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NAUJA PADĖTIS EUROPOJE?
PREZIDENTO J. F. KENNEDY VIZITAS EURO
POJE NEGALĖJO PAKEISTI FAKTŲ, JIS TIK
JUOS PARYŠKINO. — O JIE SAKO, KAD VIE
NINTELIS PAKLUSNUS JAV SĄJUNGININ
KAS EUROPOJE YRA TIK VAKARŲ VOKIETI
JA, KAS BAIDO DAUGELĮ AMERIKIEČIŲ IR
EUROPIEČIŲ. — Į TĄ TARPĄ CHRUŠČIOVAS
SIŪLO SUSITARIMĄ, KURIS PAVERSTŲ NIE
KAIS VISAS VOKIEČIŲ VILTIS SUSILAUKTI
KOKIŲ NORS PAKEITIMŲ.

---------

Vytautas Meškauskas ----------

Atrodo, kad prezidento J. F.
Kennedy asmeniškas pasiseki
mas Vokietijoje sujaudino Nikitą
Chruščiovą. Jis nutarė ant grei
tųjų suorganizuoti kontra - de
monstraciją. Kitaip sunku būtų
išaiškinti jo staigų vizitą Rytų
Berlynui ir sušaukimą ten sate
litų vadų. Suvarytų Nikitai pasi
tikti žmonių "džiaugsmas" buvo
toks dirbtinas, kad tai pastebė
ję komunistų vadai nutarė pasi
tenkinti masiniu mitingu uždaroje
salėje, kaip visos viešnagės kul
minaciniu punktu susirinkus apie
9.000 komunistinių pareigūnų.
Čia Chruščiovas, pasiskaitęs
Kennedy kalbas, davė jam atsa
kymą. Jei amerikiečiai būtinai
norį susitarti dėl atominių ban
dymų sustabdymo atmosferoje,
vandeny ir erdvėse (žinoma, be
jokios kontrolės), toks susitari
mas turėtų būti susijęs su ne
puolimo paktu tarp Nato ir vadi
namo Varšuvos pakto valstybių.
Toks nepuolimo paktas, turint gal
voje sovietų praktiką, vargiai ar
ką nors iš esmės pakeistų, tačiau
būtų didelis sovietų laimėjimas,
nes reikštų dabartinės padėties
beveik formalų pripažinimą. Jei
toks paktas būtų pasirašytas, vi

si J.F. Kennedy spontaniški pa
reiškimai apie eventualų Rytų
Vokietijos išsivadavimą iš so
vietų jungo pasirodytų esą tik
visai tušti žodžiai. Čia tenka su
tikti su Chruščiovu, kad Kenne
dy kiek kitaip kalbėjo sovietams
per Washingtono universiteto iš
leistuves ir kitaip vokiečiams.
Mat, galima kalbėti apie taiką, kai
tave skiria Atlanto vandenynas,
sunkiau ją linksniuoti atsidūrus
Berlyno sienos pavėsyje, jaučiant
agresoriaus kvapą!
Tą patį antradienį italų laik
raščiai, palydėdami grįžtantį per
Atlanto vandenyną prezidentą
Kennedy, sutartinai rašė, -- jei
prezidento tikslas buvo izoliuoti
nuo likusios Europos de Gaulle,
jis prie to tikslo gerokai priar
tėjęs, tačiau — pastebėjo kon
servatyvus Romos II Tempo —
izoliacija neveda prie vienybės
atstatymo. Draugiškesnių santy
kių su Prancūzija reikalauja da
lis ir Amerikos kolumnistų su W.
Lippmann priekyje, kuris pata
ria administracijai, nepavykus
pasikeisti nuomonėmis gyvu žo
džiu, atsiminti, kad dar yra raš
tas ir kad reikėtų kokio kompro
miso su de Gaulle ieškoti dip

Šiandien ir rytoj
VATIKANAS, atrodo, pasiryžęs palaikyti pradėtuosius ryšius
su Kremlium ir su pavergtų kraštų satelitinėmis vyriausybėmis.
Jei prie velionies popiežiaus buvo vengiama oficialiai susirašinė
ti su sovietais, naujasis popiežius, net nelaukęs apvainikavimo,
pasiskubino Chruščiovui padėkoti, rašydamas asmeniškai: "Mes
išreiškiame Jūsų Ekscelencijai gilų ir nuoširdų dėkingumą už pa
reikštus linkėjimus. Jūsų laiškas mums primena rusų tautos
humanišką ir krikščionišką istoriją. Mes meldžiame Dievo, kad
ši tauta savo gerbūviu ir socialinio gyvenimo organizavimu pri
sidėtų prie žmonijos progreso ir teisingos taikos įgyvendinimo..."
Yra duomenų, kad popiežius Povilas VI numato su Krem
liumi rasti susitarimo dirvą, kad pagerinus 60 milijonų katalikų
gyvenimą. Jis jau padarė žygius atnaujinti diplomatiniams ry
šiams su katalikiškais kraštais, dabar priklausančiais sovieti
niam blokui. Popiežius sako, kad jis neketinąs kištis į tų kraštų
vidaus tvarkymąsi, o tik norįs, kad Rytų Europos katalikams bū
tų leista laisvai išpažinti tikėjimą.
Popiežius gavo sveikinimus ir iš Lenkijos vyriausybės gal
vos Sawadzki. Savo atsakyme Sawadzkiui priminęs, kad Lenkija
yra katalikiškas kraštas daugiau kaip tūkstantį metų, popiežius
pastebėjo, jog jo didžiausias troškimas, kad Viešpaties malonė
paliestų šį kraštą.
Iš viso susidaro įspūdis, kad naujasis popiežius labiau už
savo pirmtakus trokšta atstatyti ryšius su Rytų Europos kaš
tais, kurie buvo nutraukti sovietams juos okupavus.

★

lomatinėm notom ar net asmeniš
kais laiškais.
Ar prezidento J.F. Kennedy vi
zitas ir Nikitos Chruščiovo kontravizitas pakeitė susidariusią
būklę Europoje? Patys vizitai ir
kalbos negalėjo pakeisti faktų. Jie
liko tokie pat, tačiau buvo kiek
ryškesne šviesa apšviesti. Jie
yra tokie:
* Vienintelis ištikimas ir pa
klusnus JAV sąjungininkas Eu
ropoje yra Vakarų Vokietija, ta
čiau toji sąjunga baido didelę
dalį JAV viešiosios opinijos for
muotojų, intelektualų sluoksnius,
daugelį komentatorių. Kad iš
laikius Kennedy vizito proga su
sidariusią širdingą atmosferą,
Washingtono administracija ta
linkme turėtų padaryti porą žings.
nių į priekį, tačiau kol kas vieno
projekto įgyvendinimas, dėl ku
rio amerikiečiai ir vokiečiai su
tarė, būtent dėl įvairių tautų ato
minio laivyno, atidėtas sekan
tiems metams.
* Italija turi laikiną, ‘specia
listų* vyriausybę, kuri gali iš
silaikyti tik per vasarą -- sei
mui išsiskirsčius atostogų ir tik
todėl, kad Nenni socialistai nu
tarė jos tuojau pat neversti.
* D. Britanijos vyriausybė,
nors formaliai dar tebeturi dau
gumą žem. rūmuose, tačiau iš
tikro nėra daug geresnėje pa
dėtyje už Italijos. Per naujus
rinkimus čia greičiausiai lai
mėtoja išeitų Darbo partija, ku
ri atsisakytų nuo bet kokio ato
minio apsiginklavimo, palikdama
tuos ginklus amerikiečių ir so
vietų dispozicijoje, iš kitos pu
sės , ji siektų geresnių santykių
su sovietais. Turint galvoje to
kią galimybę, bet kokie ilges
niam laikui galioją susitarimai
su britais būtų nepraktiški.
Tokioje būklėje Washingtonui
būtų sunku visų Vakarų vardu
imtis kokios nors politinės ini
ciatyvos. Jis jos gali griebtis
vien savo vardu, pasitikėdamas
vien savo jėgomis ir tik tikintis,
kad kritišku momentu Vakarų sim
patijos bus jo pusėje. Antra ver
tus, tokia padėtis gali būti ir ge
ras pasiteisinimas ieškant da
bartinės padėties stabilizavimo
ir ... susitarimo su sovietais.

COLUMBIJOS DISTRICTO
JAUNŲJŲ RESPUBLIKO
NŲ KLUBO REZOLIUCI
JA PAVERGTŲJŲ TAUTŲ
SAVAITĖS REIKALU

yra milijonai
žmonių, kurių individuali
nės laisvės nuslopintos ko
munistinės tironijos ir ku
rių valstybės yra pavergtos
imperialistinių Sovietų Są
jungos ir Raud. Kinijos už
kariavimų ; ir
Kadangi tie milijonai yra
giminės laimingesnių žmoKadangi

Kai čia kenčiame didžiausius karščius ir atsigaivinimui bėgame f paplūdimius, tolimoje šiaurėje
Grenlande JAV armijos seržantas Algis Motiejūnas, atsisėdęs ant sniego kalno skaito Dirvą... Toj
vietoj po sniegu 15 pėdų gilumoje yra iškasti Camp Century tuneliai, kuriuose gyvena apie 250 žmonių,
atlikdami įvairius mokslinius tyrinėjimus. Stovykloje šiuo metu yra amžina diena ir saulė visą laiką
šviečia, bet rugpiūčio prasidės amžinoji naktis, kuri tęsis iki vasario mėnesio. Šis po sniegu iškastas
"miestelis” yra per šimtą mylių nuo Thule į Grenlando vidurį.
H. Veda nuotrauka

EUROPOS VEIDAS YRA SMARKIAI PAKITĘS...
V. Sidzikauskas apie savo kelionę po Europą
Neseniai iš Europos su
grįžęs Lietuvos Laisvės Ko
miteto ir Lietuvos Delegaci
jos Pavergtųjų Seime pirmi
ninkas min. V. Sidzikauskas
maloniai sutiko pasidalinti
mintimis apie savo kelionę
Europoje.

Kuriais tikslais bei reika
lais ši kartą vykote Euro
pon?
Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mas, kurio būstinė yra NewYor-

nių, sudarančių šią kilnią
mūsų tautą; ir
Kadangi Nepriklausomy
bės ir Teisių Deklaracijos
principai inspiravo viso pa
saulio žmonijai sukilti prieš
tironiją ir paskelbti tautinę
n e p riklausomybę, tebūnie
nuspręsta Columbijos Districto Jaunųjų Respubliko
nų Klubo birželio 17 dieną,
1963 metų suvažiavimo, kad
Pavergtų Tautų Savaitės
ketvirtų metų sukakties
proga, mes, Columbijos Districto Jaunieji Respubliko
nai, nesame susitaikę su ko
munistų vergove milijo
nams žmonių, išreiškiame
savo sentimentus ir kvie
čiame kiekvieną amerikietį,
besirūpinantį mūsų pačių
tautos laisve, dalyvauti su
mumis pasišvenčiant indi
vidualių laisvių ir tautinės
nepriklausomybės idėjai; ne
tik liepos 14-20 savaitės bė
gyje, bet kiekvieną savaitę
metų bėgyje; tebūnie toliau
nutarta, kad šios rezoliu
cijos nuorašai būtų pasiųsti
Kongreso atstovams ir
spaudai.

ke, kasmet stengiasi savo sesiją
turėti ir Europoje. Šiemet tenki
nomės kuklesniu susirinkimu —
PETS konferencija, nors tikslai
buvo tie patys: pabrėžti PETS
europinį pobūdį ir domėjimąsi
Europa; atnaujinti ir pagyvinti
ryšius su Europos bendromis po
litinėmis institucijomis — Euro
pos Tarybos Ministrų Kabinetu
ir Patariamuoju SeimuStrasburge (Europos Tarybai priklauso 16
valstybių); pagyvinti Europoje
sovietų pavergtosios Europos da
lies bylą ir pasitarti su savų
tautų politikais ir visuomeninin
kais, gyvenančiais Europoje.

tus pietus apsilankė ir E.T. Pa
tariamojo Seimo Pirmininkas
Federspiel, buv. Prancūzijospre
mjeras Pflimlin, Italijos sena
torius, popiežiaus Povilo VI-jo
brolis. Ludovico Montini, Euro
pos Taryboj Neatstovaujamų Eu
ropos Tautų Komisijos pirminin-*
kas ir vicepirmininkė ir eilė kitų
įžymybių.

Kas buvo konferencijos
dalyviai?

Katras kelias eina į sovietų
pavergtosios Europos laisvę, ar
Vakarų bendradarbiavimo su
Kremliaus mūsų kraštams už
kartais kvislinginiais režimais,
ar Vakarų paramos pavergto
sioms tautoms, kad tais nelem
tais režimais nusikratytų?

Konferencijos dalyviai buvo
dvejopi: Pavergtųjų Seimo at
stovai ir gausūs svečiai. Seimo
atstovais buvo iš JAV tautinių
delegacijų Pavergtųjų Seime 9
pirmininkai ir Seimo Gen. Sekre
torius, o iš Europos po 1 tautinį
delegatą ir po 1 atstovą Vidurio
Europos krikščionių demokratų,
socialistų, liberalų, profesinių
sąjungų ir "Žaliojo Internacio
nalo". Taip pat dalyvavo Paverg
tųjų Seimo Paryžiaus ir Londono
biurų direktoriai. Lietuvai kon
ferencijoje atstovavo V. Sidzi
kauskas iš New Yorko ir dr. P.
Karvelis iš Vokietijos. Be jų
konferencijoje inž. Venskus iš
Paryžiaus atstovavo Vid. Euro
pos krikščionims demokratams.
Konferencijos posėdžius savo
dalyvavimu ir žodžiu pagerbė
daugelis Europos valstybių par
lamentarų, dalyvavusių Europos
Tarybos Patariamajame Seime:
anglų, austrų, danų, italų, norve
gų, švedų, vokiečių ir kt. Buvo
labai gyvas bendravimas tarp
laisvųjų ir pavergtųjų europiečių
atstovų. Į konferencijos suruoš

SPAUDIMAS iš Vatikano pusės daromas ir į kardinolą
Mindszenty, kad jis apleistų JAV ambasadą Budapešte, kurio
je jis yra prisiglaudęs po Vengrijos sukilimo numalšinimo.
Popiežius norįs, kad Mindszenty užsidarytų Vatikane, tokiu bū
du tikėdamasis iš Vengrijos vyriausybės mainais išgauti dau
giau laisvių bažnyčiai.
Galimas dalykas, kad tuo klausimu popiežius tęs derybas
su dabartiniu Vengrijos katalikų primatu Mgr. Andre Hamvas,
kuris buvo atvykęs į popiežiaus vainikavimo iškilmes.
Stebėtojų Vatikane nuomone, kova prieš komunistinį ateiz
mą nebūsianti sustabdyta, bet popiežius su savo politika galvo
jąs pagerinti tikinčiųjų padėtį anapus geležinės uždangos. Jis
siekiąs atstatyti diplomatinius ryšius tarp Vatikano ir sovietų
blokui priklausančių valstybių, pripažindamas ten esantį komu
nistinį režimą. Paskutinieji demaršai Lenkijoj ir Čekoslovaki
joj duoda pagrindo manyti, kad Vatikanas norįs turėti savo at
stovybę Maskvoje, kuri pradžioj būsianti konsularinio rango.

Konferencijos darbotvarkėje
buvo 3 klausimai:

Kokia yra sovietų pavergtosios
Europos reikšmė Europos ir ap
skritai Vakarų saugumui?
Kokia yra Europos ateitis —
kontenentinė bendruomenė ar atlantinė, ar abiejų sintezė?
Pirmąjį klausimą referavo V.
Sidzikauskas, antrąjį Seimo gen.
sekretorius, trečiąjį — Rumuni
jos delegacijos pirmininkas. Po
pranešimų buvo gyvos diskusijos,
C. priimtos išvados atitinka pa
čius klausimus.

Ar konferencijos darbai
baigėsi tik Strasburge?
Ne. Strasburge jie tik prasi
dėjo. Apsvarsčiusi aukščiau mi
nėtus 3 klausimus, konferencija
pasidalino į 3 grupes ir išvyko
lankyti Europos sostines. Viena
grupė aplankė Vokietiją ir Itali
ją, antra -- Olandiją, Daniją,
Švediją, o trečia, kurioj su Ru
munijos ir Lenkijos delegacijų
pirmininkais teko ir man daly
vauti, aplankė Paryžių, Briuse
lį ir Londoną.

Kaip atrodo pavergtosios
Europos reikalai lankytose
sostinėse?
Apskritai atrodo gerai. Konfe
rencijos delegacijos buvo priim
tos vienur vyriausybės premjerų,
kitur vyriausybių narių, parlamen.
tų pirmininkų, ar užsienių reika
lų komisijos pirmininko, užsienių
reikalų ministerijos Europos De
partamento direktoriaus, gaullistų partijos gen. sekretoriaus.
Visur ir visi pasisakė už mūsų
kraštų nepriklausomybės reika
lą. Ta proga Britanijos užsienio
reikalų ministerijoje aukštas pa
reigūnas dar kartą priminė, kad
"Jos Karališkos Didenybės Vy
riausybė nepripažino ir nepripa
žįsta Baltijos valstybių inkorpo
racijos į Sov. Sąjungą."

★
PALECKIUI, sovietiškam gauleiteriui Lietuvoje, ruošiantis
švęsti 64 metų amžiaus sukaktį, jo sekretorius Stasys Naujalis,
pasišaukęs vieną tarnautojų, sako:
-- Drauge, Paleckio sukaktuvių proga be abejo mes gausi
me daug dovanų. Jūs esate skiriamas priimti siuntinius ir atida
ryti!...
--Ar dėl to, kad anksčiau aš tarnavau pašte kontrolieriumi?
-- Ne. Dėl to, kad karo metu buvote pionierių dalinyje ir ži
note kaip apsieiti su bombomis...
tVQ\

Kokios svarbiausios pro
blemos konferencijai rūpė
jo?

Chruščiovo viešnagė Rytų Berlyne...

(Nukelta į 2 psl.)

DIRVA

Nr. 77 — 2

DVIEJIĮ SUSIVIENIJIMŲ ISTORIJA
Lietuvių R.-K. Susivienijimui
surengus 62-rą seimą Clevelande
birželio 29 - liepos 3 d.d., ma
nau, {domu susipažinti su dviejų
Susivienijimų atsiradimo istori
ja.
Praeito šimtmečio pabaigoje,
kuomet Lietuva buvo carų paverg
ta, nuo jų persekiojimų pabėgę
lietuviai Amerikoje išaugino di
delę organizaciją -- Susivieniji
mą Lietuvių Amerikoje. Vien tik
Susivienijimas tada atlikinėjo pa
našius darbus^ dėl kurių dabar
varžosi VLIK, ALT, A.L. Bend
ruomenė ir keli fondai.
Susivienijimas, pradėjęs gy
vuoti 1886 metais, iki 1900 me
tų buvo bendra visų lietuvių or
ganizacija. Pažvelgus tik į 1899
metų seimo nutarimus ir palygi
nus su ankstyvesniais, matysi
me kaip plačiai Susivienijimas
veikė.
Jame dirbo, važinėjo Į seimus,
ėjo valdybose pareigas veiklesni
tų laikų kunigai: Jonas Žilinskas,
J. Žebris, Šedvydis, Pautienius,
Abromaitis, Matulaitis, Lietuv
ninkas, M. Juodišius, A. Kuras,
A. Burba, A. Milukas, A. Kau
pas, J. Kaulakis, A. Sutkaitis ir
greta jų eilė kitų.
Pasauliečiai, kurių vardai li
ko plačiai žinomi SLA istorijoje,
seimų delegatais, seimų prezi
diumų nariais, centro valdybų
pareigūnais buvo: J. J. Paukš
tis, Tarnas Paukštis, Juozas
Paukštis, J. Kazakevičius, V.
Daukšys, V. Kaunas, P. Mikolainis, V. Pūkas, A. Makauskas,
J. Žemantauskas, Jonas Tareila,
M.J. Damijonaitis, P.V. Biršto
nas, Simas Alyta, K. Varašius,
V. Ambrozevičius, M. Totorius,
Stasys ir Tarnas Astramskai, A.
B. Strimaitis, Stasys Gegužis,
M. Zaleckas, J. Ramanauskas,
K. Draugelis, Jonas Šliupas ir
daug kitų.
Susivienijimas rūpinosi lietu
vių išeivijos gyvenimu ir tautos
reikalais abiem pusėm Atlanto.
Tada darbas buvo daug sunkesnis,
nes apie lietuvius amerikiečiai
mažai žinojo ir nenorėjo žinoti,
bet tas veikėjus neatgrasino.
Rengė demonstracijas, rašė
protesto rezoliucijas caro val
džiai dėl laikymo Lietuvos prie
spaudoje, dėl spaudos draudimo,
dėl lietuvių persekiojimo ir trė
mimo Į Sibirą, ir dėl žiaurių Kra
žių skerdynių.
Rūpinosi lietuviškų parapijų,

Sidzikauskas apie
kelionę...
(Atkelta iš 1 psl.)

Kaip vertinate konferen
cijos rezultatus Lietuvos
laisvės kovai?
Konferencijos reikšmė laisvės
kovai nesiribojo tik darbotvarkės
diskusijomis ir konferencijos de
legacijų vizitais Europos sosti
nėse. Konferencijos proga pavergtosios Europos byla labai plačiai
buvo išgarsinta radijo bangomis,
ir spaudos skiltyse. Man pačiam
teko prancūziškai kalbėti per
prancūzų, valstybinį radiją, taip
pat aiškintis spaudos konferenci
jose su prancūzų, belgų, anglų ir
tarptautinės spaudos atstovais. O
išnešimas pavergtųjų bylos Eu
ropos viešumon yra labai svar
bus, nes aplamai Europos veidas
per praėjusį dešimtmetį yra
smarkiai pakitęs. Europa visko
turi, ir jaunoji karta pamažu ap
sipranta su esama padėtimi. Pa
vergtųjų Seimo konferencija tam
tikra prasme Europai buvo tikra
injekcija, stimuliuojanti jos susi
domėjimą pavergtųjų kraštų byla.

K. S. KARPIUS
parapijinių mokyklų steigimu, ir
barė inteligentus, kuriems buvo
pavesta pagaminti toms mokyk
loms vadovėliai, ir jie darbo ne
atliko.
Rodydami rusų pavergtos Lie
tuvos žiaurų valdymą ir Kražių
skerdynes, rašė ir siuntė pro
testo rezoliucijas prezidentui Mc
Kinley, sakydami, kad Amerikos
užvaldymas Filipinų salų ir jos
žmonių yra svetima priespauda,
lygi caro valdžios priespaudai
Lietuvos žmonėms.
(Amerika, 1898 metais, nugalė
jus Ispaniją, įsteigė laisvą Kubos
respubliką, ir paėmė savo val
džion Ispanijos valdytas Filipinų
salas Pacifike. Lietuviai dėjo ir
savo svorį greta kitų reikalaujant
filipinams laisvės ir nepriklau
somybės.)
Iš Prūsų Susivienijimas užsi
sakė 2,600 egz. Kriaušaičio lie
tuvių kalbos gramatikos norin
tiems lietuvių gramatikos moky
tis.
Lieuvos vardo iškėlimui ir at
skleidimui jos žmonių vargų po
carų priespauda, SLA rėmė lietu
vių skyriaus Paryžiaus pasauli
nėje parodoje 1900 metais įrengi
mą.
Renkami SLA sekretoriais tu
rėjo rašinėti "Tėvynėje" straips
niukus lietuviškais reikalais. Ne. mokantiems lietuviškai rašyti ir
nerašantiems atsisakė mokėti al
gą...
Mirus veikliam kun. A. Burbai,
SLA rūpinosi jam paminklo pa
statymu ir įsteigė jo vardu sti
pendijų fondą užsieniuose moks
lus einantiems lietuviams.
Greta to, dirbo visus kitus ma
žesnius ir didesnius darbus, lie
čiančius lietuvių reikalus čia ir
Lietuvoje.

NESUTARIMO VOTIS AUGO
Nežiūrint darbų, kuriuos visi
bendrai dirbo, atsirado viena kliū •
tis, kuri privedė Susivienijimą
prie skilimo: prasidėjusi atkak
li savitarpinė kova tautinių pa
sauliečių su dvasiškiais, užsi
mojusiais organizaciją paimti į
savo griežtą kontrolę. Mat, pa
sauliečiuose buvo ir laisvamanių,
ko dvasiškija negalėjo pakęsti ir
nebenorėjo su jais kartu dirbti.

Iki 1899 metų seimo dar šiaiptaip pajėgta išlaikyti lygsvarą.
Buvo remtasi mintimi, kad lie
tuviai
veik visi yra katalikai,
taigi, laikantis konstitucijos nuo
stato, kad sąžinės dalykai narių
tarpe nebūtų liečiami, leido
jiems dar bendradarbiauti. Iki
tol, pasauliečiai ir dvasiškiai,
už pasidarbavimą organizacijai,
seimuose būdavo paskelbiami gar
bės nariais. Ir valdybose kartu
darbavosi dvasiškiai su 'svietiš
kais tautiečiais*, kaip tada buvo
įprasta vadinti tautiniai nusitei
kę pasauliečiai.

Šiandien turime du Susivieniji
mus -- vieną tautinį (vėliau at
skiestą socialistais - marksis
tais), antrą grynai katalikišką.
Penkioliktame SLA seime, 1900
metais, centro pirmininku išrin
kus kun. A. Kaupą ir iždo globė
ju kun. A. Miluką, jiedu užsimo
jo planingai eiti prie organiza
cijos visiško užvaldymo. Atkak
lus kovotojas ir sumanus strate
gas, kun. Milukas pajėgė įtaigo
ti centro pirmininką, kad tas pra
vestų nutarimą išmesti iš orga
nizacijos kaltinamus nesilaikan
čiais įstatų tautinės pusės vei
kėjus, prikimbant prie stipriau
sių -- Damijonaičio ir Jono Tareilos. Kun. Miluko slaptas raš
tiškas įsakymas buvo: "braukt
juos vonl".
PRADŽIA PABAIGOS

1901 metais SLA seimas šau
kiamas Wilkes-Barre, Pa., geg.
21, 22, 23 d.d. Suvažiavo 90 dele
gatų. Jau iš anksto buvo nusistačiusios dvi griežtos pusės, pasi
rengusios kovai. Tautiniai dele
gatai priešseiminį pasitarimą tu
rėjo Plymouth, Pa., o katalikiš
kieji ten pat Wilkes-Barre.
Dvasiškių manevras buvo: ne
pripažinti kitos pusės delegatams
teisėtumo. Buvo užprašyta poli
cija mesti iš salės prieštarau
jančius jų tvarkai delegatus ir
areštuoti juos, jeigu salėje kil
tų muštynės.
Bet kaip policija žinos, kuriuos
mesti, kuriuos areštuoti? Buvo
apsirūpinta ir tuo: Su kun. Kaupu
ir kun. Miluku į seimo salę atėjus
grupė buvo apsikaišius rūtomis:
Kilus reikalui, policija turėjo
kibti į tuos, kurie buvo be rūtų...
Tokia seimo tvarka, kad tik du
kunigai tikrino ir atmetė kitos
pusės delegatus, nepatiko ir kun.
Žilinskui ir kun. Žebriui. Bet kai
jie bandė kelti balsą prieš tai,
Tūtuotieji ėmė švilpti - šaukti:
"Tylėk, Žilinske! Tylėk, Žebry!"
Neteisėtu būdu renkant seimo
pirmininką ir kilus triukšmui,
kun. Milukas atvedė į salę poli
ciją. Bet nebuvo kas areštuoti,
nes nesukelta muštynių.
Nuskriaustoji pusė susitarė
apleisti salę ir eiti kitur. Metę
rūtas žemėn, išėjo dar 14 dva
siškuos vadovaujamos grupės
delegatų, su jais apleido salę ir
kunigai Žilinskas ir Žebris. Tas
liudijo, kad seimas buvo neteisin
gai vedamas. Tautinės pusės 46
delegatai pradėjo savo seimą.
Taip senasis Susivienijimas
subiro, pradėjo gyvuoti du paski
ri Susivienijimai.
PRADĖJO SU 600 NARIŲ
Sekretorius išgelbėjo narių są
rašų knygas, ir tik tiek jiems
teliko iš senojo Susivienijimo.
Visas kitas turtas, pinigai, spaus
tuvė, atiteko katalikiškam Susi
vienijimui. Nors dėl turto pradė
ta bylinėtis teisme, nieko negau
ta.
Lietuvių R. K. Susivienijimo
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pirmutiniu centro pirmininku iš vieni kitus apgauti. Bolševikai no
R. SPALIO
rinktas Andrius Tepliušis, bet rėjo SLA pagrobti vieni, pasinau
naujai pasirodęs
greta jo stovėjo dvasios vadas dodami socialistų parama. Socia
novelių rinkinys,
kun. Kuras. Susivienijimo isto listai tada įgąsdino SLA valdy
rija kun. Miluką pavadino asme boje esančius sandariečius bol ANGELAI IR NUODĖMĖS,
niu "kuris norėjo valdyti ne tik ševikų pavojum, ir už savo paža išleistas Nidos Knygų Klu
svietiškiais, bet ir kunigais". dą "išgelbėti nuo bolševikų" 1929
bo Londone,
Žinoma, nei vieni nei kiti jo ne metais gavo be rinkimų sau SLA
jau gaunamas Dirvoje.
klausė.
iždininko vietą, kurią laiko po šiai
Abi šios organizacijos laiko dienai.
Kaina — 2 dol.
save senojo Susivienijimo tęsi
Iki 1930 metų SLA išaugo na Knygą siunčiame ir užsisa
niu.
riais iki 25,000, bet kai tais me
kantiems paštu.
Tautinis seimas (nors dvasiš tais Chicagos seime kairieji ne
kiai jau nesiskaitė jo nariais), laimėjo, jų apie 6000 išėjo, įs
tarp kitko nutarė kun. Milukui teigę savo "darbininkų Susivie
atimti garbės nario titulą. Be nijimą", o socialistai nusmukto, nutarė išbraukti iš organi dė SLA iki 12,000 narių. Jie truk
NEPAMIRŠKITE
zacijos kenksmingais darbais pa dė Susivienijimui gar sinti s tauATNAUJINTI
sireiškusius -- kairįjį Joną Gri nėje spaudoje, bijodami kad, kai
nių, ir tris kunigus: Saurusaitį, prisirašys naujai atvykę "smePRENUMERATĄ
Miluką ir Pautienių už jų žyg tonininkai", jie pašalins sčciadarbius. Panaikino pirmesnio sei listu diktatūrą organizacijoje...
mo nutarimą išbraukti Joną Tareilą ir Damijonaitį. Tareila po to
iškilo žymiu ir ilgamečiu SLA
veikėju, buvo renkamas centro
valdybos pirmininku ir t.t. Nu
tarta laikytis senos konstituci
jos, kuri draudė liesti tikėjimą,
visi lietuviai Susivienijimui yra
lygūs geri nariai. Nutarta išleis
ti lietuvių kalbos gramatiką, nes
iš Prūsų atsiųstas knygas pasi
ėmė anoji pusė.
Tautinio Susivienijimo pirmu
tinė centro valdyba buvo išrink
ta tokio sąstato: pirm. M. Toto
rius, vicepirm. V. Kaunas, sekr.
T. Astramskas, ižd. Tarnas
Paukštis.
Ši valdyba išsiuntinėjo 1400 laiš kų buvusiems nariams pasisaky
ti, ar nori likti tautiniame Susi
vienijime. Atsiliepė tik 616. Su
SEVENTH & PARK AVENUES
ASBURY PARK, N. J.
tokiu skaičium, be dolerio ižde
PRospect 4-7788
pradėjo gyvenimą tautinis Susi
vienijimas.
Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad
L.R. K. Susivienijimas, tiky
atsilankyti
gražiąjame Asbury Parke prie At
biniais nuostatais varžomas, ėjo
lanto
ir
pailsėti
apskritus metus veikiančiame
vienodu keliu iki šių dienų. Jis,
tiesa, atsiliko nariais ir turtu.
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel.
Dabar narių turi apie 9000, tur
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus
to apie $2,700,000. Leidžia Gar
maistas.
są, kartą į mėnesį. Centras
Prie viešbučio veikia restoranas ir baras.
-- Wilkes-Barre.
Viešbučio salė išnuomojama ^vairiems pobūviams.
Iki šio seimo centro valdy
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.
boje buvo: Dvasios vadas kun.
J.L. Baltusevičius, pirmininkas
Savininkai P. C. Mačiuliai.
L. Šimutis, vicepirm. Th. E.
Mack, sekr. V.T. Kvetkas, ižd.
P.J. Karašauskas, daktaras-kvotėjas, Dr. Wm. Christian-KrikšČiūnas.
Tautinis Susivienijimas, skelb
damas kad nariais gali būti visi
lietuviai "be pažiūrų skirtumo",
pradėjo smarkiai augti.
Subėgę čia po 1905 metų Rusi
jos revoliucijos socialistai ver
žėsi į SLA, kad jį užvaldyti.
Klastingais būdais įspraudė so
cialistą centro pirmininku, ir ki
tą redaktorium, kai buvo iš
mesti, skundėsi valdžiai, norė
dami organizaciją suardyti.
Po 1917 metų, jau virtę bolše
vikais, kairieji dar didesniu už
simojimu bandė SLA užvaldyti.
Socialistų likučiai, sudarę su bol
ševikais "bendrą frontą" Lietu
voje "fašistiniam režimui" nu
versti, ir čia ardė lietuvišką gy
venimą, pirmoje eilėje siekdami
pasigrobti SLA. Tačiau socialis
tai bolševikais, bolševikai socia
listais nepasitikėdami, bandė

HOTEL NI»A CORP.

Su kuriais lietuvių veiks
niais teko susitikti?
Prancūzijoje labai uoliai talki
no ir gelbėjo Lietuvos atstovas
prof. J. Baltrušaitis ir min. E.
Turauskas, Briuselyje -- pulk.
J. Lanskoronskis, Londone —
min. B.K. Balutis ir inž. J. Vil
činskas. Min. Balutis suorgani
zavo ir bendrą visų pabaltiečių
pasitarimą. Vokietijoje teko da
lyvauti Pabaltijo Tarybos ir Vliko Vykdomosios Tarybos pasita
rimuose, taip pat kalbėtis su Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenės
vadovaujančiais asmenimis ir
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pi r*
mininku aktualiais klausimais.
P r Madrido radiją teko tarti
pavergtiesiems broliams

(current rate)

4 LOCATIONS:

813 EAST 1851 h STREET

26000 LAKE SHORE BOULEVARD

6235 ST. CLAIR AVENUE

25000 EUCLID AVENUE

DIRVA
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GRĮŽTANT PRIE ALTS SEIMO
REZOLIUCIJOS
ALT S-gos Seime St. Louis priimtoji rezoliucija buvo atspaus
dinta Dirvos 64 nr., birželio 5 d. pirmame puslapyje. IS gaunamų
laiškų, pastabų ir nurodymų, kurių, dėkui Dievui, redakcija nesto
koja, tektų jau susirūpinti, kad rezoliucija visuotinai pripažinta
"gera ir griežtokai pasisakanti", "neatskiesta nieko nesakančiu
vandenėliu” ir pan., ko gero ir gali likti kartą atspausdinto laik
raštyje kampuko užmiršta dalelyte.
O rezoliucijoje aiškiai ir nedviprasmiškai pasakyta, kad "va
dinamųjų kultūrinių mainų iniciatorius ir inspiratorius yra Lietuvos
okupantas, ir ši akcija tarnauja jo, bet ne pavergtos Lietuvos žmonių
reikalams".
St. Louis Seime nebuvo pasitenkinta tokiu konstatavimu, bet eita
žymiai toliau. Eita įpareigojimu ir Įspėjimu, kurį tikrai verta pakar
toti ir dar kartą daug kam Įsidėmėti:
Suvažiavimas
a) Įspėja Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos narius ir lietu
vių visuomenę — nesileisti Į vadinamuosius kultūrinius mainus, Lie
tuvos pavergėjo inspiruojamus, ir
b) smerkia bet kokią laisvojo pasaulio paskirų lietuvių ini
ciatyvą, puoselėjančią vadinamuosius kultūrinius mainus, siekian
čius pavergtoje Lietuvoje Įgyvendinti Sovietų Sąjungos užmačias ir
laisvajame pasaulyje susilpninti ryžtingą lietuvių nusistatymą kovoti
už lietuvių tautos laisvę.
Tiek sako rezoliucija.
Aišku, kad po kiek laiko ne vienam kilo klausimas, o kas toliau?
Ir valstybės valdžia, išleisdama Įstatymą, tuo dar nepasitenkina, bet
paveda atitinkamoms valdžios institucijoms paruošti Įstatymui vyk
dyti taisykles ir tada atsiranda ir priemonių prižiūrėti, kad Įstatymo
būtų laikomasi ir jam Įgyvendinti priemonėmis naudojamasi.
Bet valdžia valdžiai nelygi.
Tiesa, kad išeivijoje atsiradusi "bendradarbiavimo" votis yra
nejauki, erzli ir net Įkyri.
Tiesa ir tai, kad šalia veiklios, lietuvišku keliu einančios ir iš
to kelio neiškrypstančios visuomenės dalies, atsiranda savo, pažiū
romis "originaliais" norinčių pasirodyti eksponentų, kuriems "bend
radarbiavimas" kelia Įvairių sugestijų, tačiau tos sugestijos nėra nei
iki galo išgalvotos, nei jos turi gilesnį žvilgsnį Į esmę ir galimas
viso to pasėkas. Tai perdaug palaidas ir atsakomybės nenešąs galvo
jimas -- tai pavojingas "sportas", neturįs pakankamai visuomeninio
ir tautinio atsparos taško.
Grįžtant gi vėl prie rezoliucijos--joje yra ir Įspėjimas ir pasmer
kimas. Tai jau labiau už kitas rezoliucijas Įpareigojantis ir Įspėjantis
balsas, kurĮ reikia sveikinti, kaip rodantį daugiau drąsos ir daugiau
susidrausminimo.
Jau dabar pageidaujantiems, kad pasirodytų tos rezoliucijos
pirmieji vaisiai, tektų priminti, kad tokio susidrausminimo ir pa
klusnumo rezoliucijos dvasiai esamose sąlygose tenka, pirmučiau
sia, laukti iš tų, kurie galvojo, kad gi "čia nieko tokio". To susi
drausminimo tenka laukti ne vien iš ALT S-gos narių. Pavyzdį pa
rodyti galimybių turi daug kas. Aiškią liniją Į vieną ar kitą pusę nu
sibrėžti turi progos daug Įtakingesni asmenys už Įtakingiausią ALT
S-gos narį.
Gyvename tokį nervingą laikotarpį, kada drausmė iš viršaus,
dažniausia, atneša neigiamą vaisių. Turime visose organizacijose
užsispyrusių ir užsiožiavusių. Mažas paspaudimas tik augina šakotesnius ragus.
Tačiau rezoliucija yra tiek Įpareigojanti, kad vargu ar galima
galvoti, kad ji liks be pasėkų. Ji yra Įpareigojanti daugiau, nei or
ganizacijos nario drausmei atstatyti. Ji įpareigoja apsispręsti kryž
kelėje esančius.
ALT S-ga pasisakė. Ji ras būdų ir rezoliucijai Įgyvendinti. Bet
ne vienos ALT S-gos tai uždavinys.
(j.č.)

PATIKSLINIMAS .
Vienas skaitytojų prašo pa
tikslinti, kad parašas po nuotrau
ka, kuri buvo Įdėta Dirvos Nr. 72
pirmame puslapyje, nepilnas. Be
M. Jankaus, jo dukterų ir pulk.
Saladžiaus su šeima, nuotraukoje
dar yra klaipėdiečiai Tonienė,
Pagėgių gimnazijos direktoriaus
žmona, ilgametis Klaipėdos kraš
to komendantas ir Šaulių rinkti
nės vadas pulk. R. Liormanas,
majoras Žemaitis, Klaipėdos
pašto viršininkas R. Augštuolis
ir Klaipėdos šaulių rinktinės ta
rybos narys Jonas Vanagaitis.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Vienybė birželio mėn. 22 d.
numeryje paskelbė pramanytas

žinias apie mano prieš trejus
metus lankymąsi Vilniuje. Ka
dangi to laikraščio redaktorės
klaidina skaitytojus, jaučiu pa
reigą viešai pareikšti:
1) Netiesa, kad savo buvimą už
delsiau Vilniuje. Uždelsti galima
laisvame krašte, laisvame mies
te, bet ne okupuotame. Mano grįži
mas nebuvo uždelstas, bet sulai
kytas, paaiškinant, kad negaliu
išvykti "dėl vietos stokos lėktu
ve". Po kelių dienų "atsiradus
vietai", tik lipant Į lėktuvą, man
buvo grąžintas užsienio pasas,.
kuris iš manęs buvo paimtas nu
sileidus aerodrome.
2) Netiesa, kad gegužės 1 d. aš
kartu su Paleckiu ir Sniečkum
stovėjau tribūnoje ir filmavau pa
radą. Kaip Įrodymą turiu filmą. Į
ją pažiūrėjus aiškiai matyti, kad
filmuota buvo ne iš tribūnos.
3. Netiesa, kad mano draugai
vėliau kai kuriems newyorkiečiams privačiai rašė, kad "ste
bėjęsi ir kartu negalėję supras
ti, kaip p. P.B. galėjusi stovėti
tribūnoje gegužės ld. "šiai taria
mojo laiško citatai labai tiktų
"made in Vienybė" fabrikato var
das.
4. Netiesa, kad "didelius komu-
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Loposi dar iš senų laikų turimus
rūbus. Labai pavydi tiems, kurie
ką gauna iš Amerikos ar kitų
kraštų. Bet kurie gauna dažniau
siuntinius, jau tuos valstybė Įta
ria esant spekuliantais ir traukia
atsakomybėn ir tokiems gręsia
kalėjimas ar ištrėmimas.
Visi laukia karo, nebijo net
atominio, nes, sako — už mirtĮ
vis vien nebus baisiau, nes ir
taip mes esame gyvi palaidoti.
Tas žodis visiškai tinka -- gyvi
palaidoti, arba gyvų žmonių kapi
nynas.
Buvo taip pat užklausta, o kaip
su religija? Ar dar galima lais
vai praktikuoti? Atsakymas: pap
rastiems žmonėms nedraudžia,
nes žino, kad jų nepriveiks, bet
mokiniams ir tarnautojams drau
džiama ir jei kas eina Į bažny
čią, labai kreivai Į tokį žiūri ir
gali nustoti darbo ar vietos, o
kai pastebi mokinius einančius
bažnyčion, jų tėvus šaukia pasi
aiškinti. Ir per radiją paskelbė,
kad tokius tėvus baus, kurie lei
džia vaikus Į bažnyčią. Pirmiau
dar buvo galima kunigui eiti Į li
goninę, kai ligonis šaukdavosi ku
Tiltas Į jūrą Palangoje....
nigo, bet nuo 1960 metų uždraus
ta. Dėl to ligoniai miršta be ku
nigo. Anksčiau kunigas galėjo pa
lydėti numirėli Į kapus ir iš na
mų išleisti, dabar ir tas dalykas
uždraustas. Jei nori lydėti numi
Valstybinėj Politinės ir Mokslinės Literatūros Leidykloje Vil
Tik paklausykit, koks brangu
rėli, kunigas turi išsiimti iš val
niuje 1960 m. buvo išleista Prano Ulevičiaus redaguota (žinomo mas Lietuvoj. Sviesto kilogramas
džios leidimą, bet kunigai vengia
Argentinos lietuvių komunisto, grįžusio Į Lietuvą 1948 m.) knyga -- pusketvirto rublio, mėsa kiaulie
tai daryti, nes toks kunigas bus
"Pietų Amerikos Lietuviai". Toje knygoje yra skirta vietos visoms na du rubliai ir 20 kapeikų, jau
pažymėtas, kaip nesilaikąs komu
Lotynų Amerikos valstybėms, kuriose lietuvių buvo ir tebėra gyve tiena irgi du rubliai 20 kapeikų,
nistų Įstatymo.
nama. Tiesa, 1960 m. buvo ne 1961, kadaBrazilija atnaujino diploma aviena rublis 80, arkliena du rub
Kasdien per radiją mala ir ma
tinius santykius su Sov. S-ga. Kažin ar 1961 m. apie Braziliją būtų liai 10 kapeikų, kiaulinių taukų
la visokius niekus prieš religiją
taip rašoma. Brazilijos lietuviams skirtuose puslapiuose 74-98 "Dar pasirodo kokį sykį - kitą per me
ir bažnyčią. Šlykštu ir klausyti.
bas ir buitis fazendose" bei "Darbo žmonių būklė miestuose" apra tus krautuvėse, bet sunku prisiLabiausiai pajuokia kunigus, vys
šomas Brazilijon atvykusių lietuvių emigrantu vargas ir kančios. mušti per žmonių spūstį, tik avies kupus, popiežių ir visus, kurie
Tiesa, kad gyvenimas buvo nelengvas, turint galvoje, kad žmonės ir karvės taukų galima pirkti; eina bažnyčion. Žinoma toks-pa
nemokėjo kalbos ir, labai dažnai, būdavo suvedžioti blogos valios karvės už rublį 70, o avies už juokimas bailesnius ir atbaido, o
apgavikų.
rublį 50 kapeikų kilogramą. Bul atšalėliams pasiteisinimas neiti
Žmonės, kurie 1962-63 m.m. grįžo iš Lietuvos, išgyvenę ten vės 30 kapeikų už kilogramą, bažnyčion, gi jaunimas daugumoj
7-rius metus ir skaitė virš minėtą knygą, teigia, kad Brazilijos obuoliai rublis 50 ir iki dviejų ir paklauso tų plepalų, kadangi
darbininkai negyvena rojuje, bet kad Lietuvos nužmogintas kolūkio rublių, pieno literis 26 kapeikos, jis nieko kito negirdi, mano, kad
darbininkas, uždirbąs 200 gr. javų ir 10 kap. už darbadienį, tai jau grietinės už 200 gramų 33 ka teisybę sako. Bet dar yra daug
pačios blogiausios rūšies baudžiauninkas - vergas. Toks iš Brazi peikos, dešra puspenkto rublio, jaunimo, kuris slaptai praktikuo
lijos "poetas" išvykęs 1956 m. VELBASYS - LINAS , vieną į Brazi kostiumas nevilnonis 40, vilno
ja.
liją grįžtantį tautietį prašė, kad pasakytų jo motinai, gyvenančiai nis 50 rublių, vasarinis paltas
S. Paulyje, kad ši ir negalvotų grįžti Į Lietuvą. Tai toks "puikus"
120 rublių, batai paparasčiausi
gyvenimas yra Lietuvoje, kad sūnus, kuriam turbūt neužgeso moti guminiais padais 14 rublių, kiek
NEPAMIRŠKITE
nai meilės jausmas, ją maldauja, kad ši nevažiuotų Į namus!!! O kas geresni nuo 28 iki 50 rublių. O
ATNAUJINTI
nenori sugrįžti į namus?! Žemiau perspausdinamas Brazilijoje lei rublio vertė kiek didesnė už do
PRENUMERATĄ
džiamo laikraščio Mūsų Lietuva birželio 15 d. straipsnis duoda Į tai lerį. Tai dabar gyvenk, kad no
atsakymą.
ri. Dėl to žmonės labai skursta.
Vienas
lietuvis patriotas, ventizvisko pilna ir didžiausia
buvęs nuvykęs Į savo tėvynę ir laisvė. Ir mane stoty pasitiko, nu
dabar grįžęs, nors turėdamas di fotografavo, vaišino, vežiojo au
džiausių sunkumų grįžti, ir laiky tomobiliu, viską parodė. Man pa
damas savo grįžimą net stebuklu, tinka. O jie tuoj atkirto: "Pagy
štai ką pasakoja:
vensi, pamatysi".
Kaip tik, sako, nuvykau Į Lietu
Na, ir prasidėjo gyvenimas.
vą, pirmas mano namiškių ir gi Greitai pasibaigė ir mano lais
minių pasveikinimas buvo: "Kibą vė. Pamačiau ir įsitikinau, kad
Naujausia lietuvių įsi
tu durnas, ar tu iš proto išėjai, visur didžiausia priespauda, kon
gyta vasarvietė, 7 mylios
kad grįžai į Lietuvą". Mes nori trolė, priežiūra ir bausmės. Nė
į šiaurę nuo St. Joseph ir
me ištrūkti, o jis, mat grįžta. žingsnio negali žengti, kad tave
Benton Harbor, Mich.
Aš teisinausi sakydamas, kad nesektų. Kas pasipriešina, tas
prie
3 I - 33 US kelio. (100
man sakė, jog Lietuvoj gerai gy- dingsta iš nakties, jį išvietina,
mylių
iš Chicagos, 30 mylių į šiaurę nuo Union Pier,
arba išveža į Rusiją. Žmonės iš’
Mich.).
gudrėjo: kai išgirsta nakčia ma
šinos ūžimą, šoka iš lovų ir pa
Tai dvidešimt penki akrai gražios Michigano ežero pakran
nistų ponus" bandžiau aplankyti. sislepia. Bet ir anie suprato.
tės su tūkstančiu pėdų privačiu paplūdimiu. Iš Chicagos pasie
Tikiu, kad Vienybės redaktorėms Dėl to mašinas palikdavo toli, o
kiama važiuojant Indiana greitkeliu, UŠ-12 ir nuo Union Pier
Paleckis ir jam panašūs yra "di patys pėsti patylomis apsupdavo
US-94; St. Joseph’e įvažiuojama į US-31-33 kelią.
deli ponai", bet man jie yra ken namus ir taip ištraukdavo vienuo
• švarūs motelio ir atskirų namukų kambariai su visais patogu
čiančios tautos engėjai, ir juos se marškiniuose iš lovų, tada su
mais.
lankyti nedėjau pastangų ir jokio rišę vesdavo Į mašinas. Žodžiu,
•
Erdvios žaidimams ir poilsiui skirtos patalpos.
noro nepareiškiau.
visi prispausti, gyvena baimėje,
5. Netiesa, kad į Trakus bu be jokios laisvės. Išskyrus dides
• 250 svečių talpinanti valgykla.
vau "nuvežta aukšto komparti
• Gausus ir įvairus maistas.
nius valdininkus, kurie minta
jos pareigūno". Ten buvau paly svetimu prakaitu, ypač atvažia
• Puošnus baras.
dėta inžinieriaus, vadovavusio pi
vę iš Rusijos, kurių dabar labai
Ideali vieta organizacijų ir grupių išvykoms, suvaziavi
lies atstatymo darbams.
daug Lietuvoj -- visi kiti kenčia
marns, studijų savaitėms ar savaitgalių pramogoms.
6. Netiesa, kad esu "ta pirmoji
neapsakomą priespaudą ir trū
drąsuolė" nuvykusi į Vilnių ir apDėl informacijų skambinti ar rašyti: P. Ambutas
kumus gyvenime. Uždarbis men
krėtusi kitus, įskaitant ir panelę kiausias, nes paprastas darbinin
Chicagoje,
POTTAWATTAMIE RESORT
S. Narkeliūnaitę, "lankymo baci kas uždirba vidutiniškai 30 rub
Route 3, Box 400
REpublic 7-0770
lomis".
lių per mėnesį ir tai dar atskai
Benton Harbor, Mich.
(po 6 vai. vakaro).
Tuo nesunku įsitikinti pasiskai to visokiems mokesčiams,o kol
Tel. WAlnut 5-6243.
čius senuosius Vienybės nume chozuose dar prasčiau: duoda 10
rius. S. Narkeliūnaitės
ap kapeikų ir 200 gramų grūdų už
krėsti" negalėjau, nes jau vyk vieną darbadienį. Ką gi su tomis
dama į Punską 1958 metais ji gal 10 kapeikų ir 200 gramų grūdų
vojo važiuoti į okupuotą Lietuvą. veiksi, kai viskas nežmoniškai
Birutė Paprockienė brangu. Kitas vištoms paberia
New York daugiau negu 200 gr.

"KIBĄ TU DURNAS, KAD GRĮŽAI Į LIETUVA.?”

)PDttAWAttAMIE

VISI KELIAI VEDA l POTTAWATTAMIE ...
Sutaupęs Įneštos
iki liepos 10 teiks
palūkanas nuo lie
pos 1 — po 4%,
jei jnešit metams

— 31 2 % jei trum
piau nei metams,
arba ne mažiau
kaip metų ketvir
čiui.
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TIKROVĖ MŪSŲ£ VEIKLOS ORGANIZACIJOJE*
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Apibūdinus mūsų veiklos orga
nizacija beveiktobulą, vėliau vis
gi pripažinus, kad ji "turi dar ir
kaikurių spragų, netobulumų^’ iš
karto pareikšta, kad joje: nėra
koordinacijos, nėra struktūros
griaučių, nėra darbo tvarkos...
Na, tai nieko sau "spragos"
bei "kaikurie netobulumai", jei
trūksta tokių "mažmožių”, kaip
struktūra ir tvarka!
Tiesa, tų dalykų trūksta. Bet
kodėl?
Argi ne todėl, kad šią organi
zaciją norima dirbtinai laikyti ant
pamatų, kurių
čia
nėra?
Argi ne todėl, kad tas ar kitas
vis dar negali suprasti bei pri
pažinti, jog kas buvo tinkama
1943-čiais metais Kaune, gali'ne
betikti 1963-čiais metais New
Yorke?
Argi ne todėl, kad dar tas ar
kitas tebemano, jog veiklą dera
organizuoti neatsižvelgiant
kur esam ir kokius veiklos duo
menis turim dabar?
Argi ne todėl, kad vieniems tebeprisirišuš prie toli pasilikusių
iliuzijų, kiti (neretai ir tie patys)
imasi organizuotis į a d hoc
sambūrius ir veiklos priemones,
išeidami iš faktinių aplinkybių?
Juk kaip tik todėl taip ir tapom
perdaug organizuoti ir turim
ne vieną, o visą eilę struktūrų.
PLB organizacija viena iš tokių
struktūrų. Principe ji, jei dar ir
nėra, tai turėtų ir galėtų būti pil
niausiai visą išeiviją apimanti
struktūra, kurios planas skirtas
apimti ir vadinamųjų politinių
partijų, grupių ar sambūrių išei
vijoj atsidūrusias nuotrupas.
Kokia gi logika galima pagrįs
ti mintį, kad visos išeivijos
struktūra, tegu dar ir neišbaigta,
bet jau gerokai "statyboje" pa
žengusi, turėtų būti įsprausta į
mažą išeivijos dalį apimančią
struktūrą? Vlikas gi yra tik šiek
tiek tikrovėje arba jau tik atsi
minimuose tebegyvų politinių
partijų koalicija -- tam tikra iš
eivijos atrankos koalicija,tam
tikra išeivijos ir jos bendruome
nės dalis. Išeivijos visumą
fiktyviai perkrikštyti lyg dirbti
ne partija ir sprausti ją į parti
jų koalicijos struktūrą yra pa
našu, kaip bandyti jau pusiau pa
statyto namo struktūrą įsprausti
į paties pastato viduje įrengtos
raštinės sienas...
Jei atsiras "architektai", kurie
apsiims tokį perstatymą įvykdyti,
galima iš anksto numatyti, jog iš
eis apgailėtinas kratinys. Daug
suprantamiau atrodytų, jei būtų
pasiryžimo partijų koalicijos
struktūrą (jei tokia dar reika
linga) įkombinuoti į išeivi jos vi sumos struktūrą. Jei partijų
vadinamojo
vadovybės turi
common šen s e, jos turėtų

Plg., P. Stravinskas.
Laisvinimo klausimais (7),
Organizacija, Dirva, 67 nr.

V. RASTENIS
ne "piketuoti" bendruomeninės
organizacijos struktūrą, o susi
rasti joje sau prideramą vie
tą. Bet tam reikia, kad jos atsi
kvošėtų ir pagaliau išvystų, jog
jos nebe Kauno pogrindžiuose
1943-čiais metais.
Jei atsitiktų toks dalykas, kad
Vlikan kviečiamosios politinės
grupės, nebeapsikentusios gaiš
tu derybose, imtų ir įsirašytų
Vliko sąrašan, išeivijos susiorganizavimo struktūrų virtinė vis
tiek pasiliktų, kokia buvusi ir nie
kas iš esmės nepasikeistų. Tai
kam gi to reikia tikėtis?
Modus vivendi yra ir da
bar, ir nėra reikalo imtis kokių
nors specialių priemonių. Nes
gi modus vivendi (dabar
vadinama moderniau -- koegzis
tencija!) yra buvimas, gyvenimas
tuo pačiu metu greta, "nesigriebiant už gerklių". Trys siūlomos
sąlygos koegzistencijai neva dar
sukurti nei tinkamos, nei reika
lingos.
1) Reikalavimas pripažinti Vii ką "kuo jis yra” iš"nevlikininkų"
pusės pilnai įvykdytas: jie tikrai
pripažįsta jį tuo, kas jis yra. Bet
reikalavimas pripažinti jį būtinai
"tautos atstovybe" ar "Valstybi
nės tautos atstovybe" yra reika
lavimas pripažinti tuo, kas jis
nėra. Toks reikalavimas jau yra
kėsinimasis "griebti už gerklės"
ir priversti sakyti tai, ko reika
laujamasis nemano ir nelaiko tie
sa. Tai jau pasikėsinimas prieš
modus vivendi.
2) Kol LTS ar LLKS buvo Vli
ke, bet ten reiškė savo nuomonę,
juos tada kaltino, kad jie truk
do Vlikui veikti. Kai pasitraukė,
-- vėl, girdi, trukdo...
Vlikas savo skundais, kad jam
vis kažkas "trukdo", įrodo tik
vieną dalyką: kad jis nepajėgia
vadovauti, nebeturi tokio patrauk
laus autoritetingumo, kuris pa
skatintų sekti paskui jį. Kuo čia
kalti kiti?
Kiek toki nusiskundimai pagrįs
ti, bene geriausiai parodė pats
Vliko pirmininkas, kalbėdamas
apie šių metų Vasario 16-tosios
minėjimus. Jis sakė:
"Pasitaikė betgi šen bei ten
beveik tuo pačiu metu Fronto ir
Talkos suruošti parengimai ar
Talkos suruošti parengimai ar
subuvimai, kurie nutraukė dalį
visuomenės, tuo sumažindami
bendrųjų minėjimų apimtį, iškil
mingumą ir aukas. Ateity to reik
tų vengti".
Faktai sako visai ką kita, negu
Vliko pirmininkas. Pavyzdžiui,
New Yorke šįmet, tiesa, šalia
didžiųjų tradicinių Vasario 16tosios iškilmių, kurios buvo va
sario 17-tą, buvo dar ir kitų su
ta švente susijusių įvykių. Sa
vaitę anksčiau frontininkai
surengė gana turiningas disku-

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.
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PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRASVARBL
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.
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ST. ANTNONY SAVINGS
& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS.
sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

sijas. Pačią vasario 16-tąją, di
džiųjų iškilmių išvakarėse,
neolituanai surengė pobūvį su
paskaita tautinės ištikimybės
klausimu. SavaitėvėliauNew
Yorke vyko LNT Tarybos suva
žiavimas. Gal buvo ir daugiau Lie
tuvos šventės atžymėjimųmažes
niuose rateliuose. Bet centrinė
se iškilmėse, kur buvo ir Vliko
pirmininkas, buvo ir frontininkai,
ir talkininkai, ir neolituanai, ir
visoki kitoki, salė buvo pilna, pa
grindinis kalbėtojas buvo Dirvos
red. kolegijos ir A.L. Tautinės
Sąjungos narys, o iškilmėms (ir
lėšų telkimui!) vadovavo -- pra
šom gerai įsidėmėti Vlikopirmi
ninką ir visus aimanuotojus dėl
"trukdymų" — Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo vicepirmi
ninkas!
Panašių atvejų, kiek girdėti,
nestokoja ir kitur. Ar begalima
ko daugiau reikalauti iš m o d u s
vivendi?
3) Padėti Vlikui -- kuo ir kaip?
Jei kam atrodo, kad Vlikas ku
riuo nors reikalu yra užsimojęs

1963 m. liepos 8 d.

daryti tai, kas nėra reikalinga,
nėra gerai ar net žalinga, tai
kam gi jam čia padėti? Iš tik
rųjų natūralu būtų net kliudyti
daryti tai, kas žalinga. Bet tik
rumoje kitaip manantieji juk ap
siriboja tik pastabomis, ir susi
laiko nuo kliudymo.

Be to, kas ne kas, o Vlikas tai
pagalbos ne tik neprašo, bet ir
siūlomas kratosi. Yra buvę siū
lymų ir iš pačių "opozicionie
rių" pusės ir net iš šalies, kad
kai kuriuos darbus Vliko - LNT L. Fronto "trikampis" dirbtų su
sidėję (ir jėgomis ir lėšomis).
Vlikui tai nepriimtina, ambicija
neleidžia. Vadinasi, jo vadams
reikia ne darbo, ne lėšų pagal
bos, o reikia paklusnių vardų,
kurie tik įsirašytų į jo sąrašus
ir tyliai tūnotų. Taigi Vlikas yra
vieta, į kur įeiti "durysatviros",
bet su sąlyga, kad įeinantieji, anot
Maironio, ne tik lazdą, kaliošus,
bet ir nuomones už durų paliktų...
Tai nėra pastangos sustiprinti
veiklą. Priešingai, tai pastangos
nuslopinti veiklumą, lyg ir pagal
dėsnį -- "jeigu mums, vyriau
siems", nesiseka, tai tegu ir nie
kas kitas nebando ką nors daryti:
nes kaip gi mes atrodytumėm, jei
kam kitam, be mūsų palaiminimo,
imtų ir geriau pasisektų!"...

ANTANO OLIO MĮSLĖ
Vyt. Alantas
Birželio mėnuo, galima saky
ti, praėjo Antano Olio mirties
sukaktuvių minėjimo ženkle. Ta
proga pasirodė daug gražių
straipsnių spaudoje ir minėjimo
akademija, įvykusi Chicagoje
birželio 15 d., buvo įspūdinga
tiek kalbomis, tiek koncertu, tiek
ir gausingu publikos apsilanky
mu. Svečių buvo suvažiavę iš
Washingtono, Bostono, New Yor
ko, Detroito ir, tur būt, iš kitur.
I rengimo komitetą įėjo net 22
organizacijos. Toks vieno žmo
gaus atminimo pagerbimas retas
reiškinys mūsų išeivijos gyve
nime. Tai, be abejo, rodo Anta
no Olio populiarumą ir jo dide
lius nuopelnus lietuvybei.
Nežinau, kaip ten iš tikrųjų
ta akademija buvo organizuoja
ma, bet tik tiek aišku, kad toks
platus rengimo komitetas rodo
plačiųjų mūsų išeivijos sluoksnių
tam sumanymui pritarimą, o ne
praktinį akademijos organizavi
mo darbą. Atrodo, kad viso to
darbo spiritus movens buvo J.
Bachunas. Ir tai yra suprantama
tiems, kurie J. Bachuną arčiau pa
žįsta. A. Olis buvo artimas jo
draugas, o J. Bachunas visiems
savo artimiems draugams išpa
žįsta gilų ištikimybės jausmą.
1954 m. rašydamas A. Vanagai
čio biografiją, aš tarp kitko pa
žymėjau, kad A. Vanagaitis, A.
Olis ir J. Bachunas buvo ano
meto mūsų visuomeninės ir kul
tūrinės veiklos "trys didieji". B.
K. Balutis irgi buvo ir liko arti
mas J. Bachuno draugas. J. Bachuno iniciatyva bei lėšomis apie
Balutį ir Vanagaitį buvo išleistos
monografijos, dabar daugiausia
jo rūpesčiu buvo suorganizuota
A. Olio akademija. Vanagaitis,
Olis ir Balutis, be abejo, yra
daug nusipelnę lietuvybei ir Lie
tuvai vyrai, bet jei J. Bachunas
nebūtų buvęs jų draugas, tai šian
dien mes apie juos be abejo, daug
mažiau žinotume ir ypačiai jaunai
kartai jų vaizdas jau būtų žymiai
blankesnis. Juk jei apie dalyką
nekalbama ir nerašoma, tai atro
do lyg jo ir nebūtų...
Aš čia kiek kryptelėjau nuo te
mos, bet, kalbant apie Bachuno
artimus draugus, negali nekalbė
ti apie jį patį. Nereikia užmirš -

ti, kad J. Bachunas ir jo artimi
draugai antrame šio amžiaus ket
virtyje Amerikos lietuvių visuo
menėje buvo vadovaujančios, o
tautinėje srovėje gal ir dominuo
jančios asmenybės.
Per akademiją kalbėtojai iš
kalbingai kėlė velionio nuopel
nus, lygiai tokia pat dvasia vieš
patavo ir spaudoje apie ji pasi
rodžiusiuose straipsniuose: visų
buvo kartojama, kad Olis buvo di
delis lietuvis patriotas, didelis
demokratas, gabus politikas ir
visuomenės veikėjas, tolerantas,
kad jis sugebėjo įsigyti draugų
ir palaikyti ryšius su aukštaisiais
Amerikos visuomenės sluoks
niais ir t.t. ir 1.1., ir tai žinoma,
teisybė, bet niekas nepasistengė
paanalizuoti, kodėl būtent, Olis
pasidarė toks didelis lietuvispatriotas, kodėl jis taip mylėjo
Lietuvą. Kalbant apie Olį neuž
mirštama pabrėžti, kad jis gi
męs Amerikoje ir niekad Lietu
vos nematęs, o vis dėlto liko
lietuvis. Kodėl? Kieno tai įtaka
ir nuopelnas? Kas nors turėjo
jam lietuvybės dvasią įkvėpti ir
padėti susiformuoti jo tautinei są •
monei. Ir didelių vyrų pasaulė-

žiūros pačios savaime nesusifor
muoja. Sakykime, Olis gimė ta
lentingas, bet ir talentai gali vys
tytis ir viena ir kita linkme. Ame
rikoje ir gerose lietuvių šeimose
gimsta tūkstančiai gabių vaikų,
tačiau kiek iš jų tampa gerais
lietuviais patriotais? Olį galėjo
tautiškai paveikti jo tėvas, dide
lis lietuvis patriotas ir veikėjas,
galėjo paveikti jo visa šeima, ku
rioje jis augo, galėjo prie pasau
lėžvalgos susiformavimo prisi
dėti jo draugai, galėjo padaryti
įtakos ir spausdintas lietuviškas
žodis, žodžiu, galėjo būti daug
veiksnių, nulėmusių jo tautinį
apsisprendimą, bet kaip iš tikrų
jų buvo, mes nežinome. Štai, tuo
požiūriu mums Olis lieka neįspė
ta mįslė. O tą mįslę mums rei
kėtų būtinai bent pamėginti įspė
ti, nes Olis yra gyvas pavyzdys
jaunimui, kaip galima sklandžiai
suderinti ištikimybę lietuvybei ir
Lietuvai su ištikimybe tam kraš
tui, kur gyveni. O tai yra proble
mų problema z kalbant apie lie
tuvybės ateitį iševijoje.
Taigi, akademijos surengimas
Oliui paminėti yra sveikintinas
dalykas, ir mes turime būti dė
kingi jos iniciatoriams ir rengė
jams, bet aš, sėdėdamas salėje,
galvojau, kiek žmonių galėjo tą
paminėjimą išgirsti? Keletas
šimtų ir tai jau vyresnio amžiaus
publika. O kur kiti Olio gerbėjai,
išsiklaidę po visą Ameriką? O
kur jaunimas? Ir tie paminėjimai
ateina ir praeina. Kas akademi
joje dalyvavo, tiems įspūdis pa
siliks ilgam, bet ir tai tik įspū
dis... Mes vėl ir vėl grįžtame
prie tos minties, kad pasižymė
jusiems mūsų vyrams reikia pa
stovesnių ir konkretesnių pa
minklų. Vienas kalbėtojas per
akademiją kėlė mintį, kad turėtų
būti išleista monografija apieOlį.
Tą pačią mintį kelia ir B. Rai
la paskutiniame Margučio nume
ryje. Išleista knyga yra amžinas,
kaip sakoma, ir už granitą tvir
tesnis paminklas. Ir juo toliau
nuo to laikotarpio, kuriame gy
veno atžymėtinas asmuo, juo sun
kiau su medžiaga. Tai žinau iš
savo praktikos rašydamas A. Va
nagaičio biografiją. Žinau kiek
vargo turėjo ir mano kaimynas
V. Mingėla, rašydamas kun. Mi
luko biografiją. Atsimenu, prieš
keletą metų sklido gandas ir, jei
neklystu, tas faktas ir spaudos
kronikose buvo atžymėtas, kad
esą tariamasi su Vyt. Kasniūnu
Olio biografijai parašyti. Kas
niūnas jau ir medžiagą renkąs,
ir turįs parašęs pradžią. Netu
rėjau progos tos žinios patikrin
ti, bet man tada susidarė įspūdis,
kad tas reikalas jau pajudintas.
Tačiau vėliau vėl viskas aptilo.
Akademijos surengimas Olio
biografijos parašymo reikalą vėl

PHILADELPHIA
• Philadelphijos lietuviai,
kartu su kitų pavergtų tau
tybių — latvių, estų, lenkų,
vengrų, slovakų, ukrainie
čių ir kitų atstovais, rengia
"Pavergtųjų Tautų Savai
tės’’
(Captive
Nations
Week) minėjimą, kuris
įvyks liepos mėnesio 14 d.,
sekmadienį, 2:30 valandą p.
p., prie Philadelphijos ’Tndependence Hali’’ pastato
(Chestnut gatvė, tarp ket
virtos ir penktos g.).
Programoje: Invokacija,
himnas, prakalbos: Antibolševikinių Tautų Bloko
pirmininko Dr. Levo Uobrianskio, Philadelph i j o s
miesto burmistro James
Tate, Pennsylvanijos vals
tybės prekybos ministro Ta- •
bor ir kitų.
Lietuviškoji visuomenė
nuoširdžiai kviečiama šiame
minėjime gausiai dalyvauti,
kad ne tik parodyti savo su
sirūpinimą pavergtųjų tau
tų problema, bet ir pade
monstruoti amerikiečių vi
suomenei mūsų aspiracijas.
Moterys prašomos pasipuoš
ti tautiniais rūbais.
J. A. V. L. B. Philadelphijos apyl. valdyba

SMA1FORD
• Birželio 16 d. Stamfordo ir Apylinkės Lietuvių
Moterų Klubas suruošė Tė
vo Dienos ir Birželio Trė
mimų minėjimą — išvyką,
gražiame Chestnut Hill par
ke prie Stamfordo. Dalyva
vo nemažas būrys Stamfor
do lietuvių: naujų ateivių,
senai'atvykusių bei čia jau
gimusių. Tėvo Dienos ir Bir
želio Trėmimų temomis kal
bėjo klubo pirmininkė A.
Bortweck, F. Prekeris ir J.
čerekienė. Stamfordo jau
noji karta turėjo progos pa
sirodyti savo tėvams meni
nėse ir sportinėse varžybo
se. Vaišino ir vaišes ruošė
J. Valiušaitienė, A. Liūtienė, O. Laznikienė, E. Bra
žėnaitė ir E. Bražėnienė.

suaktualino. Ir vėl mūsų akys
kažin kaip savaime nukrypsta į J.
Bachuną... Jis išleido Vanagaičio
ir Balučio biografijas, atrodo, kad
dabar būtų Olio eilė...

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS

metinį dividendą uz
visas taupymo sąs
kaitas.

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

INSURED i

i

Charfered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAD
Phone: Vlrginia 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Pres.

V1ESĖIHM1 CN1CAGUE l'IRKITE WI.III.IE MODmiOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta........................................ $3.59
KRON BRANNVIN
AQUAVIT (švediška) ........................ 5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta ........................................ $2.98
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA IT AL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................... 5th$0.98

DIRVA

1963 m. liepos 8 d.

Nr. 77 — 5
Urągvajuj, o moterų -- Čekos
lovakijoj.
Keistu sutapimu, beveik tuo pa
čiu laiku, Kaune rungtyniavo Lie
tuvos ir Latvijos rinktinės -prieškarinės krepšinio tvirtovės
senajame žemyne. Susidomėji
mas buvo labai didelis, nes Lie
tuvos rinktinė nuo 1957 m. lat
viams pralaimėjo iš eilės tris
susitikimus. Kiek geriau susi
klostė šį kartą mūsiškiams, ka
dangi pirmą dieną Lietuva nuga
lėjo Latviją 59:56, o atsigriebimo rungtynėse latviai (su "mil
žinais" J. Krūminiu ir Egličiu)
atsilygino už pirmos dienos pra
laimėjimą, įveikdami lietuvius
71:60. Reikia pažymėti, kad pir
mosios Lietuvos ir Latvijos rung 
tynės įvyko 1925 m. gruodžio 13-tą
dieną Rygoje. Mūsiškiai latviams
pralaimėjo 20:41. Po pirmų rung
tynių, sekė tolimesnės latvių per
galės (atmintina rekordine pa
sekme 123:10!!), kol galų gale
___kovo
_______
1938 m.
mėn.______
Kaune_____
laimėta 24:19. Šiuo metu, Lietuvos krepšinio rinktinė pergyvena stip
rią krizę: keli geri žaidėjai už
muštynes ir dievaičio Bacho gar
binimą Tiflise, diskvalifikuoti iš
krepšinio gyvenimo, kiti serga.
K.B.

• Dail. Vytautas ir Biru
tė Ignai, gyveną New Yor

ke, pasinaudodami atosto
gomis, buvo atvykę Į Clevelandą aplankyti giminių ir
pažįstamų.
• CIevelando vasaros or
kestras liepos 10 d. (trečia

dienį), 8:30 vai. vak. Public
Auditorium salėje patieks
didžiojo romantiko Čaikovs
ALT pirmininkas Leonardas Simutis, lankydamasis Clevelande, padarė pranešimą ALT CIevelan
J. Garlos nuotrauka
kio kūrinius, diriguojant do skyriaus nariams, apie ką buvo rašyta Dirvos 76 nr.
Louis Lane.
C 1 e velandietis pianistas
Theodore Lettvin numaty
tas su Čaikovskio Concerto
miųjų žmonių jaunystėje buvo
No, 1 B flatminor, Op. 23
sportininkais. Kartu pareiškė,
piano solo debiutu.
kad sportuojant negalima pa
miršti ir kitų svarbių gyvenimo
Programa prad ėdama
dalykų.
grandioziniu ”Marche SolePopietėje visi susirinkome
nelle”, toliau valsas iš ”GulSporto kursuose Tabor Formoje
diskusijoms.
Mes sprendėm
bių Ežero” ir kt.
klausimus,
kaip
išlaikyti sportinį IŠ LIETUVIŠKO SPORTO
Kartu sužinojome, kad šių metų

SPORTO DIENOS

MINTYS KURSAMS PASIBAIGUS

PARENGIMU KALENDORIUS
LIEPOS 14 D. Lietuviams budžiams remti valdyba ruošia ge
gužinę Painesville, Ohio.

LIEPOS 28 D. Niaurų sody
boje didžioji lietuvių gegužinė.
Rengia LB CIevelando I-os Apyl.
Valdyba.

RUGSĖJO 7 D. LB CIevelando
1-os ApyL dešimtmečio paminė
jimas šv. Jurgio parap. slėje.
RUGSĖJO 8 D. 1863 m. suki
limo minėjimas. Rengia ALT

RUGSĖJO 14 D. Vaidilos teat
ro dešimtmečio sukaktis proga
balius šv. Jurgio parapijos salė
je.
RUGSĖJO 28 D. Šv. Jurgio
parapijos salėje, koncertas - re
čitalis Genovaitės Vasiliauskie
nės, iš Australijos. Rengia ALTS
12 skyrius. Pradžia 7:30 vai. vak.

Vakaro ramioj tyloj liejasi
liūdni atsiminimai. Giliai krū
tinėj dar vis skamba sportuo
jančio jaunimo džiaugsmai ir
dainos. Širdis nenori apleisti se
nų ir naujai įgytų bičiulių.
Per tą savaitę mes sėmėmės
daug įspūdžių, žinių ir džiaugs
mo. Paskaitos ne vien tik primi
nė mums mūsų pareigą kaip lie
tuviams, bet sužadino mūsų šir
dyse meilę tai pareigai ir norą
ugdyti lietuvišką dvasią ne vien
tik savyje, bet ir prijungti visą
mūsų jaunimą prie tos galingos
lietuviškos dvasios. Mes klau
sėm vyresniųjų žodžius ir jų
akyse matėm tvirtą meilę jau
nimui.
Kursai užsibaigė, bet spor
tuojančio jaunimo darbas tik pra
sidėjo. Naujai įgautos idėjos nu
švies mums kelią ateities. Tos
gražios dienos, praleistos lie
tuviškoje aplinkoj niekad negrįš,
bet atsiminimai liks visuomet.
Laima Juodytė

potencialą. Nusprendėm, kad yra
reikalinga didesnė priežiūra ir nesiskaitantiems su drausme ir
tvarka, reikia pritaikinti baus
mes. Kiek vėliau kalbėjo Tėvas
J. Borevičius, S.J. Gerbiamasis
Tėvas aiškino ir tikino, kad spor
tininkui yra būtina dvasinė ir fi
zinė koordinacija. Paskaitininkas
pareiškė, kad norint būti pilnu
žmogumi, tokios koordinacijos
reikia siekti. Dar kalbėjo ir apie
būdo savybes. Žmogui reikia pil
no apsisprendimo, kiek tai liečia
tėvynę, profesiją ir t.t. Tėvo J.
Borevičius patarimais susiža
vėjome. Jie mums bus naudingi.
Atėjus vakarui uždegėme lau
Programą pradėjome mankšta. žą. Aš pats labai jau seniai be
Taip ir turi būti. Esame juk spor buvau su lietuviais prie laužo.
tininkai. Pavalgę pusryčius ėjo Man buvo labai malonu išgirsti
me paklausyti iš Chicagos atvykm lietuviškas dainas, kurias anks
šio Jono Šoliūno. Paskaitininkas čiau mokėjau, bet buvau jau pri
kalbėjo apie sportą, visuomenę ir miršęs.
Bronius Andriukaitis
apleistas sporto šakas. Taipogi
Tabor Farm
paminėjo, kad daug pasaulio žy-

pabaltiečių lengvosios atletikos,
lauko teniso, plaukimo ir futbo
lo pirmenybės bus Chicagoje.
Po pietų buvo dr. M. Vyganto
paskaita. Jis kalbėjo apie spor
tą ir fiziologinius aspektus. Taip
pat paaiškino apie sportininkams
tinkantį maistą ir kaip reikia elg
tis susižeidimo atveju.
Laisvalaikiu sportuojame, žais
dami lauko ir stalo tenisą. Va
kare išbandėme Kennedy šeimoje
populiarų "touch football". Žai
dėme visi. Visiems patiko. Dieną
užbaigėme klausydami muzikos.
Asta Karaliūtė
Petras Grigaitis

PASAULIO KREPŠINIO PIRMENYBĖS

Kursų atidarymas ir visa pir
Trumpame laikotarpyje JAV ir
SPALIO 12 D. Neringos skau moji diena buvo įdomi.
Pavalgius skanius pusryčius, Kanados sporto mėgėjus ištiko du
čių tunto tėvų komiteto rengia
smūgiai: kovo mėn. ledo rutulio
mas balius ir madų paroda šv. susirinkome į paskaitų patalpą.
pirmenybėse Stockholme Kana
Čia
mus
pirmiausiai
supažindi

Jurgio parapijos salėje.
no su mūsų sportinės organiza dos rinktinė buvo visiškai su
SPALIO 12 D. Naujosios pa cijos garbės nariu ir šios va triuškinta net trijų valstybių ir
rapijos salėje antrasis kultū
sarvietės šeimininku Juozu Ba- JAV krepšinio mėgėjus ištiko pa
rinės talkos koncertas, tos sa chunu. Paskui išklausėme J.P. našus likimas pasaulinėse vyrų
lės pianinui įgyti. Globoja Vy Nasvyčio paskaitą apie Šiaurės krepšinio pirmenybėse.
čių kuopa.
Pereikime prie pačių pirme
Amerikos Pabaltiečių Sporto Fe
nybių Rio de Janeiro mieste, kur
SPALIO 19 D. Lithuanian Vil- deracijos veiklą.
lage Bendrovė rengia balių.
J.P. Nasvytis plačiai papasa susidomėjimas krepšiniu buvo la
kojo
ir apie šiame krašte ren bai didelis,atsižvelgiant į dideles
LAPKRIČIO 3 D. madų paBrazilijos galimybes šį kartą lai
rodą šv. Jurgio parapijos sa- giamas pabaltiečių pirmenybes.
mėti dar vieną pasaulio meiste
Įėję.
rio vainiką, šalia laimėto futbo
lo primenybėse.
LAPKRIČIO 9 D. Vaidilos te
O kelią brazilams praskynė
atro premjera M. Venclausko
"Užburtoji dūdelė" Šv. Jurgio
• Savininkas parduoda Sov. Sąjungos rinktinė, nugalė
parapijos salėje.
mūrinį namą: 4 miegamie dama JAV paskutinėse sekundėji; 4 garažai; varinis van se 75:74, kartu nešdama visas
LAPKRIČIO 17 D. Vaidilos te
dentiekis ir lietaus nubėgi- viltis nugalėti ir Braziliją, ka
atro spektaklis "Užburtoji Dū
po trijų rungtynių, abi vals
mai; sklypas 425 pėdų ilgio dangi
delė” vaikams ir jaunimui, Lie
tybės ėjo be pralaimėjimų. De
su medžiais; naujas cemen ja, rusų svajonės neišsipildė
tuvių salėje.
tinis išvažiavimas; randasi (rinktinėj buvo daugumoj rusai,
LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
Marceila Rd. — prieš Nau keli atsarginiai latviai ir vienas
nės šventės minėjimas šv. Jur
jos parapijos mokyklą. Te gruzinas), nes Brazilija sutriuš
gio,parapijos salėje. Ruošia LVS
lefonas: IV 1-53 80.
(78) kino Sov. Sąjungą 90:79 (43:42),
Ramovė.
kuri dar vėliau pralaimėjo pasau
PARDUODAMAS NAMAS linių pirmenybių "Pelenei" -Jugoslavijos rinktinei 67:69 (28:
MŪRININKAI
Savininkas parduoda na 34). Taigi,Brazilijai kelias įaukIeškomi prityrę mūrinin mą, laisvą apsigyvenimui. 2 so medalį buvo atviras, nors rei
kai Rytų ir Vakarų miesto šeimų, 5-5, dvigubi porčiai, kėjo dar nugalėti paskutinę kliū
--JAV. Amerikiečiai, įvairiom
pusėje esantiems darbams. plytelėmis klotos virtuvės, tįpriemonėm
stengėsi šias rung
2
gaso
pečiai,
erdvus
rūsys,
Dienomis skambinti —
tynes laimėti (pralaimėjimas
831-8711. Vakarais skam naujas 1Į j garažas.
reiškė ketvirtą vietą pirmenybė-

binti — 217-6370.

(77-79)

Telef. 881-7064.

se) tačiau prie neapsakomo žiū
rovų triukšmo, džiaugsmo ir vė
liau net ašarų, brazilai įveikė
JAV 85:81 (39:39).
Tokiu būdu, baigminė pirme
nybių lentelė, atrodo taip:
Brazilija 6 tšk., Jugoslavija
5, Sov. Sąjunga 4, JAV 3, Pran
cūzija 2, Puerto Rico 1, Italija
0.
Krepšinio pirmenybių proga
buvo susirinkęs tarptautinis krep.
šinio komitetas (FIBA) olimpinių
varžybų programos nustatymui.
Nutarta, kad olimpinėse žaidy
nėse be jokio priešžaismio daly
vaus JAV, Sov. Sąj., Brazilija,
Italija, Čekoslovakija, Lenkija,
Jugoslavija, Urugvajus — taigi
visos valstybės, užėmusios Ro
mos olimpijadoj pirmas aštuonias vietas, plius -- Japonija,
Puerto Rico ir Peru. Likusias pen
kias vietas išaiškins atrankinės
rugtynės. Be to, krepšinio są
junga nutarė, kad 1967 m. vy
rų pirmenybės
bus suruoštos

GYVENIMO

* Š. Amerikos lietuvių va
saros rato žaidynės įvyko New
Yorke birželio mėn. 29-30 d.d.
* Chicagos LSK Aras krepši
ninkai E. Barkauskas ir D. Au
gius gavo Lojolos universiteto
stipendijas, kartu pakviečiant
juos į krepšinio rinktinę. Lojo
los universitetas yra 1963 m.
NCAA meisteris ir laikoma ge
riausia JAV universitetų koman
da.
* LFK Lituanica Chicagoj su
žaidė lygiomis su SC Imperials
komanda -- 3:3. Rungtynės buvo
labai žemo lygio.
* Šachmatų turnyrą Clevelande laimėjo Dr. Alg. Nasvytis, su
rinkęs 12 1/2 t. iš 13 galimų.
* Vokiečių sporto žurnalas
Kickers praneša, kad eidamas
84 metus Berlyne mirė a.a. R.
Gerulaitis (laikraštis rašo Girulatis). Jis buvo pirmas Berlyno
futbolo treneris, savo karjerą
pradėjęs dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą.K.B,

IŠ LIETUVOS
Tarpmiestinėse lengvosios at
letikos rungtynėse Kaunas nuga
lėjo Vilnių 173:172. Geresnės pa
sekmės: diskas A. Baltušnikas
56,60 m. (antra pasekmė šiame
sezone visoj Sov. Sąjungoj) ir
V. Jaras 53,58; rutulys -- A.
Varanauskas 17,42 m.; šuolis į
tolį -- A. Černiauskas 7,03 (A.
Vupšas nedalyvavo) ir Vilniaus
lenkas J. Jaščianin kūjis -- 57,70
m.
Sov. Sąjungos A klasės futbo
lo pirmenybėse Vilniaus Žalgi
ris mūsų sostinėj nugalėjo Voro
nežo Trud 3:2. Po septynių rung
tynių vilniečiai surinko devynis
taškus ir lentelėj stovi trečioje
vietoje. Latvių Daugava užima
9-tą, o estų Kalev šiemet A kla
sėj nežaidžia, kovodamas žemes
nėje -- B klasėje.
Kauno ir Gdynės plaukimo rung'
tynės baigėsi lenkų pergale 115:

114. Atsiekta eilė naujų Lietuvos
rekordų, kurių atžymėtini: 100
m. delfinu -- I. Mauručaitė 1:18,9
min., 20 m. nugara -- J. Sodai tytė 2;46,8 min.; 4 x 100 moterų
estafetė 1. st. 4;55,8 min. ir vy
rų -- 4;02,l min.; 100 m. krūtine
-- Z. Užkuraitytė 1;23,9 min.
Laukta Lietuvos rekordo 100 m.
1. st. vyrų plaukime, kadangi šia me nuotolyje dalyvavo Europos
pirmenybių, baigminių plaukimų
dalyvis, lenkas A. Saliamon. De
ja, mūsiškis A. Tubis parodė
1 min. 5/10 sek. laiką, kai tuo
tarpu Saliamon nuplaukė per 57,2
sek. Lietuvos rekordas priklauso
Urbonui ir yra 59,4 sek.
* Maskvoje pradėtos Europos
bokso pirmenybės. Už Lietuvos
pavergėją dalyvauja 1962 m. Eu
ropos meisteris pusvid. svory R.
Tamulis ir Vilniaus lenkas D.
Pozniak.
* Naujus Sov. Sąjungos rekor
dus sklandymo varžybose atsiekė
J. Jaruševičius pasiekęs dviviečiu sklandytuvu 60 km/į vai. vidutinį- greitį, o L. Brazauskas
pasiekė 6.200 m. aukštį.
K.B.

MAIRONIO

JAUNOJI
LIETUVA,
knyga be kurios negali ap
sieiti nei vienas jaunuolis,
moksleivis.

Ribotas tos knygos
skaičius gautas Dirvoje.
Užsisakykite paštu.
Knygos kaina —
kietais viršeliais 2 dol.,
minkštais — 1,50 dol.
DETROIT
• A. L. B. Radijo Klubas

Detroite kviečia Detroito ir
apylinkių lietuvius atsilan
kyti Į liepos 14 d. rengiamą
klubo tradicinę gegužinę.
Gegužinė bus prie gražaus
Chemung ežero, International Co-Op Society parke.
Ten pat, kur ir praeitais
metais. Savo atsilankymu
paremsite klubo radijo va
landėlės ”Lithuanian Voice”
išlaikymą.
A.L.B. Radijo Klubas

• Dirvoje galite Įsigyti
ar užsisakyti paštu šias
naujai pasirodžiusias kny
gas:

Kipras Bielinis — Teroro
ir Vergijos Imperija Sovie
tų Rusija — $2.50.
Leonas Dambriunas —
Lietuviu Kalbos Sintaksė —
$2.50.
Dr. Vanda DaugirdaitėSruogienė — Lietuvos Kul
tūros Istorijos Bruožai —
$2.00.

Prisiimtus čekį ar pašto
perlaidą, knygos nedelsiant
išsiunčiamos paštu.

(75-78)

<---------- ------------------------------------------------------------EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2 :30
ACCOUNTSINSURED

SUPERIOR
J|% SAVINGS
TO $10,000.00

VISAIS
APDRAUDOS
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į
atstovę

HOME AND

REMODELING LOANS
Indėliai Įnešti iki LIEPOS 15 DIENOS bus užskai
tyti nuošimčiams nuo LIEPOS 1 DIENOS!
IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

PAULINA
MOZURAITISBENNETT
UI 2 4450
642 Meadow Lane Dr.
CLEVELAND 24

Lietuvių naujosios parapijos Clevelande pradžios mokyklos mokiniai su mokytojomis seselėmis
Marija Vita, Marija Lukas ir Marija Jannete.
J. Garlos nuotrauka

DIRVA
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KAS IR KUR?
• Įsidėmėkite Dirvos ad
resą su nauju codo numeriu!
Kad palengvinus pašto
įstaigai efektingiau ir spar
čiau atlikti pašto paskirsty
mą ir spartesnį jo pristaty
mą adresatui, naudokite
naują ZIP codo numerį. Ad
resuojant Dirvai, rašykite:
Dirva, 6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio, 44103.
Dirvos administracija pa

1963 m. liepos 8 d.

laipsniui keičia ir atitinka
mai papildo prenumerato
rių adresus, kiek iki šiol su
žinoma apie naująjį zoninį
codo numerį.
• Rašyt. Alė Rūta birže
lio 30 d. iš Los Angeles su
savo trimis vaikučiais Vio
leta (18 metų), Arimantu
ir Rasutė išvyko per Chicagą į Detroitą, "Dainavos”
stovyklą ir kt. Į Los Ange
les grįš rugpiūčio mėn. pra
džioje.

W. F. LAUKAITIS NUMATYTAS Į AUKŠČIAUSIĄ
BALTIMORĖS TEISMĄ TEISĖJU.
Prie Lietuvos paviljono Chicagos tarptautinėje parodoje. Stovi iš kairės: Albertas Vengris, Lietu
vos atstovas Washingtone J. Kajeckas, Violeta Briedytė, Danguolė Markutė, Lietuvos gen. ■ konsulas
dr. P. Daužvardis, Povilas Soliner, Kęstutis Gečius.
V. Noreikos nuotrauka

ESTAI DĖKOJA NEW
YORKO OPERETĖS
CHORUI

Baltimorės laikraštis The Sun birželio 25 d. laidoje
paskelbė sąrašą kandidatų, kuriuos Advokatų Taryba pa
rinko pristatyti gubernatoriui Tawes. Parenkant kandi
datus, buvo atsižvelgta Į "garbingumą, sumanumą, sveiką
teisinę sampratą, kuklumą, teisinę laikyseną, kurtuaziją,
kantrybę ir simpatiją”. Kandidatų tarpe randame ir Bal
timorės pašto viršininką W. F. Laukaitį.
šie teisininkai rekomenduojami laisvai teisėjo vietai
Baltimorės aukščiausiame teisme, kartu turint omenyje
kitus galimus paskyrimus aukštesnėms teismų pozicijoms.
Malonu konstatuoti, kad tokioje teisininkų atrankoje
figūruoja mūsų tautietis, pasižymėjęs ne tik. savo būdo
ypatybėmis, bet ir sugebėjimais administraciniame darbe.
W. F. Laukaičiui linkime geros sėkmės.

New Yorko Operetės Cho
ras, kurio surengtas meti
nis koncertas praėjo su gra
žiu pasisekimu, dalyvavo
Baisiojo Birželio minėjime
New Yorke, išpildydamas
Lietuvos, Latvijos, Estijos
ir Amerikos himnus, o taip
pat padainuodamas ketu
rias dainas.
Amerikos Estų Tautinis
Komitetas New Yorke at
siuntė laišką, dėkodamas
chorui ir dirigentui muz. M.
Cibui už puikų jų himno iš
pildymą. šį laišką adv. S.
Bredes Įteikė chorui birže
lio mėn. 21 d. įvykusiame
choro susirinkime ir padė
kojo Alto vardu už dalyva
vimą minėjimo programos
išpildyme.
Be to, tame pat susirin
kime, atsistatydinus buv.
valdybai, išrinkta nauja, į
kurią įeina V. Gintautaitė,
L. Gudelienė, J. Jankus, P.
Petraitis, J. Šileikis ir V.
Vasikauskas. Choro kores
pondentu paprašytas būti
St. Vaškys. Choras padėko
jo buv. valdybai už atliktus
darbus ir nutarė pradėti re
peticijas po atostogų —
rugsėjo mėn.
Choras sezono metu tu
rėjo 40 repeticijų, suruošė
metinį koncertą ir dalyvavo
4-se minėjimuose. Choro ei
lėse dalyvauja 40 daininin
kų, kai kurie iš jų praleido
tik vieną ar dvi repeticijas.
Sus irinkimas užbaigtas
gražiu ir nuotaikingu pobū
viu, kurio metu skambėjo
gražios lietuviškos dainos,
ne vieną nukeldamos į gim
tosios pastogės laukus.
S. I.

Virginija Barauskaitė ir Gintautas Saulis birželio 8 d. susituokę Chicagoje. Virginija baigusi aukš
tąjį mokslą tarnauja vyr. sekretore, o jaunasis Gintautas baigęs farmaciją bakalauro laipsniu pradėjo
dirbti savo profesijoje, aktyviai reikšdamasis Korp! Neo-Lithuania eilėse. Jaunieji nuo rudens žada
persikelti į Indianapolį, kur Gintautas pasiryžęs tęsti mokslą. Nuotraukoje iš kairės: R. Mulokas,’ V,
Krumplis, V. Šlapelis, A. Saulis, Gintautas ir Virginija Sauliai, Zita Barauskaitė, Vida Anskytė, Auš
ra Poškaitytė ir Dalia Nemickaitė. Vestuvės įvyko šv. Kryžiaus bažnyčioje. Vaišės buvo B. Pakšto
svetainėje, dalyvaujant 250 svečių.
V. Noreikos nuotrauka

NAUJA FILOSOFUOS DAKTARĖ

tarės (Ph. D.) laipsnį. Kaip
kruopšti ir pasižymėjusi moksle,
Birutė buvo pakviesta į honorarinę
mokslinę sąjungą Sigma Xi.
Birutė priklauso lietuvių skau
čių sąjungai ir du metus ėjo Aka
deminių Skaučių Draugovės pir
mininkės pareigas.
Šalia mokslo Birutė dalyvavo
įvairiose lietuviškose organiza
cijose. 1958 metais jinai buvo LB
Toronto apylinkės sekretorė,
1956 m. tas pačias pareigas ėjo
Kanados Lietuvių Studentų Sąjun
gos Centro Valdyboje, o 1957 m.
Toronto Lietuvių Studentų Sky
riuje. Taip pat priklausė studen
tų skyrelio "Studentiškuoju Ke
liu" redakciniam kolektyvui, ku
ris pasirodydavo Tėv. Žiburiuo
se. Be to yra parašiusi eilę
straipsnių įvairiuose laikraščiuo
se.
Birutė reiškėsi ir sporte. Dar
lankydama gimnaziją Albertos
provincijoje laimėjo pirmąsias
vietas lengvoje atletikoje, o 1959
metais Chicagos U-te, International House turnyre, laimėjo pir
mąją vietą stalo tenise.
Taip pat eilę metų Birutė da
lyvavo įvairiuose tautinių šokių
vienetuose, ir kurį laiką Toronto
Lietuvių meno mėgėjų būrelyje.
Džiaugdamiesi dr. Birutės
Petrulytės-Januškevičienės pa
siektais laimėjimais moksle, lin
kime jai tolimesniame jos gyve
nimo kelyje ko geriausios sėk
mės.

• Dr. Antanas Rudokas,
opt., Chicagoje prieš kurį
laiką stipriai sunegalavęs,
po sėkmingos skrandžio ope
racijos, jau baigia sveikti
ir pradeda darbą savo kabi
nete, 4455 So. California.
• Vidmantas S. Montvila,
New Yorke gyvenančių Dr.
Halinos ir Jurgio Montvilų
sūnus š. m. birželio mėn. 12
d. baigė Polytechnic Insti
tute of Brooklyn Bachelor
of Science laipsniu elektro
nikos inžineriją. Vidmantas
S. Montvila studentu būda
mas aktyviai reiškėsi Lietu
vių Studentų Skautų Korp.
VYTIS eilėse, vienu metu
būdamas tos korporacijos
pirmininku. Iš keletos gau
tų pasiūlymų, jaunasis in
žinierius pasirinko darbą
Grumman Aircraft Engineering Co. Space Center
skyriuje, be to šį rudenį
ruošiasi tęsti studijas ma
gistro laipsniui.

BIRUTĖ PETRULYTE - JA
NUŠKEVIČIENE gavusi birželio
8 d. Chicagos Universitete filo
sofijos daktarės laipsnį kliniki
nėje psichologijoje.
Birutė, duktė Stasės ir My
kolo Petrulių, gyvenančių Toron
te, gimė Klaipėdoje. 1955 me
tais įstojo į Toronto Universi
tetą, kuriame 1957 m. gavo ba
kalauro laipsnį psichologijoje.
Tų pačių metų rudenį jinai gili
no studijas klinikinėje psicho
logijoje kur 1959 m. jai buvo su
teiktas magistro laipsnis. Stu
dijų metu nuo pat pradžios Bi
rutė turėjo stipendiją, o pasta
ruosius du metus prieš įsigy
jant magistro laipsnį buvo soci
alinės psichologijos profeso
riaus asistente.
Gavus magistro laipsnį ir lai
mėjusi stipendiją konkursiniu ke
liu (viena iš 10) buvo priimta į
Chicagos U-tą, kuriame .po dvie

• Liudas Stukas, pasižy
mėjęs ”Rūtos” ansamblio
solistas, pakviestas į 49-tą
Wyoming Klonio Lietuvių
Dieną. Wyoming Klonio
jų metų įtempto darbo išlaikė
"Dainos” Draugija kiekvie
doktarato egzaminus. 1961 m. ru
denį Chicagos U-to Psichologijos nais metais darbo dienoje,
Skyriui priėmus jos disertaci
rengia tradicinę Lietuvių
jos tyrinėjimų projektą, Birutė
Dieną, ši šventė šįmet įvyk
sugrįžo į Torontą, kur psichiat
sta su menine programa
rinės ligoninės laboratorijoje at
rugsėjo 2 dieną, pirmadienį,
liko tyrinėjimus.
3:30 vai. p. p. šokių svetai
1962 m. sausio mėn. Birutė
nėje. Dainos Draugija labai
ištekėjo už montrealiečio inž.
Česlovo K. Januškevičiaus ir per vertina naujus, iškylančius,
dainininkus ir kviečia juos
sikėlė į Montrealį, kur dirbo
McGill U-to Allan Memorial Psi pasirodyti šioje apylinkėje
tos dienos programoje.
chiatriniame Institute. Tais pa
čiais metais buvo priimta vienų
metų praktikai į Institute for Juvenile Research, Chicagoje, kur
šiuo metu specializuojasi kliniki
nėje vaikų psichologijoje.
Šį pavasarį užbaigė ir apgynė
dizertaciją pavadintą "Factors
affecting imagery experienced
with restriced stimulation".
Birželio 8 d. Chicagos U-tas
suteikė Birutei filosofijos dak

• DĖMESIO! Paštui įve
dus naują sritinį kodą, vad.
Zip Code, Dirvos vardu
siunčiant korespondenciją:
laiškus, spaudą ir kt., prie
adreso prašome rašyti 44103

Detroito tautinių šokių grupė Šilainė su vadove Galina Gobiene, dalyvavę tautinių šokių šventėje
Chicagoje.
J. Gaižučio nuotrauka

