglų kal
bos.

Dr. Penfleld patiekia Carne- 
gie Foundation pravestų tyrimų 
Montrealio mieste rezultatus, ku
rie aiškiai rodo, kad dvi kalbas 
vartoją dešimtmečiai vaikai yra 
didesnio protinio pažangumo už 
to paties amžiaus vienakalbius.

Bet mokslininkai dar nėra pil
nai ištyrę, kokiu būdu tas kelių 
kalbų išmokimas vaikuose yra at
siekiamas. Dr. Penfield aiškina, 
kad valkų sugebėjimas apimti ir 
vartoti keletą kalbų yra tiesiogi
nis rezultatas smegenyse esan
čio taip vadinamo automatiškai 
veikiančio persijungimo mecha
nizmo. Mažas valkas be jokių 
sąmoningų pastangų, girdi, gali 
persijungti iš vienos kalbos l ki
tą. Tą automatiškai veikianti per
sijungimo mechanizmą vaikas įgy
ja ir išugdo tik tada, kai varto
ja daugiau negu vieną kalbą. Tas 
išbandytas polinkis ar refleksas, 
kuris, jei dažnai vartojamas, sme • 
genyse pradeda veikti automatiš
kai. Todėl vaikas svetimą kalbą 
visada vartoja natūraliu, tai kal
bai’ tinkančiu, o ne pažodžiui ver
tinio būdu.

Tatai mūsų atveju reikštų, kad 
kai vaikas yra šeimos ratelyje, 
tai jo smegenys automatiškai 
veiks ir jis galvos bei išsireikš 
gražiai lietuviškai be jokių są
moningų pastangų ar pažodžiui 
vertimo iš kitos kalbos. Kai jis 
bus mokyklos draugų tarpe, auto - 
matiškai persijungs l anglų kal
bos galvoseną ir tą kalbą var
tos taip, kaip ją yra Išmokęs ang
lų mokykloje.

Dr. Penfield pabrėžtinai tvirti
na, kad tas automatiškai veikiąs 
ir persijungiąs iš vienos kalbos} 
kitą mechanizmas vaikuose turi 
būti išugdytas iki jie pasiekia 10 
metų amžių. Faktai rodo, kad su
augę asmenys, kurie mokosi sve
timų kalbų, visada tas kalbas 
vartoja su stipriu gimtosios kai - 
bos akcentu ir turi palinkimą vis - 
ką versti pažodžiui. Tuo tarpu 
valkų smegenyse išugdytas per
sijungimo mechanizmas neišdils 
ir veiks visą laiką. Taip pat tas 
mechanizmas padės valkams iš
mokti ir daugiau negu dvi sveti
mas kalbas be didelio vargo.

Baigiant norėtųsi perduoti ke
letą dr. Penfield praktiškų pata
rimų:

1) Vaikas yra imlus ir nieka
da nėra peranksti ji mokyti sve
timų kalbų.

2) Galima vaiką mokyti ir dau
giau negu dvi kalbas.

3) Labai svarbu, kad vaikai bū
tų mokomi laisvai ir sklandžiai

(Nukelta Į 5 psl.)
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C1A GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Import. German VSOP Brandy . .. 5th— 4.98
2. Krupnikas — Honey punch .......5th — 3.69
3. Napoleon Imp. French Brandy .... 5th — 3.35
4. Cream De Banana Liąueur .......5th—3.19
5. Chianti Imp. Wine ........ ....... Full Q. — 0.98

6. Imp. German Wines
(May Wine, Liebfm.)

7. Imp. Germah Zeller
Schvvarze Katz .............................. 5th —1.29
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

5th — 0.98



1965 m. lapkričio 10 d.

.L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
SAVAITGALIS 

JAUNIMUI
Vysk. Valančiaus mo

kyklos tėvų komitetas lap
kričio mėn. 6 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje buvo su
rengęs jaunimo vakarą, 
kuriuo daugiausia pasi
džiaugė žemesnių skyrių 
mokiniai. Ne mažo skai
čiaus jaunųjų svečių buvo 
susilaukta ir iš šv. Kazi
miero mokyklos. Trumpoje 
programoje buvo pasirody
ta deklamacijomis, daino
mis, o po to nuotaikingai 
pažaista, pasišokta, net su 
šokių konkursais. Laimėto
jams buvo įteikta po saldai
nių dėžę.

Sekmadienį, lapkričio 7 
d., Čiurlionio namuose buvo 
atžymėti abiejų mokyklų 
sportinių varžybų laimėto
jai. Pereinamoji taurė ati
teko šv. Kazimiero mokyk
lai, kurios mokiniai laimėjo 
4-sias varžybas. Taurę pri
ėmė mokyklos vedėjas Ta- 
mulionis.

Tai kartu buvo gera pro
ga jauniesiems mokslei
viams parodyti pranciško
nų stovykloje Aušroje — 
vykstantį gyvenimą, supin
tą ne tik iš sportinių ir pra
moginių užsiėmimų, bet tu
rinčių daug lietuviškojo 
auklėjimo pradų. Filmą ro
dė Vyt. Staškevičius. Buvo 
parodyta ir trumpas filmas 
iš paskutiniųjų abiejų mo
kyklų sportinių varžybų. 
Filmą pademonstravo J. 
Garla.

Jaunuosius sportininkus 
apdovanojęs jų vadovas A. 
Bielskus pasidžiaugė dviejų 
mokyklų bendradarbiavimo 
dvasia, ką savo žodyje pa
brėžė kalbėję šv. Kazimiero 
mokyklos buv. vedėjas Ži
lionis ir dabartinis vedėjas 
Tamulionis. A. Bielskus dar 
pastebėjo, kad sportinės 
varžybos iš lengvosios at
letikos srities bus praplės
tos ir į žiemos sporto šakas.

• Vykstat į Afriką, Azi
ją, ar Pietų Ameriką? Pir-

say
MERRY CHRISTMAS 

with
CHRISTMAS SEALS

FIGHT TB AND OTHER 
RESPIRATORY DISEASES

Kelių kalbų...
(Atkelta Iš 4 psl.)

tą kalbą mokančio asmens natū
ralių pokalbių būdu.

4) Būtina, kad vaikai įgytų tei - 
singą, tik mokomai kalbai tinkan
ti struktūros pagrindą.

5) Jų smegenys turi priprasti 
prie pagrindinių mokomos kalbos 
išsireiškimo principų.

6) Nebūtina, kad iki 10 metų 
valko žodynas būtų platus. Jis ta
tai išmoks vėliau gimnazijose ar 
kit. mokyklose.

7) Nemaišyti ir dažnai nekeisti 
pokalbio temų.

šios paskaitos autorės mokyt. 
Gr. Petrauskienės patarimas:

Naujosios išeivijos šeimos, 
tikriausia, sklandžiai ir laisvai 
vartoja tik lietuvių kalbą. Tuo 
būdu vienintelė teisinga praktika 
su vaikais namie būtų — kalbėti 
tjk lietuviškai. Tada ir mūsų li
tuanistinės mokyklos gal pasieks 
našesnių rezultatų. Gi anglų kal
bos mokymą -- palikime krašto 
mokykloms.

L, E-ta s

Clevelandiečiai Vincas Kizlaitis ir Romas Misiūnas, atosto
gaudami Europoje, aplankė Lietuvos atstovą Londone ministerj 
Bronių K. Baluti. Nuotraukoje iš kairės: Romas Misiūnas, mi
nisteris Bronius K. Balutis ii- pasiuntinybės patarėjas Vincas 
Balickas. V. Kizlaičio nuotrauka.

DIRVA

ma atvykit j Liet. Stud. 
S-gos 15-to suvažiavimo 
diskusinį būrelį: "Taikos 
kuopa lietuviams Ameriko
je”. Praves studentas An
tanas Saulaitis S. J.

J. Rimša Sandra (akvarelė)

• Dail. Jono Rimšos, at
vykusio iš Pietų Amerikos, 
kūrinių paroda Gallery In- 
ternational patalpose, 13218 
Superior Avė., Clevelande, 
atidaroma lapkričio 14 d. ir 
tęsis iki gruodžio 11 d. Cle- 
velandiečiai turės pirmeny
bę pamatyti dail. J. Rimšos 
tapybos ir akvarelės kūri
nius, nes tai bus pirmoji 
šio mūsų garsaus dailininko 
paroda šiame kontinente, 
įėjimas į parodą nemoka
mas.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į V. Gied
raitį tel. 914-6835.

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOANS

SlNCf 1909

13515 EUCLID
67.12 SUPERIOR
CLEVELAND

• Studentai A. Vainius,
I. Sabaliūnaitė ir A. Mač- 
noriūtė dalyvaus 15-tam 
Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavime Clevelan
de. Jie praves diskusijas 
įvertinant pabaltiečių poli
tinių demonstracijų reikš
mę mūsų, ir amerikiečių 
tarpe. •

• Reikalinga gydytojo 
asistentė, 25-55 m. amžiaus, 
pilnam ar dalinam laikui. 
Dėl darbo valandų teks su
sitarti.

Teirautis tel. EV 2-9261 
po 4 vai. p. p.

(120-126)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
6 kamb. butas (be baldų), 

antrame aukšte. Moderniš-' 
kai įrengta virtuvė. Shade 
Avė. Prie šv. Jurgio para
pijos.

Teirautis tel. 391-0229.
(120-122)

J. P. MULL-MULIOLIS
REALTOR

Investavimui
7 butai, pajamos $456 

mėn. $26,000.

2 dviejų Š. namai arti St. 
Clair , $11,000.

Didelis pareikalavimas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgių ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas 
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

Čekiai gaminami 

vienam reikalui. 

Kad būtų inkasuoti.

Klausk mus

apie daugiausiai 

inkasuojamus čekius mieste.

Niekas taip 
nepalengvina pakeisti 
čeki į pinigus. Yra gi 78 Cleve- 
land Trust bankai įvairiose apylin
kėse, laukią iškeisti čekius. Vieną 
vis rasite arti jūsų. Tik įrodykite 
savo tapatybę, ir kiekviename sky
riuje bus iškeistas asmeninis Cleve
land Trust čekis iki $50 be jokių 
klausimų, telefonų ar atidėliojimų.

Geriausiai žinomas bankas, ge
riausiai žinomi čekiai, ir geriausiai

žinomi klijentai, 
kur jie bekeliautų. (Ar 

žinote, kad The Cleveland Trust 
Company yra ne tik didžiausias 
bankas valstijoje, bet kartu ir 18-as 
iš eilės iš 14,000 bankų Ameriko
je?).

Kodėl neatidaryti patogią Cleve
land Trust einamą sąskaitą su se
kančios algos čekiu? Smagu jaus
ti tokį didelį banką, kaip Trust 
Company, užnugary.

Cleveland Crust
DIDŽIAUSIAS OHIO BANKAS

Federalines Depozitų Draudimo Bendrovės narys

Aldona Kavaliūnaitė, §v. Ka
zimiero lit. mokyklos Cleve- 

. landė mokinė.

KAD TIK JI PASVEIKTŲ

Buvo graži pavasario die
na. Grįžusi iš mokyklos, 
persirengiau, pavalgiau ir 
išėjau j lauką. Perėjusi 
skersai gatvę, susitikau sa
vo draugę Onutę, ir abi nu
ėjome į žaidimo aikštelę. 
Tenai, pažaidusįos sviedi
niu, pradėjome suptis. Bu
vo labai smagu.

— žiūrėk. Onutė, ką aš 
galiu padaryti, — tariau

IEŠKOMA MOTERIS
namų priežiūrai. Turėtų gy
venti kartu. Prie Naujosios 
parapijos.

Tel. 481-1636.
(122-124)

MOKINĖS SIUVA
MOMS MAŠINOMS

Mokinsime kvalifikuotus as
menis mūsų įmonės darbams. 
Tai pastovus darbas, teikiąs 
puikias akordinio darbo sąly
gas.

Kreiptis nuo 8:30 v. ryto iki 
5 vai. p. p., nuo pirmadienio iki 
penktadienio.
JOSEPH & FEISS CO.

2149 WEST 53rd STREET
(prie Lorain Avė.)

TEL. 961-6000 

sėsdama ant sūpynės jau 
kokį dešimtą kartą. Įsisu
pusi gana aukštai, nušokau. 
Truputį susipurvinau, bet 
nė kiek nesusižeidžiau.

— Ir tu taip padaryk, — 
paraginau savo draugę.

— Ne, aš bijau, — atsa
kė Onutė.

Aš truputį supykau ir ta
riau :

— Tu tikra bailė. Palauk, 
aš dar kartą tau parodysiu, 
kaip reikia nušokti.

Vėl įsisiūbavau ir nušo
kau nuo sūpynės.

— Visai nebaisu, — ta
riau, — tik reikia kelius su
lenkti, kai šoki.

Onutė dabar įsisėdo į su
pynę ir pradėjo suptis. Aš, 
žinodama, kad ji visai ne
galvojo šokti, pastūmiau ją. 
Onutė spygtelėjo ir atsidū
rė ant žemės. Greitai pri
bėgau prie jos.

— Ar labai susimušei? 
— paklausiau.

— Negaliu pajudinti de

MINT TAVERN
397 E. 15fr gt., Cleveland, Ohio

DEGTINĖ, ALUS, VYNAS, GERAS MAISTAS. 

PENKTADIENIAIS ŽUVIS IR KITI VALGIAI, 

šeštadieniais šokių muzika.

Sav. Mr. & Mrfc. P. SUKIS

Tel. 531-9808

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

JAKUBS & SON

Nr. 122 — 5

šinės kojos, — atsakė ji de
juodama.

— Mėgink atsistoti, gal 
galėsi, — tariau išsigandu
si ir širdyje maldavau Die
vą, kad tik mano draugė 
nebūtų perdaug susižeidusi.

Onutė pradėjo verkti:
— Negaliu, negaliu atsi

stoti. Oi, kaip baisiai skau
da koją!

Nežinodama ką daryti, 
skubiai parbėgau namo ir 
paprašiau mamytę, kad pa
skambintų kokiam dakta
rui.

Po keliolikos minučių at
vyko daktaras ir Onutę nu
vežė j ligoninę.

Po kiek laiko ji grįžo na
mo ir šlubuodama vėl p> a- 
dėjo lankyti mokyklą. Aš ją 
atsiprašiau, ir ji ant manęs 
nepyko.

Tik man labai slėgė širdį, 
ir kankino baisi mintis: o 
jei Onutė visą gyvenimą 
šlubuos? . . .

Aldona Kavaliūnaitė



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALT S-gos ir Vilties Draugijos vajaus talkon įsi
jungė;

. Alg. Jonys, ALT S-goš Ryty Apygardos pirm., pa
didinęs savo įnašą 50 dpl. ir tuo įsijungęs į Vilties drau
gijos šimtininkų eilę.

ALT S-gos East Chicagos skyriaus nariai: pirm. 
Romualdas Nemickas padidino savo įnašą 10 dol., J. Rin
ktinas — 15 dol., Dalė Mečkauskienė — 15 dol. Tame sky
riuje naujasis Vilties draugijos nariais įsijungė K. A. Si
dabras su 50 dol. įnašu, J. Bagdanskis — 10 dol., Alg. 
Markevičius — 10 dol.

Džiugu, kad savo nariais negausus, bet vis veiklus 
ALT S-gos East Chicagos skyrius randa progos ne tik 
esamų Vilties draugijos narių įnašus padidinti, bet įtrau
kia ir naujų narių.

Sol. Aldona Stempužienė

Lapkričio 19 dieną pasi
rodys pirmoji solistės Aldo
nos Stempužienės plokštelė, 
kurios vienoje pusėje įdai
nuota Mergaitės Dalia, dvy
likos dainų ciklas pagal se
nas lietuvių melodijas, o 
kitoje pusėje — dešimt lie
tuvių kompozitorių dainų.

Visos dainos palydimos 
Stuttgarto simfonijos or
kestro, diriguojant komp. 
Dariui Lapinskui.

Plokštelę spausdino RCA 
Victor bendrovė. Stilingą 
albumo viršelį piešė Pary
žiuje gyvenąs dailininkas 
Ž. Mikšys. Albumo įrašai, 
paaiškinimai ir dainų teks
tai yra lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Tai bus vertinga plokš
telė kiekvienam lietuviško
sios muzikos mylėtojui, o 
taip pat graži dovana sve
timtaučiui.

• Lietuvių Jaunimo Anti- 
kolonialinės Lygos prezi
diumą sudaro: Juozas Mik- 
lovas (pirm.), Algirdas M. 
Budreckis, Algimantas P. 
Gureckas, Romas Kezys, 
Antanas B. Mažeika.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame

inž. JONUI LENKEVIČIUI,
Jo mylimai motinai, A. A. EMILIJAI LENKEVI- 

ČIENEI Lietuvoje mirus

I. ir P. Vėbrų
R. ir J. Tamulių šeimos

INŽ. JURGĮ KIZLAUSKĄ

ir visus jo artimuosius, jo broliui Dr. ČESLOVUI 

KIZLAUSKUI staigiai mirus, nuoširdžiai užjau

čia

Stella ir Vytautas Abraičiai

Tėveliui Lietuvoje mirus, mielam bendradarbiui

VYTAUTUI BRUZGIUI,

reiškiame gilią užuojautą

Bostono Vyrų Sekstetas

AUKOS DIRVAI

V. Benokraitis, Cleveland .. 2.00
V. Stašinskas, New York ... 4.00
J. Šilgalls, Baltimore......... 2.00
K. Mackevičius, W. Germany 3.00 
Neringos ir Pilėnų Tuntų

Tėvų K-tai Clevelande... 5.00 
Putnamo Seselėms Remti

Komitetas Chicagoje... 25.00
J. Podžiukas, Chicago.......... 4.00
J. Grigaliūnas, Chicago........2.20
V. Česnavičlus, Brooklyn .... 1.00
J. Liorentas, Chicago........... 1.00
M. Lancevlčius, Chicago.......1.00
D. Slyvinas, Diamond.......... 39.00
A. A tkočaitis, Dearborn .....4,00 
V, Venckus, Venezuela........ 4.00
A. Jonys, Delanco........ ..........5.00
L. Pračkaila, Cicero.............2.00
T. Klova, Toronto.................. 1.00
J. Kriščiūnas, Detroit............4.00
R. Tamulionis, Detroit......... 4.00
K, Žemeckas, Oshkosh......... 5.00
Z. Kalinauskas, Elizabeth ... 1.00 
Lietuvių Namų Valdyba

Detroite........................25.00
M. Babickienė, Chicago .... 5.00 
P. Misevičius, Baltimore .. 2.00 
A. Ramanauskas, Chicago .. 2.00

• Pašto Įstaiga praneša, 
kad ryšium su Veteranų 
diena paštas nebus išnešio
jamas ketvirtadienį, lapkri
čio 11 d.

Pašto siuntos bus išima
mos iš dėžučių. Bus prista
tomas tik special delivery 
siuntos.

PAREIŠKIMAS
Dirvos lapkričio 3 d., Nr. 

119, yra atspausdintas ALT 
metinio suvažiavimo Chi
cagoje aprašymas — ”ALT 
sukaktuvinei konferencijai 
pasibaigus”, kurio autorius 
pasirašė inicialais ”A. V.”

Kadangi kai kas spėlioja, 
jog tai yra mano rašyta, to
dėl viešai pareiškiu, kad ši
tas straipsnis yra ne mano 
rašytas.

Albinas Valentinas
Chicago

New Yorko 
lietuvių gydytojų 
*1000 
anglų kalba 
leidiniui
Gyvai ir įspūdingai praėjo New 

Yorko Lietuvių Gydytojų Draugi
jos susirinkimas, įvykęs š.m. spa
lio 30 d. dr. Marijos Žemaitienės 
rezidencijoj, 336 Harold Avė., 
Leonia, N.J,

Newyorklečiams gydytojams 
jau kurį laiką energingai vado
vauja dr. Vytautas Avižonis, iš
keldamas vis naujų planų ir su
manymų, iš kurių pažymėtinas 
yra praeitam susirinkime patvir
tinta s ankstesnis nutarimas 1000 
dol. paremti jauno istorijos dak
taro Algirdo M. Budreckio ang
lų kalba parašytą leidinį "The 
Lithuania National Revoltinl941"

Su rankraščiu susipažino visa 
eilė gydytojų ir kitų asmenų ir 
jie gydytojų dj—jos kviečiami pa
reiškė raštu savo nuomones.

Lietuvos konsulas A. Simutis 
tarp kitko rašo: "Su rankraščiu 
susipažinęs manyčiau, jog šis 
darbas išleistinas. Medžiagos su
rinkta daug, teigiamai dokumen
tuota, citatų vertimai atlikti 
kruopščiai. Kaip visi žinome, li
teratūros anglų kalba apie Lie
tuvą yra nedaug, bolševikų propa
ganda įžūliai tvirtina, kad lietuvių 
tauta "savo noru įstojo į Sovietų 
Sąjungą". Tokio leidinio anglų kal
ba pasirodymas būtų neblogas šū
vis tam melui atremti. Jį išleis
dami gydytojai lietuviškai rei
kalui gražiai pasitarnautų”.

Prof. dr. V. Kanauka rašo: 
"Susipažinęs su A. Budreckio 
rankraščiu galiu pasakyti štai 
ką: lengvu stiliumi ir įdomiai pa
rašytas. Autoriaus labai kruopš 
čiai ir sąžiningai įsigilinta į ap. 
rašomų įvykių istoriją, panaudo
ta daug dokumentacinės medžia
gos ir įvykiai labai gyvai atvaiz-- 
duoti. Kadangi tas darbas uni
versiteto aprobuotas suteikiant 
autoriui master degree, jis gali 
sudominti amerikiečių publiką, 
kai bus atspausdintas. Laikau jo 
spausdinimą remtinu, kaip nau
dingą laisvinimo propagandai".

Dr. V. Paprockas sako: "Kiek
vienos organizacijos vadovybė 
rūpinasi, kad visi jos nariai bū
tų aktyvūs, kad jaustų atsakomy
bės ir pasiaukojimo dalį savo tė
vynės reikalams. Tačiau medi
cinos gydytojų profesija reika
laujanti iš jų nuolatinio aukoji
mosi artimui,mažiauleidžia skir. 
ti laiko ir energijos visuomeni
niams bei organizaciniams dar
bams. Įsigilinęs į A. Budreckio 
minėtą leidinį, manau kad jis yra 
vertingas, labai naudingas ir gy
dytojams gera proga bent lėšo
mis paremti Lietuvai naudingą 
darbą, o tuo pačiu labiau įpras
minti savo organizaciją".

Prof. J. Brazaitis rašo:
"1. Veikalo mokslinę - meto

dologinę pusę įvertino univer
sitetas, pripažindamas autoriui 
magistro laipsnį.

2. Veikalo faktinė medžiaga, 
jos nušvietimas, Interpretacija 
atitinka lietuvišką požvilgį.

3. Veikalo paskelbimas būtų 
teigiamas Lietuvos reikalui, nes 
Lietuvos klausimą ir lietuvišką 
požvilgį įneštų į mokslinę lite
ratūrą, prieinamą akademinėse 
bibliotekose.

ALT S-gos Los Angeles skyriaus valdybos narė A. Nausė
dienė Dirvos sukakčiai atžymėti minėjime įteikia gėlių puokštę 
solistei Ritai Čėsnaitei, dalyvavusiai meninėje programoje.

L. Kančausko nuotrauka

4. Teigiamas, man rodos, ir 
pedagoginiu atžvilgiu, nesgalduo 
tų sugestiją studijuojantiem lie
tuviam imtis lietuviškas temas 
akademinėm tezėm.

5, Paskelbimas dabar būtų lai
ku, nes tai būtų indėlis į Lietu
vos pavergimo ir kovos dėl lais
vės sukakties priminimą. Išva
doje — galiu tik sveikinti lietu
vių gydytojų pa$tangas šiuo keliu 
reikštis Lietuvos naudai."

Dar prieš susirinkimą Liet.
Gyd. Dr-jos valdyba išsiuntinė
jo visiems nariams kvietimą tam 
tikslui aukoti ne mažiau 25 dol. 
nuo tos prievolės atleidžiant pen- 
sininkus gydytojus. Bet pirm.dr. 
V. Avižonis pranešė, kad pats 
pirmasis į kvietimą atsiliepė ir 
jau prisiuntė kaip tik vienas iš 
pensininkų .buvęs ilgametis Kauno 
miesto gydytojas dr. Virkutis,da
bar gyvenąs Maryland valstybėj, 
bet dalyvavęs minėtame susirin
kime. Antroji atsiliepė dr. Ma
žeikienė iš Delaware, savo pro
fesijoj aukštai įvertinta ameri
kiečių.

Rytiniame Atlanto pakrašty
je gyvena apie 85 gydytojai, bet 
draugijoje registruotų yra tik 35, 
— sakė pirm. dr. Avižonis. Sa
vo auka prie šio sumanymo įgy
vendinimo kviečiami prisidėti 
visi gydytojai, o taip pat kvie
čiami įstoti į draugiją nariais. 
Aukas prašoma siųsti dr-jos iž
dininkei: dr. L. Giedraitienei, 
10 Barry Drive, East Northamp 
ton, L.I. N.Y.

Iškėlus klausimą, kodėl šio 
įsipareigojimo nesiėmė VLIKas 
ar kitas politinis vienetas, ne
sigilinta į jų veiklos barus, bet 
gydytojai mano, kad jei profe
sinė organizacija finansuos ir 
universitetas kaip mokslinį dar
bą išleis, pats išsiuntinės visų 
u-tų bibliotekoms, tai bus leng
vai išplatinta ir pasieks savo 
tikslą. Gi leidžiant su politine 
etikete, tuoj pasunkės leidimo 
ir platinimo sąlygos, nes bus 
žiūrima, kaip į politinę propa
gandą.

Nemažesniu susidomėjimu bu
vo išklausyti pranešimai iš 5-jo

Laisvojo Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų suvažiavimo, įvykusio š.
m. rugsėjo 4-5 d. Detroite, ku
riame dalyvavo šie new yorkie- 
člai: dr. V. Avižonis, dr. V. 
Kanauka, dr. P. Legeckis, dr. V. 
Paprockas, dr. Petrauskas irdr, 
J. Jankauskas iš New Jersey.

Dr. V, Kanauka išsamiai nušvie
tė suvažiavimo eigą, jo teigiamas 
puses ir trūkumus, kurių reiktų 
vengti ateityje. Moksliniu požiū-

Solistė Valentina Kojelienė koncertuos Los Angeles lapr 
kričio 28 d.. 8:30 vai. vak. Wilshire Ebell teatro salėje. Koncertą 
ruošia Huttenback Artist Bureau, panaudodamas plačią reklamą 
ir iškeldamas lietuvės solistės pažangą dainos meno srityje.

Koncerto programoje pasaulinių kompozitorių kūryba, o 
pabaigoje trys K. V. Banaičio kūriniai — Vandens lelijos, Atsi
minimas ir Tulpės.

KAIRĖJE: Dirvos 50 metų 
sukakčiai atžymėti Los Ange
les mieste buvo suruoštas mi
nėjimas, į kurį buvo nuvykęs 
iš Chicagos ALT S-gos pirm, 
inž. J. Jurkūnas. Nuotraukoje 
svečiai klausosi inž. J. Jurkū
no kalbos.

L. Kančausko nuotrauka 

rlų suvažiavimas praėjo vėžio 
ligos tyrinėjimų ženkle, — sakė 
dr. Kanauka.

Dr-jos pirm. dr. V. Avižonis 
visą suvažiavimą užrekordavęs. 
suteikė progą išklausyti priimtas 
rezoliucijas ir išgirsti naują Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos vadovybės sąstatą, kurį su
daro šie daktarai: S. Budrys, pir - 
mininkas, G. Batukas, S. Pace- 
vičius, A. Martus, Kaunas, V. 
Kanauka, B. Matulionis,J, Skrins- 
ka, J. Valaitis, Yčas ir Vaitas.

Dr. P. Legeckis paskaitė iš 
suvažiavimo humoristinės kūry
bos.

Buvo iškelta mintis, kad į New 
Yorko Liet. Gyd, Draugiją įsijung, 
tų kartu veikti ir dantų gydytojos, 
kurios iki šiol dirba atskirai. 
Susirinkime dalyvavusi dantų gy
dytoja Birutė Paprockienė pain
formavo, kad jų narių yra 20, 
susirenka kartą į metus, išklau
so paskaitėlės, pabendrauja ir 
svarbesnių problemų nesvarsto. 
Tačiau odontologės daug aktyviau 
už gydytojus reiškiasi bendrose 
lietuvių organizacijose. Ji žadėjo 
apie pasiūlytą susijungimą nares 
painformuoti.

Sekantis susirinkimas įvyks 
dr. Trojanienės rezidencijoje, 
Maspeth, N.Y.

Po oficialios dalies, šeiminin
kai dr. Marija ir Aleksas Že
maičiai suruošė vaišes, kurtume- 
tu Irena Veblaitienė su giliu įsi
jautimu paskaitė iš lietuvių poetų 
kūrybos, o Veblalčiul užgrojus 
akordeonu antrąją salę užpildė 
besisukančios poros. Susirinki
mui ir vaišėms einant prie galo 
maloniems šeimininkams buvo su. 
giedota ilgiausių metų.

E. Čekienė

— Aš su žmona apsidžiau
gėme. kad ten — jūsų di
džiausioje kolonijoje, Š. 
Amerikoje, atsirado ener
gingų idealistų patriotų, 
kurie sugalvojo Lietuvių 
Fondą. Tai dar vienas tei-
giamas ir reikšmingas žy
gis padėti okupuotai tėvy
nei ir gelbėti lietuvybei. 
Norime savo skatiku prisi
dėti prie svarbaus žygio. 
Taip rašo LF valdybai Dr. 
Eliziejus ir Julija Drauge
liai iš Brazilijos.

Nestovėkite nuošaliai ir 
jus nuo šio didelio judėji
mo. Tuoj įsirašykite j LF 
narių eiles ir per LF var
dyną įamžinkite tautos is
torijos lapuose. (Sk.)
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