
Jonas Rugienius 
12230 Uashburn Si. 
Dėtroit 4, Mich.

Liepa-July 19, 1963Nr. 82 Cleveland, Ohio

Konservatyvi užsienio politika
STAIGUS SENATORIAUS BARRY G0LDWA- 
TERIO IŠPOPULIARĖJIMAS SUKĖLĖ GALVO
SŪKĮ KAIP SUFORMULUOTI 'KONSERVATY
VIĄ’ PROGRAMĄ, KURI ĮTIKINTŲ RINKIKŲ 
MASES JOS TEISINGUMU IR KARTU PANEIG
TŲ išplitusi įsitikinimą, kad koegzis
tencijos SU KOMUNISTAIS ALTERNATYVA 

YRA ATOMINIS KARAS.

- - - - - - - - - -  Vytautas Meškauskas - - - - - - - - - -
Paskutiniuoju metu nepapras

tai padidėjęs Arizonos senato
riaus Barry Goldwaterio popu
liarumas iškėlė jį Nr. 1 respu
blikonų kandidatų į prezidentus 
tarpe. Senatorius atstovauja kon
servatyvų respublikonų partijos 
sparną, kuris iki šiol, politikų 
nuomone, nebuvo taip populia
rus, kad jo kandidatas galėtų lai
mėti prezidento rinkimus. Dėl 
to dauguma respublikonų pasisa
kė už gen. Eisenhowerio kandi
datūrą, kuris laikomas daugiau 
vidurio žmogumi, o po Nixono, 
kuris irgi yra vidurio žmogus, 
pralaimėjimo, rimčiausiu kandi
datu iki šiol buvo laikomas New 
Yorko gubernatorius Rockefelle- 
ris. Sakoma, kad Rockefelleriui 
pakenkusios jo skirybos ir nau
jos vedybos. Tai gal ir turėjo 
laikinos reikšmės, daugiau, ma
no nuomone, nulėmė tas faktas, 
kad Rockefelleris palyginti ma
žai kuo skyrėsi nuo Kennedy sa
vo vidaus ir užsienio politikos 
tiksluose. Goldwaterio populia
rumo paslaptis slypi tame, kad 
jis yra visos J.F. Kennedy vidaus 
ir užsienio politikos priešas, o 
toji kelia nepasitenkinimo vis 
platesniuose gyventojų sluoks
niuose.

Čia reikia pastebėti, kad pats 
senatorius Goldwateris iki šiol 
nelabai tikėjo savo galimybėmis 
laimėti prezidento postą bent per 
1964 m. rinkimus. Susidaręs jo 
kandidatūrai išstatyti ir paremti 
komitetas - - National Draft Gold- 
water Committee -- iš pradžių 
veikė net prieš jo norą, tačiau 
dabartinio pasisekimo paskatin
tas, Goldwateris, atrodo, turės 
rimčiau su tuo komitetu bendra
darbiauti.

Kiekvienu atveju, dabartinė 
būklė yra tokia, kad Goldwaterio 
draugai ir priešai turi pradėti 
rimtai galvoti, ką padarius, kad 

Šiandien ir rytoj
BAIMĖ, kad komunistinė Kinija vieną dieną turės savo ato

minę bombą, verčia Ameriką, Angliją ir Sovietiją greičiau susi
tarti dėl atominių bandymų uždraudimo, tikintis gal tokiu būdu bus 
galima sukliudyti kinams įsigyti baisųjį ginklą.

Nėra abejonės, jei kinai turėtų atominę bombą,nedvejodami ją 
panaudotų kare prieš Vakarų pasaulį, nes jų supratimu karas yra 
būtinas ir be jo neįmanoma įgyvendinti komunizmą visame pasau
lyje.

Lieka dabar tik žinoti, ar trijų susitarimas uždrausti atomi
nius bandymus sukliudys Kinijai įsigyti savo atominę bombą? Kaip 
Pekinas paklus šiam nutarimui? Pagaliau, kokiu būdu Maskva, ku
rios santykiai su Pekinu yra pablogėję, galės turėti įtakos į Mao 
Tse-tungą, kad šis atsisakytų nuo atominės bombos gamybos?

Ne trijų susitarimas gali užkirsti kelią Kinijai turėti atominę 
bombą, bet jos industrinis pajėgumas, kuris daug priklauso nuo 
rusų pagalbos. Šiuo atžvilgiu susitarimas būtų reikšmingas, jei 
amerikiečiai, anglai ir rusai imtųsi vieningos akcijos prieš Kini
ją. Bet sunku įsivaizduoti, kad Chruščiovas tai padarytų. Su šio
mis derybomis jis ieško ne tiek iš pagrindų išspręsti atominių 
ginklų problemą, kiek ją sušvelninant pašalinti anglo-saksųįta
rimus ir derybas praplėsti, įtraukiant kitas problemas.

Tokiu atžvilgiu visos tos derybos yra gryna iliuzija, nes 
anglo-saksų galvojimas, kad padarytos Chruščiovui nuolaidos pa
darys jį stipresniu prieš Kiniją, yra nepateisinamas. Chruščio
vas arba turi priemonių sukliudyti Kinijai turėti atominę bombą, 
arba neturi. Ir nuolaidos čia nieko nereiškia.

★

VILNIUJE Neringos kavinėje trys prieteliai diskutuoja savo 
vaikų problemas.

-- Mano sūnus yra galvon įsikalęs beprotišką svajonę dėl 
ateities -- skundžiasi Petras.

-- Tai nieko baisaus, -- ramina Jonas. --Kai aš buvau ma
žas, svajojau pasidaryti cepelino lakūnu. O šiandien džetų amžiu
je visi cepelinai dingo...

- - O aš jaunystėje norėjau būti diližano vežiku. Dabar ir su 
žiburiu niekur nepamatysi diližano... -- pritaria Jurgis.

-- Ačiū, dabar būsiu ramesnis. Mat mano sūnus norėjo pa
sidaryti kompartijos aukštu pareigūnu...’

jis laimėtų, arba -- pralaimėtų. 
Kaip konservatorius, senatorius 
Goldwateris yra už galimai ma
žesnį valstybės įsikišimą į ūki
nį gyvenimą, jis yra už lygias 
teises visiems, įskaitant ir neg
rus, tačiau priešingas dabarti
nėm administracijos pastangom 
integraciją paremti durtuvais. Už
sienio politikoje senatorius yra 
už pergalę šaltajame kare.

Savaime aišku, kad Goldwa-- 
terio priešai stengsis jį pravar
džiuoti "rasistu", kuris visą res
publikonų partiją nori paversti 
išimtinai baltojo žmogaus parti
ja, tačiau tokie epitetai jam gali 
daugiau padėti negu pakenkti, nes, 
šiaip ar taip, respublikonai nega
li turėti vilties laimėti didesniuo
se miestuose, kuriuos kontro
liuoja demokratų partinė maši
na. Tradiciniai, demokratai turi 
daugiau šalininkų negrų ir vadi
namų tautinių mažumų tarpe. Ki
tas dalykas yra jo pažiūros už
sienio politikos reikaluose. Jos 
gali jam padėti ir miestų gyven
tojų tarpe.

Kokia gi būtų 'konservatyvi*

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

* NIKITA CHRUŠČIOVAS, 
mėgstąs aštrius išsireiškimus, 
Belgijos užsienių reikalų minis - 
teriui Spaakui viešint Kijeve pa
reiškė, kad Berlynas esąs Ken
nedy koja, ant kurios jis (Chruš 
čiovas) galėsiąs užminti, kai tik 
norėsiąs.

* MANUEL ARTIME, Kubos 
rezistencinės organizacijos ir 
1961 m. invazijos vadas, pareiš
kė, kad jo organizacija persikel- 
sianti iš Miami į vieną P. Ame
rikos valstybių.

Jis kartu nusiskundė, kad atit. 

užsienio politika? Senatorius ma
no, kad reikia ieškoti ne koeg
zistencijos su komunistais, bet 
būdų juos nugalėti. Nors didelė 
JAV gyventojų dalis sutinka, kad 
J.F. Kennedy Kubos politika bu
vo netinkama, juos dar galima pa
lenkti savo pusėn, aiškinant, kad 
alternatyva koegzistencijai yra 
atominis karas, iš kurio negali
ma išeiti laimėtoju. Už tat rin
kikų pažiūras užsienio politi
kos reikalais gali palenkti ne tiek 
teoriški samprotavimai, kiek da
bartinės administracijos politi
kos vaisiai. Kaip teigia kolum- 
nistas Marąuis Childs, kuris tu
ri neblogus ryšius su Baltaisiais 
Rūmais, Kennedy su Chruščiovu 
nuo pereitų metų spalio mėn. 
Kubos krizės pasikeitė 40 laiškų. 
Jų daugumos turinys laikomas 
paslaptyje, tačiau jie, aišku, su
daro nemažą kozirį Kennedy ran
kose, kuris galės juo pasinaudo
ti prieš pat rinkimus. Taip pat 
galimas daiktas, kad prezidentas 
prieš pat rinkimus griebsis tam 
tikros iniciatyvos Kubos reikale, 
kad tuo būdu sugrąžinus praras
tas simpatijas.

Tokių galimybių akivazidoje 
labai sunku duoti patrauklų 'kon
servatyvios* užsienio politikos 
apibūdinimą. Neužtenka norėti 
pergalės šaltajame kare, bet kar - 
tu reikia ir įtikinti plačiąją vi
suomenę, kad pergalė yra vienin
telė išeitis, apsaugojanti JAV ne 
tik nuo kapituliacijos, bet ir nuo 
paties atominio karo.

JAV įstaigos trukdančios tos or
ganizacijos rezistencinę veiklą.

* SIRIJOS SOSTINĖJE DA
MASKE VYKSTA KARIUOMENES 
SUKILIMAS. Tarp Sirijos nepri
klausomybės šalininkų ir Egipto 
prezidento Nasserio pasekėjų 
vykstančios kovos sudaro nesi
baigiantį to krašto politinį banga
vimą.

* ORGANIZACIJOS, KOVOJAN
ČIOS UŽ GREITESNĮ NEGRŲ IN
TEGRACIJOS TEISIŲ ĮGYVEN
DINIMĄ, pradėjo šalinti iš savo 
tarpo tuos narius, kurie joms 
atrodo esą perdaug nuolaidūs bal
tiesiems. Iš NAACP pašalintas 
studentas Meredith. Dalis baltų
jų, priklausiusių tai organizaci
jai Chicagoje, patys pasitraukė, 
atsisakius tos organizacijos va
dovybei atsiprašyti Chicagos 
burmistro Daley už įžeidimus 
demonstracijų metu.

* PREZIDENTAS KENNEDY 
liepos 17 d. vykusioje spaudos 
konferencijoje pareiškė neturįs 
įrodymų, kad kuris nors negrų 
integracijos vadų būtų komunis
tas

* IŠ RUSŲ IR KINIEČIŲ PA
SITARIMŲ ligišiolinių rezulta
tų atrodo, kad kiniečiai būtų linkę

Michigano valstijos gubernatorius George Romney, pasirašęs Pavergtųjų Tautų Savaitės proklama
ciją, su lietuvių delegacija. Stovi iš kairės: Žibutė Zaparackaitė, Algis Zaparackas ir Audronė Tamu- 
lionytė.

BRAZILIJA NAUJOS KRIZĖS IŠVAKARĖSE
Brazilijos naujos vyriausybės 

sudarymas buvo sutiktas su tam 
tikru palengvėjimo jausmu. Kabi
neto narių sąstatas, nors ir žy
miai kairesnis už sudarytąjį sau
sio mėn., bet dar nesąs visiš
kai pro-blokinis! Mat, paskutinę 
minutę finansų ministerio kėdę 
sutikęs užimti ne kas kitas, bet 
prof. Carvalho Pinto, ligi 1962 m. 
gruodžio mėn. buvęs Sao Paulo 
valstijos gubernatorius. Pro
fesorius pasižymėjo tvarkyda
mas savo valstijos finansus ir 
žymiai pagerindamas tos srities 
gyventojų būvį. Tiesa, Pinto pa
vardė jau buvo minima, kaip gali
mo finansų ministerio, jau sau
sio mėn., bet... įvyko kitaip. Ta
čiau šį kartą prez. Goulart be C. 
Pinto jau negalėjo išsiversti: kal
bama, kad jis gavęs kuo plačiau
sius įgaliojimus sutvarkyti kraš
to finansus, kurie esą apverkti
noje būklėje. Vienok aišku, kad 
prof. Pinto vienas negali atsverti 
viso kabineto.

Tačiau kaip ten bebūtų, kraštą 
dar tebetvarko federalinė vyriau
sybė, kurios autoritetą didžiai 
suniekino Brizola. Tokio niekini - 

juos susumuoti į "laiko laimėji
mo" protokolą: vyko pasitarimai 
ir durys lieka atdaros tolimes
nėms deryboms ateityje. Taip pat 
siūloma visų kraštų komunistinių 
partijų suvažiavime išspręsti 
klausimą: kas geriau, kiniečiai 
ar rusai, išmano apie leninizmą.

Tuo tarpu kova tęsiama toliau 
spaudos puslapiuose, nesivaržant 
žinomais komunistinės spaudos 
epitetais.

* PORTUGALUOS KOLONUO
SE AUGA NERAMUMAI. Afrikos 
Guinėjoje iš Senegalijos remia
mas sukilimas plečiasi ir vargu 
ar bus sulaikytas. Taip pat An
goloje vykstančios kovos jau pa
reikalavo arti 300 portugalų ka
rių gyvybių.

Ketvirtasis partneris...

JURGIS ŠATORIUS
Dirvos korespondentas 

Brazilijoje

mo pasėkoje, kai puskarinin
kiams buvo siūloma imtis akci
jos prieš savo tiesioginius vir
šininkus, liepos 3 d. savo klu
be buvo susirinkę Rio įgulos 
karininkai, viso apie 3,000 as
menų. Susirinkimas buvo šauk
tas aptarti ekonominę karių pa
dėtį, ryšium su delsiamu jau se
niai žadėtu algų pakėlimu. Susi
rinkimui pirmininkavo vienas 
maršalas, o pirmose eilėse sė
dėjo generolai ir pulkininkai. 
Trumpai buvę ultimatyviai pa
reikalauta, kad karininkų algos 
būtų padidintos ligi liepos 14 d. Šia 
proga buvę nepasigailėta epitetų 
prezidento adresu ir kiekvienas 
Goulart pavardės paminėjimas 
buvo nušvilpiamas; gi Brazili
joje prezidentas yra taip pat ka
rinių pajėgų vyr. vadas. Bet kai 
nuotaikos įkaista, tada ir draus
mė nukenčia.

Po šio audringo susirinkimo, 
naujasis karo reikalų ministeris 
Jair Dantas Ribeiro pasodino į 
daboklę 30-čiai dienų septynius 
žymesnius oratorius, jų tarpe bu
vusį Rio policijos vado padėjėją 
pulk. Ardavino Barbosa. Karo 
ministerio griežtas elgesys iš
šaukė karininkų nepasitenkinimą: 
liepos 6 d. susirinkime jiepakar- 
tojo savo reikalavimus dėl algų 
pakėlimo ir kitų privilegijų. Ta
čiau kitą dieną karo ministeris 
toliau tęsė "karinės drausmės 
atstatymo politiką", pareikšda
mas, kad visi karininkai, kurie 
pritaria suimtiesiems, būsią nu
bausti ir po to perkelti į kitas įgu
las.

Po karininkų viešo nepasiten
kinimo pareiškimo, naujos alyvos 
ant federalinės valdžios nepasi- 

' tenkinimo ugnies užpylė Guana- 
baros gubernatorius Carlos La- 
cerda. Gubernatorius nupirko vi
sų sekmadienio (VII.7.) dienraš

čių pirmuosius puslapius ir skel
bimo formoje leido atspausdinti 
"Kreipimąsi į tautą". Tai buvę 
padaryta todėl, kad jo žodžiai ne
būtų apkarpyti laikraščių redak
torių. Šis dokumentas yra pakar
totinis kaltinimas federalinei vy
riausybei. "Pareiškiu Rio de Ja- 
neiro piliečiams ir visiems bra
zilams apie komunistų ir jų pa- 
gelbininkų suokalbį sutrukdyti 
Guanabaros vyriausybės garbin
gą veiklą" -- rašoma šiame do
kumente. Gubernatorius tvirtina, 
kad jo valstija esanti "apsiaus
ties stovyje". Karą prieš valsti
ją ir apsiaustį vykdanti federa
linė valdžia: dokumente yra pri
menami 1962-63 metų pradžios 
ryžių trūkumai, oficialiai fed. 
valdžios skatinami streikai, ne
leidimas nusipirkti elektros ge
neratorių, kad valstija neturėtų 
ganėtinai elektros energijos, fede
ralinės policijos organų įsteigi
mas valstijoje ir 1.1.

Tačiau svarbiausias laiško 
posmas yra šis: "Liepos mėnuo 
yra lemiantis krašto gyvenime. 
Pagal mūsų konstituciją, bet ko
kia institucinė krizė nuo rug- 
piūčio mėnesio būsianti sutikta 
atitinkamomis priemonėmis". 
Tai sakydamas gub. Lacerda tu
rėjo galvoje, kad prezidento ne
buvimas savo poste pirmoje sa
vo kadencijos metų pusėje, kuri 
kaip tik baigiasi liepos mėnesį, 
automatiškai iššaukia naujo pre
zidento rinkimus, ką privalėtų 
įvykdyti dabartinis parlamentas. 
Tuo atveju, jeigu prezidento ne
būtų rugpiūčio mėnesį, tada nau
ją prezidentą rinktų kongresas, 
kuriame Guolart šalininkai nebe
turi daugumos. "Taigi, jeigu pre
zidentas grąsins krašto institu
cijoms, tada jos nuo rugpiūčio 
mėnesio privalės panaudoti apsi
gynimo priemones," -- sako La
cerda. "Todėl tik ligi rugpiūčio 
mėn. mums tebegresia pavojus, 
visiems, kurie nori taikos, pa
žangos, įstatymų bojimo ir lais
vės. Dabar mes pasinaudojame 
žmonių pinigais nusipirkti laik
raščiuose vietą, kad apsimokėjus 
už šį laišką. Mes privalome gin
ti ir ginsime mūsų pagrindines 
laisves", baigiamas šis kreipi
masis.

Šie Guanabaros gubernatoriaus 
puolimai buvo sutikti labai karin- 

. gai iš fed. valdžios pusės. Pre
zidentas Goulart įpareigojo eilę 
valdžios valdininkų kontraata- 
kuoti Lacerdą per TV ir radiją. 
Pirmuoju prabilo prezidento sek
retorius Darei Ribeiro; jis apkal
tino Lacerdą, kaip atsakingą už 
suokalbį nušalinti prez. Goulart. 
Ribeiro tvirtino, kad gub. Lacer
da neša atsakomybę už prez. Var
gas nusižudymą 1954 m. rugpiū
čio mėn. ir už Janio Quadros at
sistatydinimą iš prezidento pa
reisiu 1961 m. ttaip pat rugpiūčio 
mėn. Dabar Lacerda vėl laukia 
rugpiūčio, kad sukėlus krašte 
krizę, tvirtino Darei Ribeiro,

O rugpiūtis jau čia pat.



Nr. 82 — 2 DIRVA 1963 m. liepos 19 d.

GRAŽIAUSIOJE AMERIKOS PILYJE
Pasaulis žino Hearst’o spau

dos imperiją, keliasdešimt peri- 
jodinių leidinių darančių didelės 
įtakos Amerikai. Senatorius Ge
orge Hearst 1865 metais nupir
ko 40.000 akrų gražiai išdėsty
tos žemės. William Randolph 
Hearst gimė 1863 balandžio 29

Hearsto gražiausioji Amerikoj pilis yra toli nuo didžiųjų miestų, bet 
verta pamatyti ...

San Francisco, Calif. Jo tėvas 
valdė San Francisco dienraštį 
"Eocaminer".

Talentingas W.R. Hearst’as, 
išmintingai auklėtas didelės in
teligencijos tėvų; užaugo supa
mas puikaus meno.

Bekopdamas pasaulinės spau
dos galybėj valdydamas mili
jonų skaitytojų galvoseną, krau
damas milžinišką pelną iš jų 
valdomų laikraščių, atliekamus 
pinigus dėjo į kitą nemirtingą 
dalyką- meno pilį.

Hearst’ai, įsigiję 123 akrų kal
nuotos žemės Kalifornijoje, ne
toli Pacifiko vandenyno, toli nuo 
didžiųjų miestų (Los Angeles 254 
mylios, San Francisco 205 my
lios), kelias dešimtis metų sta
tė savo vardo pilį, iki tol neži
nomoje San Simeon vietovėje. 
Po milijoną ir daugiau dolerių 
kas met įdėdavo statybon, bran
genybių pirkimui. Pilies statybos 
projektą 1919 metais paruošė Ju- 
lia Morgan. Pagrindinė statyba 
pradėta 1922. Joje W. R. 
Hearst’as gyveno iki 1947 me-

Salione sukrauta gausybė meniškų kūrinių...

ECHO VALLEY lietuviška vasarvietė ATIDARYTA IŠTISUS METUS

Lietuviai savininkai
ELENA ir .JULIUS GARMAI 

Visus maloniai kviečia atvykti 
Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY 
ECHO LAKE, PA.

Tel. (Area 717 ) 424-1920.

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ
POCONO KALNUOSE.

Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos 
maloniais prisiminimais...

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir 
voniomis, arba atskiri nameliai.

Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis, 
20 akrų miško, visokiausias sportas vasarą ir žiemą, 

šokiai ir geras lietuviškas maistas.Nuolaidos: organizacijoms. stox ykloms. suvožia' imams.

ALG. GUSTAITIS

tų, naujais turtais vis papildy
damas iki savo mirties -- 1951 
rugpiūčio 31 d. Mirė sulaukęs 88 
metų, nespėjęs užbaigti gražio
sios pilies statybos: rytinė ir šiau 

rinė pilies dalis liko nebaigta, 
daug numatytų pirkinių neįvykdy
ta.

Pilyje yra 38 miegamieji, 14 
poilsiui - pasisėdėjimui kamba
rių, 31 maudymuisi kambariai, 
46 kambariai "netikėtiems" sve
čiams. Išpuošta iš Europos, Azi
jos atvežtais meno turtais. Puiki 
biblioteka, posėdžiams salės, 
valgomieji, bilijardo kambarys, 
kino teatras...

Pilį Californijos valstijai, kaip 
meno paminklą, Hearst’ų giminė 
perleido 1958 birželio 2 d. Tai 
padarė vykdydami velionies va
lią — kad po jo mirties plačioji 
visuomenė galėtų pamatyti jo il
gų metų pastangas.

Turistų iš įvairių valstijų ir 
valstybių daug. Pilin veža valsti
jos autobusai. Asmeniui $2.00. 
Kelionė, pavedžiojimai trunka 
arti dviejų valandų. Pradeda 8 
vai. ryto. Pilis uždaryta tik tris 
dienas per metus: Padėkos, Ka
lėdų, Naujų metų dienomis. Vaikš 
čiojimo metu leidžiama fotogra
fuoti, filmuoti tik iš lauko.

Geltoni autobusai (privatūs au
tomobiliai neįleidžiami) vingiuo
tais keliukais birzgia aukštyn, 
pilies linkui. Hearst’o turėtą zo
ologijos sodą Californijos valsti
ja neįstengia išlaikyti ir žirafų, 
meškų buveinės tuščios, išvež
tos į miestų zoologijos sodus. Kur 
ne kur vaikštinėja zebrai, stir
nos, briedžiai, karvės... Puoš
niųjų medžių sodai, iš viso pa
saulio suvežti, tebestovi.

Žalumynuose, palmėse, rožė
se paskendusi pilis. Pasitinka 
malonūs gidai: vienas aiškina, 
antras (moteris) stebi iš paskos, 
ar neatsiras paslaptingų kolek
cionierių... Plačiais marmuro 
laiptais įkopiate priedidžiaigra
žaus graikų - romėnų stiliaus 
maudymosi baseino, talpinančio 
345.000 galionų vandens. Stovyk
los, statulos, arkos, kolonos. Van
duo mėlynas nuo dugne išdėstytų 
mozaikų. Neptūno maudymosi ba
seinas. Jame "maudosi" legenda- 
rinė gražuolė Venera, baltutėlė, 
švarutė, nuogutė, aukštybėn ke
liama angelaičių, undinių.

Galite pasižiūrėti į prancūzų 
kardinolo - valstybininko Armand 
Jean du Plessis Richelieu (1585- 
1642) miegamąją lovą. Plati, pui
kiai išpiaustyta, nei kiek šven- 
tybėn netraukianti...

Trys gracijos. Kopija neo-kla
sinio kūrinio iš Leningrado mu
ziejaus. Per gražios, kad būtų

Neptūno maudymosi baseinas.

rusaitės... "Kuri graciškiausia, 
patraukliausia"... Įsistebėjęs at
sakyki, jei ne žmonai ar mergu
žėlei, tai sau vienam.

3.500 metų egiptiečių dievai
tės. Originalas. Jos jau tik mu
ziejinės; tai ne anos gracijos... 
Vargu as kas norėtų greto tokių 
ilgiau vienų vienas pasilikti. Gal 
nė Tirtinių Juozui nesisapnuotų. 
Balčiūnų Švaistas įrikiuotų į sa
vųjų velnių rinkinius pasakų kny
gose...

Pagrindinis Hearst’o pilies pa
statas XV a. ispanų vienuolyno 
imitacija. Bokštuose 36 belgiški 
varpai, valdomi skambinant pap
rastais piano klavišais.

Salione (The Assembly Hali)

Lituanistinių mokyklų jaunieji šokėjai Tautinių Šokių šventėje. Z. Degučio nuotrauka

vyrauja prancūzų renesanso sti
lius. Milžiniški marmuriniai "me 
daliai", sveriantieji po vieną to
ną. Brangieji persų, turkų kili
mai. Salionas 86 pėdų ilgio, 32 
pėdų pločio. Danų skulptoriaus 
Thorwaldsen (1770-1844) skulp
tūra ir t.t.

Vėliavomis išpuošta pagrin
dinė pietų salė XIV a. nuotai-

Alg. Gustaičio nuotrauka 

koje. Gausu sidabro. Bilijardo 
kambario sienoje gotiškas gobe
lenas, kainuojantis virš $150.000.

Biblioteka mirga knygomis, 
gausybėmis išgražinimų, 2.700 
metų senumo graikų vazomis.

Hearst’as neabejotinai mėgo 
grožį maudynėse. Pilyje po teni
so aikštele, išdabintas maudymo
si baseinas kainavo virš milijono 
dolerių. Tviska mozaikos, 18 ka
ratų auksiniai puošmenys. Nuo
stabiai išklotos baseino grindys: 
einant jos atrodo įsilenkia ties 
tavo kojomis, tarsi būtų gilus 
kilimas.

Eilinės turistinės kelionės me
tu jums parodys nedaug kamba
rių, salių, užbaigs baseinu.

JUBILIEJINĖ SKAUTŲ 
STOVYKLA

Lietuvių Skautų Sąjungos 45 m. 
Jubiliejinė Stovykla įvyksta š.m. 
rugpiūčio mėn. 17 d. iki rugsėjo 
mėn. 1 d. BSA stovyklavietėje 
Camp Child, Manomet Mass., 
Telef. CA 4-2080. Ši stovykla
vietė, viena iš geriausių Atlanto 
rajone, randasi netoli Cape Cod, 
kelios mylios nuo Atlanto vande
nyno. Šios vasaros pabaigoje į ją 
suskris sesės ir broliai iš JAVir 
Kanados.
BROLIJOS PASTOVYKLE

Kadangi Jubiliejinę Stovyklą 
sudarys Seserijos, Brolijos ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio pa- 
stovyklės -- visos Jubiliejinės 
Stovyklos pasisekimas daug pri
klausys nuo šių pastovyklių pra- 
vedimo. Geresnio pasisekimo be
siekiant, jau sudaryta techniškoji 
LSB pastovyklės vadovybė, kuri 
atliks programos vykdymą ir LSB 
teritorijos administravimą.

Jubiliejinės Stovyklos LSB te
ritorija turės vilkiukų, skautų, 
jūrų skautų ir skautų vyčių pa
što vykles. Šioms pastovyklėms 
viršininkai jau yra pakviesti ir 
jų pavardės bus paskelbtos arti
moje ateityje.

VILKIUKŲ PASTOVYKLE dau
gumoje turės Atlanto rajone gy
venančius jaun. skautus. Joje, ta
čiau, galės stovyklauti su tėvais 
atvykę vilkiukai ir iš kitų rajonų. 
Vilkiukams bus sudarytos palan
kiausios stovyklavimo ir maiti
nimo sąlygos, ir bus pravedama 
jiems speciali programa.

SKAUTŲ PASTOVYKLE be 
abejo turės didžiausį dalyvių 
skaičių. Pastovyklės skiltys bei 
draugovės bus sudarytos pagal 
vietovių junginius, kad vietovių 
vienetai iš anksto pasiruoštų re
prezentuoti tuntus ar kitus ma
žesnius vienetus varžybų, pasi
rodymų, laužų metu. Eilė LSB 
instruktorių praves atskiras pro
gramos dalis. Čia veiks ir LSB 
vadų "Ąžuolo" mokykla. Visų in
struktorių viršininku pakviestas 
gilvelistas sktn. J. Bružinskas. 
Vykstančioms į stovyklą skiltims 
jau dabar yra svarbu pagilinti 
skautiškas žinias, pasiruošti 
sporto varžyboms, stovyklinio 
įsirengimo varžyboms, skautiškų 
dekoracijų varžyboms ir stovyk
linio tvarkingumo varžyboms. 
Konkretus varžybų paskelbimas 
LSB pastovyklėje įvyks susirin
kus į stovyklą.

JURŲ SKAUTŲ PASTOVYKLE 
šioje Jubiliejinėje Stovykloje tu
rės begalo geras, vargiai kur 
nors iki šiol turėtas stovykla
vimo priemones ir aplinkybes. 
Puikus, didelis ežeras su uostu, 
prieplaukomis, maudyklėmis, ste
bėjimo bokštu ir dideliu skaičiu
mi irklinių pastatų stovyklaujan
čių naudojimui, leis pravesti pla
čią ir įvairią jūrinę - skautišką
ją programą, kuri bus šiai pa- 
stovyklei specialiai sudaryta. 
Šios pastovyklės viršininku yra 
pakviestas patyręs jūrų skauti
ninkas ir numatyti keli instrukto
riai. Visi jūrų skautai kviečiami 
gausiai dalyvauti Jubiliejinėje 
Stovykloje ir nelaukiant regis
truotis pas LSB tuntininkus bei 
vietininikus. Visi jūsų skautų tė
vai prašomi paraginti savo vaikus 
vykti į Jubiliejinę Stovyklą, suda
ryti tam reikiamas sąlygas ir ne
gailėti lėšų. Brolybę mūsų visų 
šakų skautų tarpe gali išugdvti 
tik buvimas ir skautavimas kar
tu su kitais broliais.

ORO SKAUTŲ PASTOVYKLE 
nėra atskirai pramatyta Brolijos 
stovyklinėje teritorijoje dėl per 
mažo šios LSB šakos narių skai
čiaus.

SKAUTŲ VYČIŲ PASTOVYK
LE šioje Jubiliejinėje Stovyklo
je tikimasi turėti gausi, kadan
gi stovyklos laikas yra patogus 
dirbantiems ir skautams vyčiams 
yra nebaisūs atstumai. Šios pa
stovyklės viršininku rūpinasi 
LSB Skautų Vyčių Skyriaus vedė
jas. Skautų Vyčių stovyklos pro
grama bus pritaikinta jų specia
liems uždaviniams ir stovyklos 
metu įvyks visuotinas LSB skau
tų vyčių sąskrydis, apie kurį bus 
paskelbta atskirai.
LAIKU REGISTRUOKIMĖS!

Labai svarbu yra, kad visi į 
Jubiliejinę Stovyklą vykstantie
ji broliai laiku užsiregistruotų 
pas savo atitinkamus vadovus. 
Svarbu yra, kad tuntininkai bei 
vietininkai laiku, kaip kad skelb 
ta "Krivūlėje", užsiregistruotų 
centrinėje Jubiliejinės Stovyklos 
vadovybėje. Visa registracija su 
mokesčiu siunčiama s. P. Mo
liui, 72TopsfieldCircle, Shrews- 
bury, Mass. USA. Registracijos 
nuorašai siunčiami LSB VSP.

Budėkime!
j.s. Bronius Juodelis 

LSB Pastovyklės Vadovas
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POLITINIAI KELIAI IR 
KRYŽKELES

Iš Beatričės Kerbelienės pastatymo "Žąsiganė karalaitė", kurį suvaidino Putnamo stovyklautojos.

Spaudoje t 
pasidairius’

*•5

:‘4

Savo laiku buvo sakoma britų politiką esant giliausia, toliausia 
pramatančia. Girdi, jei britai ką planuoja, jie planuoja šimtmečiams 
pirmyn. Bet tai buvo tie laikai, kada britų imperijoje saulė niekad 
nenusileisdavo. Britai turėjo "savo žemę" kiekviename kontinente. 
Jie turėjo galingiausią laivyną. Tai buvo pirmaeilė pasaulinė jėga. 
Kiekvieno anglo rytojus buvo užtikrintas. Bepigu jam buvo planuoti -- 
šimtmečiams pirmyn...

Didžiosios kolonialinės imperijos sugriuvo. Laisvojo pasaulio 
kolonialinės problemos savo esmėje yra išspręstos. Kolonijų liku
čiai laikosi paskutiniojo užsispyrimo dėka, kai kur ir dėl to, kad ne 
visos kolonijos pakankamai pribrendę savarankiškam gyvenimui.

Tačiau kolonializmas kaip toks nėra išnykęs. Jis gyvuoja dar 
Sov. Sąjungos ribose. Gyvuoja jis ne savo išvidinės jėgos, bet išorės 
pasaulio ignorancijos, defetizmo ir aklumo dėka. Ir galimas dalykas, 
kad tas kolonializmas bus palaikomas dar ir "jėgų lygsvaros iš
laikymo" sumetimais.

Amerikos visuomenės opinijos formuotojai, didžiosios spaudos 
kolumnistai, ne visuomet "nusipolitikuoja”. Dalis jų reiškiamų min
čių mums dažnai nepatinka ir tokiais atvejais esame linkę juos 
pasmerkti. Bet reikia neužmiršti, kad tie kolumnistai ne visada yra 
eiliniai žurnalistai. Prieiną prie geriausių informacijos šaltinių, jie 
dažnai išreiškia ne vien savo nuomonę, bet viešumai formuoja ir pa
tiekia atviresnę vyriausybės sluoksnių nuomonę, kuriai oficialiai pa
reikšti dar nelaikąs.

Kai, pavyzdžiui, W. Lippmann (Newsweek, liepos 22 d.) sako su
tinkąs su pažiūra, kad nacionalizmas yra tvirtesniu žmogaus senti
mentu už komunizmą ir kad todėl tikras kelias Sov. Sąjungos trak
tavime yra skaitymąsis kaip su galinga pajėga, kurioje rusų naciona
liniai interesai išsilaikys tvirčiau už marksistinę-leninistinęideolo
giją -- jis nepasako kieno tai pažiūra. Jis tik su ja sutikdamas vysto 
toliau politinę sugestiją, pagal kurią rusai, anot jo -- priklausą vaka
rų pasauliui, kad sustabdžius kiniečių ekspansiją į Sibirą, privalą su
sitaikyti su Vakarais.

Kalbos apie rusų nacionalizmą ir reikalą jį palaikyti ryšium su 
kiniečių .komunistine ekspansija skamba kitu tonu, nei kalbos apie jėgų 
lygsvarą ar, pagaliau, apie galimus konfliktus su komunistine Sovietų 
Sąjunga. Tokie politinių tonų pakitimai naudojami JAV politikai patei
sinti, tokie tonai nesudaro disonansų draugiškoms nusiginklavimo de
ryboms Maskvoje.

Sov. Sąjungos - Kinijos konflikto šešėlyje bus susitarta nebandyti 
atominių ginklų erdvėje. Pats susitarimo faktas jau savaime bus lai
komas nepaprastu Chruščiovo nuolaidumo ir draugiškumo ženklu Va
karams. O draugišką atmosferą palaikant, palaikant ir rusų naciona
lizmo tendencijas, panaikinančias nemalonias komunistinės ekspansi
jos atrūgas, manoma atsiekti didelių laimėjimų pasaulio taikos fron
tuose.

Pradėjome kalbą apie britų politiką. Kad ir atgyvenusią savo am
žių, bet palikusią politinėje istorijoje ryškių pėdsakų.

Užbaigsime konstatavę liūdną faktą, kad azijatiškoji politika už
ima pirmaujančią vietą šių dienų pasaulio politikoje.

Amerikoje sunku ir tikėtis toli numatančios politikos. Tam rei
kalingos šimtmečiais ugdytos ir puoselėtos politinės tradicijos. Šian
dien gal ir patogus momentas pagauti vienam taikos balandėliui. Kas 
jį prilesintą ir riebiai išaugintą valgys netolimoje ateityje -- galėtų 
pasakyti geriau žiną ir pažįstą -- rusų nacionalizmą. (j.č.)

Tautinė sąmonė Ign. Andrašiunas

1000 DOLERIŲ UŽ PAVEIKSLĄ
Man iki mirties atminty pasi

liks Karo Muziejuje buvę įvai
rūs mūsų menininkų paveikslai. 
Nereikėjo ir maj. Petro Šešta
kausko paaiškinimų. Matei ką 
tas, ar anas, paveikslas rodė.

Dabar mūsų menininkai daug 
paveikslų piešia. Žmonės juos 
perka, bet., man kaip gaspado- 
riui ir kovotojui dėl Lietuvos 
laisvės norėtųsi matyti istorinių 
paveikslų. Kur vokiečių - bolše
vikų okupacijos vaizdai? Te
mos neišsemiamos.

Visi žinome, kaip karui prasi
dėjus, Zarasus sudegino Zarasų 
komunistų milicija. Mūsų meni

ninkai galėtų nuo Antazavės, 
Utenos - Zarasų plento, Salako 
vieškelio pusės, ar kitaip, atvaiz

duoti degančius Zarasus.
Tam reikalinga p’askirti pre

miją ir nemažesnę $1000.00. Pre
miją organizuoti ir sukelti pini
gų turėtų pasiimti energingas, 
karštas lietuvis, senosios kartos, 
Charles Tarulis, ilgametis Čhi- 
cagoje zarasiečių klubo p-kas ir 
New Yorko zarasiečių klubas su 
Dr. V. Paprocku priešakyje. Jei 
tokiai iniciatyvai pritartų, aš jau 
savo apylinkėje, žadu surinkt 
$100.00.

Premijuotas paveikslas galėtų 
būti padovanotas Čiurlionio gale
rijai. Nepremijuotus paveikslus 
menininkai be jokio vargo par
duotų zarasiečiams, kurie labai 
myli Zarasų kraštą.

Manau tai būtų begalo reikš
mingas įvykis mūsų išeivijos gy

venime. Kiti Lietuvos kampeliai 
irgi turį savo karo audrų trage
diją, taipgi galėtų panašiai pasek
ti.

V. Tamošiūnas 
Detroit

PAAIŠKINIMAS

Liepos 10 d. Dirvoje tilpęs 
gerb. J. Jakšto įdomus ir didžiai 
kultūringas mano knygos apie

Tautinės valstybės idėjos pa
sekėjai sukūrė politinį tautišku
mo sąjūdį, arba pagal tarptau
tinę terminologiją — nacionaliz
mą. Paprastai sakoma, kad tau
tiškumas yra senas, kaip yra se
na tautų kilmės istorija. Betgi 
šiandieninis tautiškumas nėra 
buvęs toksai pat istorinės raidos 
bėgyje, nebus toksai pat ir atei
tyje. Tautiškumas, pagal mokslo 
pažangą ir žmonių mąstyseną, 
keičia savo turinį ir formą.

Bene stipriausia tautiškumo žy
mė yra patebėta 1688 metais 
anglų revoliucijos metu. Revo
liucijos įtampoje laimingu būdu 
buvo sujungta karinė pergalė su 
Šventojo rašto moraliniu palygi
nimu, kad anglų tauta pagal se
nąjį testamentą tapo išrinktoji 
tauta. Karinė sukilėlių pergalė 
atnešė laimingą išdavą: dviejų 
partijų sistemą, nepolitinę teisę, 
valstybinės opozicijos paprotį ir 
ka-lvinizmo ir humanizmo lai
mingą pusiausviros sprendimą. 
Nuo to meto anglų tautiškumas 
pradėjo augti ir klestėti. Anot 
vokiečių mokslininko Herderio 
(1744-1803) "Volkseele" --tautos 
siela yra tikroji tautinių verty
bių versmė. Herderis pastebi, 
kad tautos pasižyminčios savai
minga dvasia (Vokstgeist). Tau
tos dvasios kūrybinė galia skatina 
civilizaciją klestėti ir augti pa
žangos kryptimi. Vadinasi, tau
tinė sąmonė, -- tai ištisų šimt
mečių istorinės raidos tautos 
sielos kūrybinė išraiška. Tauti
nės sąmonės kūrybos vaisius -- 
tautiškumas. Tautiškumas nėra 
pavienių žmonių fantazijos vai
sius, bet istorinės tikrovės kū
rinys. Tautiškumo augimo raidai 
turėjo įtakos praeities istoriniai 
įvykiai, filosofijos ir biologijos 
mokslo padariniai.

Tauta, tai tautinės individualy
bės turinys, arba dinamiškų veiks
nių tikrovė, o tų veiksnių grandi
nę sudaro: kraštas, kalba, kultū
ra ir valstybė. Kartais nevisi čia 
suminėti veiksniai vienodu pajė
gumu dalyvauja dinamiškame kū
rybos procese. Dažnai šių veiks
nių pajėgumą nulemia istorinis 
likimas.

Tuo būdu tautai ir tautiškumui 
apibūdinti šiandieną nebeužtenka 
bendros kalbos ir gyvenamosios 
vietovės. Šiam klausimui išspręs-

Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
aptarimas, verčia mane prašyti 
Jus paskelbti mažą paaiškinimą.

Gerb. J. Jakštas sako, kad 
"biografija spragota, kaip ir 
pats autorius antraštėje pažy
mi, jog tai ‘Gyvenimo bruo
žai’."

Turiu pasakyti, kad antroji kny- 
gos antraštė "Juozo Adomaičio - 
Dėdės Šerno gyvenimo bruožai, 
yra, nežinau, leidėjų ar spaudė- 
jų sugalvotas pakaitalas mano 
duotai antrinei knygos antraš
tei, kuri dar ryškiau patvirtintų 
gerb. J. Jakšto teigimus apie 
autoriaus tendencijas ir norus, be
sistengiant palikti rašytinį pa
minklą vienam iš didžiųjų lietu
vių, pamažėle grimstančių už
marštin.

Antanas Rūkas
Chicago

ti reikia kai ko daugiau. Anot 
L.L. Snyder, reikia bendraminčių 
valios ir nusistatymo, apsispren
dimo išsilaikyti socialiniame po
litiniame vienete. Vadinasi, gy
vybinę tautinę idėją galima lenk
ti pageidaujama kryptimi. Tauti
nius idealus galima pakreipti kil
niems žmonijos tikslams įgy
vendinti, galima ir siauro ego
izmo užmačias tenkinti.

Jei pripažinti, kad žmonija yra 
savo darbo, savo kovos su gamta 
padarinys, tai, vadovaujantis 
Darvino evoliucijos ir natūrali
nės atrankos teorija, žmogus yra 
pats savo žmogiškumo saikas, sa
vo vertybių kūrėjas, savo elgesio 
teisėjas. Vėliau šią Darvino teo
riją Hėgelis, Spenceris ir Mark
sas perkėlė į filosofiją, sociolo
giją ir etiką. Žmogaus vertė bu
vo nustatoma pagal išlikimo dės
nį kovoje už būvį. Ši antisociali 
idėja pagimdė žmonijoje kraštu
tinį egoizmą ir atpalaidavo žmo
gų nuo visokių moralinių įsipa
reigojimų. Šios sampratos įtako
je gimė totalinis nacionalizmas, 
pagal kurį kraujas ir žemė, pa
veldėjimas ir aplinkuma for
muoja žmogų. Žmogus viską gau
na iš tautos. Todėl pagal kraujo 
ir rasės ryšį išauga biologinė 
bendruomenė, kurioje žmogus 
turi atsižadėti savo prigimto žmo
niškumo sąvokos.

Pagal vokiečių ano meto tota
linio nacionalizmo pažiūrą buvo 
sukurtas dėsnis, kad yra tautos 
iš prigimties skirtos tik valdy
ti, o kitos mažavertės -- tik ver
gauti. Pagal Darvino dėsnį, -- 
kova dėl būvio verčia garbinti ko
vos ir jėgos kultą. Laimėjimas ir 
jėga yra teisės pagrindas. Tuo 
būdu totalinis nacionalizmas, -- 
tai biologijos mokslo išdava.

Nuogi paveldėjimo mokslo dės
niai galima pritaikinti augalinin
kystės ir gyvulininkystės pažan
gos ugdyme. Bet jokiu būdu nega
lima jų perkelti į žmogaus ir 
tautų gyvenimą, siekiant gerųjų 
fizinių pradų atskleidimo, nes 
žmogaus ir tautų gyvenime didelį 
vaidmenį lemia dvasios, arba 
sielos savybių išsikristalizavi- 
mas. Kai aklai pradedama gar
binti tiek žmogaus ar tautos fi
zinės jėgos, kai į aukščiausią 
vaidmenį iškeliama tautos nuoga 
fizinė galia, o žmogiškieji dva
sios pradai paliekami panaktinio 
sargo pareigose, tada žmogus ir 
tauta palengva žengia į "džiung
lių teisės” būklę. Modernaus 
mokslo pažanga išaiškino, kad 
kovos už būvį idėja prieštarau
ja etiniam ir socialiniam prin
cipui. Perkėlimas paveldėjimo 
dėsnių į žmonių ir tautų daugi
nimosi sritį yra grubus veiks
mas ir prieštarauja krikščio
niškos moralės dėsniams.

Pagaliau, atominės aušros ga
dynė atnešė žmogui naujas pro
blemas. Jų sprendimas pagal dės
nį -- kova už būvį -- būtų lygus 
tautų savižudybei. Taigi, išeinant 
iš šitų samprotavimų, ąiškėja, 
kad totalinis nacionalizmas yra 
tapęs muziejine seniena. Tikėti 
jo atgimimo galimybe nebėra 
vilčių.

Nebūčiau pakankamai objek
tyvus, jei neatskleisčiau šiuo klau
simu nuosekliųjų tautiškumo pa
sekėjų, arba humaniško tautiš
kumo šalininkų pažiūros. Jei pa-

gal jėgos ir garbės kulto aukš
tinimą totalinis nacionalizmas, 
anot Maurice Barrės, tampa bend
rų kapų garbinimas, tai yra di
džiausias priešingumas deisto 
Bolingbroke nuomonei, kad tauty
bes leidęs pats Dievas, įparei
godamas žmones protingai elg
tis, racionajiai ir taikingai spręs
ti kilusias problemas. Į totalinio 
nacionalizmo šalininkų iškeltą 
egoizmo ir emocijos pirmumą, į 
skelbiamą biologinįobalsį- -vis
kas leidžiama, kas tik duoda jė
gos ir garbės, --nuoseklieji tau
tiškumo kūrėjai atsako pagrin
dine idėja -- lygybės principo 
paskelbimu, kuriuo siekiama už
tikrinti individo laisvė, jo teises 
į žmogiškosios vertės pripažini
mą tautinėje bendruomenėje.

Anglo-saksai bene bus teisin
giausiai išsprendę tautiškumo 
problemą, suradę formulę tarp 
gamtos mokslų ir tautiškumo, 
tarp žmogaus moralinių įsi
pareigojimų ir jautrių tautinių 
socialinių ir ekonominių klausi
mų. Todėl suprantamesnė lieka 
didžiojo tautinių sąjūdžių tyri
nėtojo prof. Hans Hohn tautiš
kumo apibraiža "Nacionalizmas 
yra idėja, kurioje glūdi jėga, 
skatinanti žmogaus protą nau
joms mintims, o širdį naujiems 
sentimentams, idėja kuri skatina 
žmogų jo mintyjimą paversti tik
rove organizuotoje veikloje". 
Reiškia, žmogaus prote, jo šir
dyje, jo dvasios gelmėse glūdi 
kūrybinės vertės dorybės, ku
rios gali pasitarnauti tautinių 
bendruomenių gerovės kūrimui ir 
gėrio ugdymui. Tik originali tau
tinė individualybė, nuspalvinta 
humaniškųjų vertybių varsa, pa
ženklinta tautinės dvasios kūry
biniais polėkiais, gali vesti žmo
niją pažangos, savaimingo bend
radarbiavimo ir solidarumo ke
liu.

O koks gi Lietuvos tautišku
mas. Ar Lietuva savo istorinė
je raidoje turėjo aiškią tautiš
kumo sąvoką? Ar jis augo ly
giagrečiai su istorinio likimo ap
linkybėm? Aišku, kad sunki mūsų 
tautos likiminė kova darė didelę 
įtaką į tautinės individualybės 
prasmingo turinio kūrybą. Todėl 
mūsų tautos individualybės turi
nio esmė ir svoris augo ir tur
tėjo iš lėto, kol pagaliau atgi
musios Lietuvos tautiškumas vir
to sąmoninigai besireiškiančia 
lietuvybe. Lietuvybe virtusia di
džiuoju Tautos gyvybės idealu. 
Lietuvybė, -- tai nemirštanti do
rybė, kurią pripažįsta ir užkie-

Tarp V. Tysliavienės ke
lionės į Lietuvą „įspūdžių” 
ir B, Paprockienės kelionės 
„dešifravimų”; Tautinių Šo
kių šventė Vienybėje (26 
nr.) rado atgarsį 49 eilu
tėse. Tose eilutėse randami 
posakiai: „Gana nuobodo
kas ir perilgai užtruko šo
kėjų paradas, įvykęs prieš 
pagrindinę programą. Dau
guma publikos buvo nepa
tenkinta.

Komp. VI. Jakubėno mar
šą, himnus ir šokius grojo 
simfoninis orkestras (28 
muzikantų), kuris vargu ar 
buvo tinkamas taut. šokių 
programai.”

— „Dauguma šokių buvo 
matyti ankstesnėje šventė
je”.

nepri- 
imant, 
gražus 
ir ma-

Šiaip gi reporteris (eš) 
negalėjo susilaikyti 
dėjęs, kad „bendrai 
šokių šventė buvo 
lietuvių susibūrimas
loni jaunimo demonstraci
ja”.

Būdinga, kad tokiu pat 
akių dūmimo stilium reiš-' 
kiasi ir „garsusis” Girna
kalis, šokių šventės apra
šymą pradėjęs keliais kom
plimentais, o užbaigęs „įro
dymu”, kad šventėje pasa
kytų prakalbų autoriai 
„įklimpo į tokį diletantiz
mą,” kurio nejausi „nei 
kraštų nei dugno”.

„Tokios kalbos būna ir 
nevertingos ir nuobodžios”.

*
Vertingos ir nenuobodžios 

kalbos pasidaro tada, kada 
Girnakalis, apžvelgdamas V. 
Vaitiekūno straipsnį, tūpu
sį tik ką pasirodžiusiame Į 
Laisvę žurnale, pradeda vėl 
įprastu komplimentu:

„Bendrai imant, čia turi
me reikalo su labai rimtai 
parengtu darbu”, tačiau tas 
rimtasis darbas „būdingas 
visiems kovotojams su bol- 
šolševizmu tuo, kad iš ta
rybinio gyvenimo renka tik 
neigiamybes ir nepasiseki
mus”. Esą, tarybiniai raši
niai apie neigiamybes ir ne
pasisekimus nutyli, tad tei
sybės reiktų ieškoti „kaž
kur per vidurį”.

V. Vaitiekūnas savo 
straipsniui medžiagą pa
ėmė ištisai iš sovietinių šal
tinių. Būtų naudinga, kad 
Girnakalis atvirai nurodytų 
šaltinius, kurie nuvestų į tą 
jo sugestijonuojamą taip 
pravartu "vidurio tiesos 
ieškojimą”.

tėjęs bažnytinis apologetas, ir li
beralus krikščionybės pasekėjas 
ir tautiniai apsisprendęs socialis 
tas.

Šiandien, kada mūsų tautos da
lis audrų išsklaidyta po platų pa
saulį, kai tėvų žemėje likusiam 
lietuviui Kremliaus besaikė pro
paganda žaloja sielą ir mąstyse
ną komunizmo internacionalinėm 
ir brutaliom idėjom, tai kiekvie
nam laisvam lietuviui lietuvybė 
turi likti tuo didžiuoju ir šven
tuoju švyturiu, kuris lietuvių tau
tos sąmonėje yra gyvybės išli
kimo ir naujų kūrybinių galių aks
tinu.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

. _ SUPERIOR 
į% SAVINGS

ACCOUNTSINSURED
TO $10,000.00

IN T0WN OFFICE — 6712

HOME AND
REMODELING LOANS

SUPERIOR AT EAST 68 ST.
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APIE OMAHOS MEDŽIOTOJUS 
IR KITUS ĮVYKIUS

Jei iš kurios nors lietuviais 
apgyvendintos vietovės laikraš
čiuose nebėra žinių -- dažniau
siai dėl to tenka kaltinti tik ko
respondentus. Vieni iš jų gali 
būti paveikti karštos saulės, ki
ti snaudulio, gi treti visokių ki
tokių vasaros negerovių. Dirva, 
girdėti, pasigedo Omahos žinių! 
Jų, tiesa, Omahoje niekad nebu
vo perdaug, o visgi dažnos iš jų" 
buvo pastebimos savo originaliu 
ar lietuvišku jaukumu.

Dar medžioklės sezono metu 
teko kartą papostringaut apie su
siorganizavusius Omahos me
džiotojus. Kai kas gal dar ir pri
simena, kad jie čia įsteigė me
džiotojų sporto klubą "Aras". 
"Aras" šiltoje gūžtoje netupė
jo. Vos pavasariui besikalant po 
savo sparnu priglaudė dar dan
timis bekalenančius meškerio
tojus. "Aras" ir neblogą vakarą 
surengė, pastatydamas linksmą 
Pr. Kovo vaizdelį iš nuotaikingo 
medžiotojų gyvenimo. Kalbėkite 
apie medžiotojus ką norite, bet... 
mūsų "Aro” platūs sparnai!

Vasaros pradžia neatbaidė 
Omahos lietuvių vaidintojų ko
lektyvo "Šiaurės pašvaistė", ku
ris birželio 15 d. šv. Antano pa
rapijos salėje paruošė A. Škė
mos dramą "Žvakidę". Lyriniu 
elementu sunkokai apkrautas vei
kalas buvo visiškai pakenčiamai 
vaidintojų atliktas. Vaidino: Kle
boną -- A. Neliubavičius; Adomą 
-- A. Lizdas; Antaną -- A. Mac
kevičius; Kostą -- J. Agurkis; 
Liuciją -- L. Rukaitė; Agotą —
I. Lileikienė. Veikalą režisavo 
-- Pranas Kvedaras. Dekoraci
jos ir apšv. -- Pranas Totilas. 
Muziką pritaikė .-- Antanas Po- 
cevičius.

Vasara nedaro įtakos ir Lietu
vių namams statyti komitetui. 
Komitetas, pasižadėjimais sutel
kęs apie 20.000 dolerių ryžosi 
žengti pirmyn ir pradėti konkre
tų statybos planavimą. J. Povi

Omahos vaidintojų kolektyvas "Šiaurės Pašvaistė" suvaidinęs Škė
mos "Žvakidė". Nuotraukoje aktoriai Laisvutė Rukaitė ir Juozas Agur
kis vaidinimo metu.

laičiui pirmininkaujant, raštiš
kuosius reikalus tvarkant A. To- 
tiliui, gi iždą globojant P. Ada- 
moniui su valdybos nariais B. 
Sulskiu ir V. Gaideliu, valdyba 
tvirtai pasiryžusi bent pamatus 
saviems namams Omahoje pa
dėti.

Pavienių asmenų veikla irgi 
kartais reikalinga paminėjimo. 
Kalbame apie mūsų iškiliuosius 
stalo tenisininkus tris brolius Ka
valiauskus. Kam teko būti jų na
muose, tas gali būti liudininku to, 
kad trys tenisininkai laisvalai
kius praleidžia ne vasarvietėse 
ar kokiuose nors oru šaldomuo
se restoranuose, bet tik sporto 
salėse! Broliai Kavaliauskai jau 
aplankė daugelį valstijų. Jų lai
mėtos dovanos jau gerą šimtą 
siekia. Trečių laimėtų vietų nė
ra. Tik pirmos ir antros!

Omahiečiai ir kitą žinomą as
menį prisiminė. Birželio mėn. 
savo 25 metų kunigystės jubilie
jų šventė skaut. kun. Leonardas 
Musteikis. Skaitlingas Omahos 

Kun. L. Musteikis

lietuvių būrys šia proga gėrio 
tarnybą nešančiam kunigui su
rengė atitinkamą pagerbimą ir 
prisiminimui įteikė dovaną.

***
Ko gi Omahoje trūksta? Skau

doka net ir prisipažinti. Omahos 
Lietuvių Bendruomenės reikalai 
kelintą mėnesį yra visiškame 
SČ)S ženkle. Senoji valdyba, kuri 
Vasario 16 minėjimo parengimu 
savo kadenciją baigė, toliau Omą - 
hos lietuviams atstovauti atsisa
kė. Neatsiradus kandidatams,li
kome be valdybos.

Naujienų korespondentasOma
hoje prieš kiek laiko būkštavo, 
kas atsitiko su Vasario 16 proga 
surinktais pinigais Altui? Senoji 
bendruomenės valdyba Naujienų 
korespondentą ir Altą gali visiš
kai nuoširdžiai užtikrinti, kad 
ALT pinigai nebuvo ir nebus pa
skirti medžiotojų ir meškerioto
jų klūbui "Aras”. Tačiau būtų 
didžiai malonu, kad Naujienų ko
respondentas labiau pasirūpintų 
tais, kurie turėtų aukas rinkti 
sekančiojo Vasario 16 minėjimo 
metu. Dėl to, senosios bendruo
menės valdybos nuomone, yra ko 
susirūpinti. Ir jau dabar!

Šis menkas užmetimas nėra 
vien tik korespondentams taiko
mas, gal daugiau tai pastaba 
tiems, kurie nieko nerašo, bet 
šneka, šneka ir šneka...

Prie nelinksmų žinių priskiria
mas ir futbolo vienuolikės Lithu- 
anica iškritimas iš regioninių fut
bolo pirmenybių. Kiek ankstėliau 
vis dar pirmaujanti komanda šian
dien jau nieko rimtesnio nebepa
jėgia sukurti. Stoka prieauglio! ■ 

V. Š-a

CHICAGOS PARENGIMŲ I 
— KALENDORIUS —J

LIEPOS 20-21 D. Pabaltiečių 
lengvosios atletikos, plaukymo, 
lauko teniso ir futbolo pirmeny
bės.

LIEPOS 21 D. ekskursija į 
"Dainavos" Jaunimo stovyklos 
metinę šventę. Autobusas išvyks
ta nuo Jaunimo Centro 6 vai. ry
to.

RUGPIŪČIO 21 D. Lietuvių 
Prekybos Rūmų golfo diena Sil- 
ver Lakęs Country Klube.

RUGPIŪČIO 31 ir RUGSĖJO 1 
D.D. -- Korp. Neo-Lithuania su
važiavimas Linkų vasarvietėje 
Christiana Lodge, Edwardsburg, 
Mich.

RUGPIŪČIO 31 - RUGSĖJO 1 D. 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos 50 metų jubiliejinis suva
žiavimas Conrad Hilton viešbu
tyje.

RUGSĖJO 3-8 D.D. Santaros- 
Šviesos Federacijos suvažiavi
mas Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich.

RUGSĖJO 14 D. Amerikos Lie
tuvių Tarybos direktorių suva
žiavimas Don Varnas Posto pa
talpose.

RUGSĖJO 28 D. sol. Nerijos 
Linkevičiūtės dainų ir arijų re
čitalis Jaunimo Centre.

SPALIO 5 - 13 D. Jaunųjų 
dailininkų meno kūrinių paro
da Čiurlionio Galerijoje, Jau
nimo Centre. Parodos atidary
mas spalio 5 d. 7 vai. vakaro.

SPALIO 12 D. Lietuvių Gai
lestingųjų Seserų S-gos tradi
cinis parengimas, Western Bali 
Room salėje.

SPALIO 12 D. -- gyv. D. Bri
tanijoje lietuvių linksmavakaris, 
B. Pakšto salėje.

SPALIO 26 D. 8 vai. vak. so
listės Aldonos Stempužienės kon-

Buvusi sportininkė Valentina Knitaitytė-Traun (Tranauskienė) su 
sūnumi Tomu ir vyru Martynu prie savo rezidencijos Philadelphijoje.

V. Gruzdžio nuotrauka

Pirmąją Lietuvos Tautinę 
Olimpiadą prisiminus

Šiemet sukanka 25 metai, kai 
įvyko Pirmoji Lietuvos Tautinė 
Olimpiada Lietuvoje - Kaune ir 
Klaipėdoje. Olimpiada prasidė
jo 1938 m. liepos 17 d. ir tęsėsi 
iki liepos 31 d. Kas pažymėtina, 
kad šioje olimpiadoje dalyvavo 
viso pasaulio lietuviai sportinin
kai iš JAV, Anglijos, Latvijos ir. 
žinoma .gausiausiai iš Lietuvos. 
Atstovauta visos sporto šakos: 
lengvoji atletika, tenisas, žirgi
nis sportas, plaukimas, kamuolio 
žaidimai, oro ir vandens spor
tas, šaudymas.

Leonas Mačionis I-je Lietuvos 
Tautinėje Olimpiadoje laimėjęs 5 
aukso medalius.

V. Gruzdžio nuotrauka

Pasiekta daug rekordų, o kas 
svarbiausia, kad susibūręs jau
nimas ne tik sportavo, bet ir 
suartėjo - susidraugavo ir liko 
ištikimais lietuviais.

Šia tema rašyti ne sporto ži
novui -- sunkus uždavinys. Ti
kiuosi, kad plačiau apie tai spau 
doje parašys buvę aktyvūs daly- 

certas, ruošiamas Santaros-Švie
sos Federacijos Jaunimo Centre.

LAPKRIČIO 17 D. Pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus koncertas 
Jaunimo Centre.

LAPKRIČIO 17 D. Lietuvos Vy
čių metinis koncertas Dariaus ir 
Girėno salėje. 

viai ar organizatoriai. Aš noriu 
tik prisiminti apie Amerikos lie
tuvius iš Philadelphijos,dalyva- 
vusius šioje olimpiadoje.

Dalyvavo 4 sportininkai: 1) W. 
Sidabras -- šuolis į aukštį; 2)
L. Mačionis -- plaukimas; 3) 

HOTEL NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiąjame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama Įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

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.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 T- /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES IŠ TO PRAGYVENA.

W. Dalbukas -- plaukimas ir 4) 
J. Nojūnas -- boksininkas. Jų 
visų kelionę ir kitas išlaidas pa
dengė tuo metu veikęs Philadel
phijos Lietuvių Verslininkų, Ama
tininkų ir Profesionalų Sąryšis. 
Visi šie sportininkai grįžo iš 
Lietuvos su gražiais įspūdžiai s ir 
aukso medaliais. Vienas iš jų, J. 
Nojūnas yra žuvęs auto katastro
foje, kiti gyvena, kas Philadel- 
phijoje, kas kitur Amerikoje.

Ta pačia proga tenka prisi
minti ir V. Knitaitytę, laimėju
sią aukso medalį, pasiekusią Lie
tuvos rekordą 100 m. laisvu sti
liumi plaukime (1:38,8 m), vėliau 
atstovavusią J.S.O (Jaunalietu
vių Sporto Organizacija). V. Kni- 
taitytė ištekėjusi už M. Traun- 
Tranausko -- Amerikos lietuvio, 
studijavusio lituanistiką Lietu
voje, į Philadelphiją atvykusio 
1940 m. pabaigoje. Vandens spor
to ji su sūnumi neužmiršta ir da
bar gražiuose Poccono kalnų eže
ruose.

P. M.

BLEZDINGĖLES 
PRIE 

TORRENSO
J. J. Bachuno išleista kny

ga apie lietuviu Įsikūrimą 
Pietų Australijoje.

Knvgą redagavo PUL
GIS ANDRIUŠIS ir VLA
DAS RADZEVIČIUS.

Gausiai Australijos lietu
viu gyvenimo vaizdais ilius
truota ir turininga knyga 
artimai supažindina mus su 
toli atsidūrusiu broliu Įsi
kūrimo vargais, jų veikla.

Knygos kaina — 
2 dol. Užsisakykite per Dir
vą!

VIESEIltMI tlIlClGIMi: PIRKITE VU.III.IE MIIIIERMO.JE
NAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
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................ .1......................$3.59
KRON BRANNVIN

AOUAVIT (švediška) .... -...................5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta ........................................ $2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz.$1.15
BORDEAUN pranc. vynas....................... 5th $0,98

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 242-1395; Suburban Phone: 656-6330
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LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO TEMOMIS
Lietuvybės išlaikymas, dažnai 

pristatomas kaip svarbiausias 
mūsų išeivijos tikslas, yra viena 
iš daugiausia mūsų spaudoje ir 
pareiškimuose naudojamų frazių. 
Lietuvybės išlaikymu, papras
tai, suprantamos mūsų pastangos 
išlaikyti savo kalbą ir papročius 
pačiam jauniausiame lietuviškos 
visuomenės prieauglyje, tikintis, 
kad jis tęs lietuvišką darbą šiame 
krašte. Tuo pačiu metu vidurinė 
karta, išsimokslinusi JAV ir pa
sipildami jaunais inteligentais, 
sunkiai prisitaiko ir įtelpą į mū
sų oficialaus lietuviško veikimo 
rėmus. Daugeliu atvejų pastebi
mas net aštrus konfliktas ir tar
pusavio nesutarimai tarp vyres
nės ir jaunesnės kartos. Kaip yra 
suprantamas lietuvybės išlaiky
mas pačiuose jauniausiuose, pra
randant normalų galvosenos ir 
veiklos tęstinumą su vyresniais, 
yra sunkiai įsivaizduojama. Čia 
norima trumpai paliesti du klau
simus, susijusius su lietuvybės 
išlaikymu: lietuvybės išlaikymo 
primatą tarpe mūsų išeivijos 
tikslų ir lietuviško veikimo iš
laikymą vidurinėje ir jaunesnėje 
kartose.

Pasistačius lietuvybės išlaiky
mą sau svarbiausiu uždaviniu, 
būtų logiška bandyti tai įgyven
dinti. Kadangi visi esame apsi
pratę su mintimi, jog pastovios 
lietuviškos bendruomenės šiame 
krašte sukurti nesugebėsime, se
kantis žingsnis turėtų būti jos kū
rimas kur nors džiunglėse ar 
mažiau apgyvendintose vietovė
se, kur ji, perdaug neveikiama 
pašalinių įtakų, galėtų klestėti ir 
augti. Tokie projektai savo laiku 
buvo susilaukę bent akademinio 
dėmesio, bet dabar tapo visiškai 
pamiršti dėl savo neįgyvendina- 
mumo. Tai gal būtų buvę įmano
ma įvykdyti, kai dauguma išeivių 
gyveno Vokietijos stovyklose, bet 
tuo metu lietuvybės išlaikymas ne» 
buvo aktuali problema. Taigi, lie
tuvybės išlaikymas, kaipo pa
grindinis tikslas, stokoja realaus 
įgyvendinimo galimybių dabarti
nėse sąlygose ir toks nesuderi- 
nimas mūsų išeivijos sau stato
mų tikslų, ar bent naudojamų šū
kių, dalinai nuvertina visą lie
tuvišką judėjimą. Nebūtų reikalo 
tokią padėtį kritikuoti, jei jos 
pasėkoje nuo aktyvaus lietuviško 
darbo nenubyrėtų daug asmenų, 
kuriems nėra patiekiama pakan
kamai motyvų ir paskatinimų įsi
jungti į lietuvišką veiklą, ir ku
riems sunkiau priimti daugelį 
mūsų judėjimo donkichotiškų as
pektų. Ypač nuostolingas tolimes
niam lietuviškam darbui yra pra
radimas didelės dalies priaugan
čios inteligentijos, kuri suranda 
kitų užsiėmimų savo energijos 
pertekliui išlieti ir apsiriboja 
bendravimu su lietuviška visuo
mene tik tiek, kiek juos riša jų 
tėvai ir draugai.

Reikėtų manyti, kad lietuviš
kos išeivijos pati aukščiausia 
ambicija ir tikslas yra įpras
minti savo veiklą, kurios ver
tė, žiūrint grynai iš lietuviško 
nacionalinio taško, priklauso nuo 
to, kiek ji turės įtakos į tolimes
nę tautos raidą. Lietuvybės išlai
kymas ir daugelis kitųmūsųdar
bo pasireiškimų pasidaro tik prie
monės mūsų judėjimą pratęsti ir 
užtikrinti jam paramą ilgesniam

Smagu ant jūros bangų... Kennebunkporto stovyklautojai išdykauja pajūryje. B. Kerbelienės nuotrauka

D. ŠATAS

laikui. Toks teigimas, nors ir 
nuvertina lietuvybės išlaikymą 
iš vieno tikslų į priemones, ta
čiau jo reikšmės nesumažina. 
Užsibaigus lietuviškai veiklai su 
vyresne karta, daugelis mūsų 
išeivijos sukurtų kultūrinių ver
tybių prarastų galimybę pasiekti 
savo tautą, lietuviška išeivija pra
rastų galimybę pratęsti savo kū
rybą ir lietuvių tauta nustotų veik
lios tautiečių grupės užsienyje. 
Dalis mūsų veiklos taip pat tar
nauja mūsų moralinio ir kultūri
nio lygio pakėlimui ir Įvairiems 
kitiems geriems ir kilniems tiks
lams, tačiau ji yra tik pagalbinės 
reikšmės, vertinant pagal minėtą 
kriterijumą. Lietuviško veiki
mo tikslas yra ne pakelti 
moralinį ar kultūrinį pasaulio vi
durkį, bet tik pagelbėti savo tau
tai.

Sąlyga, jog tik ta mūsų darbo 
dalis yra prasminga, kuri turi 
galimybę padaryti Įtaką į tautą 
krašte, nes tik ten ji išsilaikys, 
gali atrodyti perdaug griežta ir 
šiuo metu sunkiau įvykdoma nei 
kiti tikslai. Nebūtinai, nes dide
lė mūsų darbo dalis šiai sąly
gai atatinka. Blogiau, kad dažnai 
tikrai vertingas darbas turi var
žytis dėl finansinės ir moralinės 
mūsų visuomenės paramos su ei
le menkaverčių ir trumpalaikės 
reikšmės projektų ir ta parama 
yra nevisada tiksliai paskirsto
ma.

Pati prieinamiausią išeivijai 
veikla yra informacija apie tau
tą ir jos padėtį. Savo laiku pla
čiai naudotas ir nuvalkiotas am- 
basadoriavimo terminas palieka 
prasmingas ir dabar. Informaci
nis darbas, nors jame galima 
rasti daug spragų ir trūkumų, 
nors jis tiesioginės įtakos į lie
tuvių tautą ir neturi, bet jis pa
deda užfiksuoti pasaulio sąmonė
je lietuvių tautos savitumą ir jos 
teisę į politinę laisvę. Sovietai 
nors ir nesiskaito su pasaulio 
opinija, tačiau kas galėtų tvirtin
ti, kad sąlygoms greitai keičian
tis nebus priversti koreguoti sa
vo laikyseną kitų tautų atžvilgiu.

Mūsų išeivija yra sutelkusi 
nemažą kultūrinį lobyną, kuris 
priklauso ir yra vertingas tik lie
tuvių tautai ir kuris, reikia tikė
tis, ją eventualiai pasieks. Lietu
vių Bendruomenė parodė pavyz
dį leisdama "Aleksandryną", ku
ris išeivijos gyvenime turi labai 
ribotą reikšmę, bet yra įnašas į 
lietuvių tautos literatūros isto
riją, kuris būtų pasmerktas už
miršimui , jo neapipavidalinus į 
spausdinto leidinio rėmus.

Panašių pavyzdžių, įrodančių 
mūsų išeivijos darbo reikšmę, 
galima surasti ir daugiau. Jų iš
kėlimas, pabrėžimas, ir pasta
tymas atskirai skirtingoje ka
tegorijoje, bet ne greta begalės 
nevertingų, nors ir grandioziš
kų projektų, yra būtinas norint 
išlaikyti lietuviškam darbui as
menis, abejojančius šio darbo 
prasme. Ypač jaunesnei kartai 
dažnai yra sunkiau surasti mo
tyvus, dėl kurių jie jungtusi į 
lietuvišką veiklą. Lietuvybės iš
laikymas t.y. lietuvių kalbos ir 
papročių perdavimas patiems 
jauniausiems, nors ir labai svar
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bi priemonė lietuviško gyvenimo 
išeivijoje pratęsimui, bet ji 
duos naudingus vaisius tik tada, 
jei tie asmenys jaus pareigą įsi
jungti į lietuvišką darbą. Taigi, 
šiuo metu bene aktualesnis klau
simas būtų išlaikyti lietuvius lie
tuviškam darbui, nes labai dide
lis nuošimtis jaunesniosios inte
ligentijos nubyra nuo aktyvaus 
darbo, nežiūrint jų neabejotinai 
lietuviškos orientacijos ir pakan
kamai gero kalbos ir lietuviškų 
reikalų pažinimo. Šioje srityje 
yra pasigendama stipresnės ak
cijos iš mūsų lietuviškam darbui 
vadovaujančių organų. Ši spraga, 
jei ji nebus užpildyta, gali nešti 
ypatingai didelius nuostolius to
limesnei lietuviško darbo ateičiai 
ir sunaikinti pastangas išlaikyti 
lietuvybę mokyklinio amžiaus 
prieauglio tarpe.

Viena iš sąlygų pakreipti mūsų 
jaunąją inteligentiją Į lietuviško 
darbo vagą yra šio darbo prasmės 
įrodymas, kuris deja nėra visiš
kai aiškus. Vyresniajai kartai, 
aktyviai dalyvavusiai N. Lietuvos 
kūrime ar jos ugdyme, toks klau
simas nekyla. Šiek tiek jaunesnei 
grupei, ar tai tiesioginis ar įsi
vaizduojamas dalyvavimas re
zistencijoje prieš okupantą, yra 
ryšys su tauta. Šio tradicijos, kai ~ 
tės ar pareigos jausmo jauniau
sioje mūsų kartoje yra mažai li
kę. Jai reikalinga naujų, racio- 
nališkesnių lietuviško darbo pras 
mės įrodymų. Vyresnei kartai 
lietuviškas darbas yra vieninte
lė arena, kurioje įmanoma iš
lieti savo energiją, patenkinti 
ambicijas ir užsitikrinti atatin
kamą socialinį statusą mūsų vi
suomenėje. Jaunesnės kartos in
teligentijai šie motyvai yra daug 
mažesnės reikšmės. Ji dažnai 
yra pastatoma prieš pasirinki
mą: ar atliekamo laiko dalį pa
švęsti lietuviškam darbui ar sa
vo pasirinktai profesijai ir karje
rai. Todėl, nežiūrint konstatuo
tos idealizmo stokos mūsų jau
nimo tarpe, juos į lietuvišką vei
kimą atveda ir gali atvesti tik 
idealistiniai motyvai.

Mūsų jaunesnės kartos stip
resniam įsijungimui į bendrą lie
tuvišką veiklą taip pat trukdo 
pastebimas konfliktas tarp vy
resnės kartos veikėjų ir jaunes
nių intelektualų. Pasaulėžiūri
niai skirtumai, ar tai kyla dėl 
skirtingų ideologijų ar dėl bren - 
dimo skirtingose aplinkybėseyra 
normalūs ir net didesni ginčai 
nėra žalingi. Jie parodo, jog yra 
asmenų, kurie lietuvišku klausi
mu tikrai domisi. Žala kyla iš 
to, kad, nesurandant bendros 
kalbos, yra dirbama pasiskirs
čius įvirtomis grupėmis, dau
giau energijos sunaudojant kovai 
su tariama opozicija, o ne kons
truktyviam darbui. Tokia atmos
fera yra tikrai nepalanki ne tik 
jaunesnės kartos užangažavimui 
aktyviau dalyvauti lietuviškame 
judėjime, bet ir bendrai ieškoji
me platesnės visuomenės prita
rimo ir paramos.

Mūsų vadinamoji jaunesnioji 
karta nėra visiškai atitrūkusi nuo 
lietuviško darbo. Ji yra įvyk
džiusi ir vykdanti nevieną reikš
mingą projektą , tuo užkišdama 
vieną kitą spragą lietuviškame 
veikime. įvairios jaunimo orga-
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Collinsville, III. Balfo skyriaus nariai, susirinkę pas pirmininką K. Kikutį paminėti skyriaus 10 me
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nizacijos atlieka didelį vaidmenį 
išlaikydamos bent dalį jaunesnio 
amžiaus asmenų lietuviškam dar
bui. Tačiau trūksta normalaus 
perėjimo iš jaunimo organizacijų 
į bendrą lietuvišką veikimą. To 
pasėkoje mūsų studentų organi
zacijos ir korporacijos yra per
pildytos nariais seniai išaugu
siais iš studentiško amžiaus. Or
ganizacijos, į kurias jie normaliai 
turėtų pereiti,darosi vis panašes
nės į klubus, kurių narius riša 
nebe bendra idėja ar bendri sie
kimai, bet bendri praeities per
gyvenimai ir dėlto jos darosi 
uždaros, nesugebančios verbuoti 
naujus narius.

Jaunesnioji inteligentų karta 
yra ryškiai intelektualiniai nu
siteikusi ir vyresniajai kartai, ku
ri savo jaunystę praleido idea
listinėje nuotaikoje, yra dažnai 
sunkiau suprantama. Dažnai yra 
daromas teisingas priekaištas, 
jog jaunesnei kartai trūksta ide
alizmo. Nesigilinant į priežas
tis, šį jaunesnės kartos charak
terio bruožą, jo geras ir blogas 
puses, tenka priimti kaip nepa
keičiamą faktą. Dėl šių skirtin
gų'' charakterio bruožų ir iškyla 
didelė dalis nesusipratimų. Iš 
vienos pusės -- perdidelis in
telektualinių manierų aukštini
mas ir arogancija, iš kitos -- 
atmetimas visko kas yra sunkiau 
suprantama ir stūmimas mūsų 
kultūrinio gyvenimo į nepriimti
nai žemą lygį.

Norint pašalinti bereikalingą 
konfliktą tarp kartų ir atstatyti 
suirusią komunikaciją, reikia tik 
šiek tiek geros valios ir noro 
paieškoti jas jungiančių aspektų. 
Mūsų vyresnės kartos tarpe yra 
didelis būrys aukšto lygio inte
lektualų, deja, jų dalyvavimas lie
tuviškame veikime, išskyrus kai 
kuriuos kultūrinius aspektus,yra 
silpnas. Ši grupė nėra veržli ir 
jos atstovai paprastai yra nustu
miami į patariamuosius mūsų vei
kimo organus. Mūsų vyresnės 
kartos intelektualų įsijungimas į 
aktyvesnį lietuvišką darbą būtų 
naudingas dėl keletospriežasčių. 
Jie dažnai solidarizuoja jaunajai 
kartai. Vadinamo kartų nesutari
mo pagrinde galima įmatyti daug 
aspektu bebręstančio konflikto 
tarp mūsų intelektualinių ir or
ganizacinių pajėgų. To gilesnis 
išsivysimas, be abejo, būtų la
bai žalingas bendram lietuviškam

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
%

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 
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darbui. Gausesnis intelektualų da
lyvavimas aktyvioje veikloje pa
naikintų tokio skilimo galimybę. 
Taip pat ši grupė galėtų pasitar
nauti kaip tiltas tarp vyresnės 
ir jaunesnės kartų. Jos atsto
vams yra žymiai lengviau su
prasti abi puses, su kurių viena 
ji dalinasi bendra praeitimi, o 
su kita daugeliu atvejų bendra pa
saulėžiūra. Mūsų vyresniųjų in
telektualų tarpe galima rasti daug 
asmenybių, kurių autoritetas yra 
peržengęs kartų ir pasaulėžiū
rinių įsitikinimų skirtumus. Šie 
asmenys galėtų padaryti didelę 
paslaugą lietuviškam darbui į jį 
įenšdami trūkstamos harmo
nijos.

Mūsų lietuviško veikimo pa
statymas į idealias vėžes reika
lauja begalės kompromisų ir yra 
sunkiai įmanomas. Tačiau, paro
dant daugiau geros valios, jis 
galėtų būti harmoniškesnis ir 
tikslesnis. Reikalinga reales
nio jo tikslų apibūdinimo ir nuo<- 
seklesnio tų tikslų siekimo. Mū
sų veikimui vadovaujantiems or
ganams krenta atsakomybė su
daryti sąlygas, jog aktyvus ir 
prasmingas lietuviškas veikimas 
būtų prtęstas kuo ilgiau. Šiuo 
metu pagrindinė problema būtų 
išlaikymas lietuvių lietuviškam 
darbui, nes perdaug didelis nuo

MALONŪS VASAROTOJAI,
Pranešame, kad OSTERVILLE MA- 

NOR, Ine. atidaroma birželio 24 d. Adresas: 
West Bay Road, Osterville, Cape Cod, Mass. 
Telef.: GArden 8-6991. Savininko J. Kapo
čiaus namų adresas: 25 Barrington Road, 
Dorchester 24, Mass. Telef.: 282-2759.

Mūsų vasarvietę geriausia atestuoja 
pas mus jau vasaroję svečiai: kas jau vieną 
kartą pas mus atostogavo, tas lieka nuola
tiniu Manor vasarotoju.

Maloniai prašome kambarių užsakymus 
siųsti kaip galima anksčiau, kad mes galė
tume patenkinti kiekvieno pageidavimus.

Laukiame Jūsų užsakymų ir esame pa
siruošę Jus maloniai priimti.

Jūsų
J. Kapočius

REKORDAS
• 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 nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

šimtis dar lietuviškai galvojan
čios jaunesnės inteligentijos nu
byra nuo lietuviško darbo, palik
dami nebeužtaisomą spragą.

KAS GIRDĖJO?
Liet. Muz. Archyvas neturi tik

rų žinių iš kurios apylinkės Lie
tuvoje yra kilusi daina:

Oi, Juzi, Juzeli, kur tuvand- 
ravoji?

Kodėl tu pas mane šiandie 
neatjoji? ir t.t.

Gal kam teko nugirsti jos kil
mę, močiutės gal pasakojo.

Taipogi painiojasi žinios apie 
šios dainos kilmę:

Pasisėjau kanapėlę tėvelio 
sodely.

Kanapėlę žaliukėlę tėvelio so
dely.

Oi džium-džium-džium-džium 
-džium-džium (2x).

Kanapėlę žaliukėlę, tėvelio so
dely.

Kas prieš 1928 m. yra šią dai
ną tais pačiais žodžiais dainavęs, 
arba girdėjęs ją dainuojant, labai 
prašoma pranešti L. Muz. Ar
chyvui šiuo adresu: LIET. MU- 
ZIKOL. ARCHYVUI. 2345 W. 56 
Street, Chicago 36, III.
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Vytauto Didžiojo lietuvių mokyklos Sao Paulo mieste rūmų fasa 
das.

BRAZILIJOS LIETUVIU ŽINIOS
Prieš 30 metų, 1933 m. liepos 

29 dieną Sao Paulo mieste, Vila 
Anastazija rajone buvo atidary
ti pašventinti Dr. J. Basanavi
čiaus vardo lietuvių mokyklos rū
mai. Rūmų patalpos susideda iš 
salės su scena, mokytojui ir sar
gui butų bei dar poros kambarių 
ir bufetui pastogės. Daug metų 
šiuose rūmuose veikė lietuviška 
mokykla. Dabar dėl tam tikrų ap
linkybių mokyklos nėra, bet pa
čius rūmus jau ketvirti metai, 
kaip gražiai ir pavyzdingai tvar
ko Globėjų Būrelis, vadovauja
mas jo pirmininko Petro Žar- 
kausko.

MASINIŲ DEPORTACIJŲ 
SUKAKTIES PAMINĖJIMAS

Šių metų birželio 15 dieną Sao 
Paulo mieste buvo paminėta 22 
metų nuo lietuvių, latvių ir estų 
masinių deportacijų j Sovietų Ru
siją sukaktis. Paminėjimą suren
gė vietos lietuvių ir latvių orga
nizacijos. Be kitų kalbėtojų, ne
paprastai gražią ir Įspūdingą kal
bą pasakė S. Paulo estado sei
mo vicepirmininkė deputatė Con 
ceicao da Costa Neves, kuri pati 
nelabai seniai yra buvusi Sovie
tų Rusijoje.

Po dienai pritaikintų kalbų bu
vo meninė programos dalis, ku
rią atliko vietos lietuvių ir lat
vių chorai. Paminėjime dalyvavo 
nemaža publikos.

ELTOS BIULETENIS 
PORTUGALŲ KALBA

Sao Paulo mieste projektuoja
ma išleisti Eltos informacinį biu
letenį portugalų kalba. Biulete
nyje numatoma tiekti informaci
jas apie Lietuvą ir lietuvių ko
vą dėl savo krašto laisvės ir Ne
priklausomybės vietos brazilų 

Vėliavos pakėlimas mergaičių stovykloje Putname. B. Kerbelienės nuotrauka

spaudai. Tas daug prisidės prie 
Lietuvos ir lietuvių išgarsinimo 
Brazilijoje.

Biuletenio leidimu rūpinasi ir 
tuo reikalu susirašinėjimą veda 
su VLIKo vadovybe Dirvos bend
radarbis Stasys Vancevičius.

Pradžioje numatoma tokį biu
letenį išleisti kiekvieną mėnesį 
ir siuntinėti jį svarbesniems Bra 
zilijos laikraščiams, žurnalams 
bei atatinkamoms Įstaigoms. Ga
limas dalykas, kad pirmas tokio 
biuletenio numeris išeis dar šių 
metų rugpiūčio mėnesį.

JAUNIMO ŠVENTE
Sao Paulo mieste kiekvienais 

metais lietuvių moksleivių atei
tininkų organizacija rengia jau
nimo šventę su gražia ir Įdomia 
programa. Tokių jaunimo švenčių 
organizavimu daugiausia rūpina
si ateitininkų dvasios vadas kun. 
J. Šeškevičius. Jis Į šios orga
nizacijos veiklą yra Įdėjęs labai 
daug darbo ir pasišventimo. Svei
katai susilpnėjus prieš kelis mė
nesius jis buvo perkeltas į Sao 
Roąue miestelį netoli Sao Paulo, 
kur paskirtas vietos kunigų Se
minarijos profesorium.

Šiais metais lietuvių jaunimo 
šventė Įvyks rugpiūčio mėnesio 
pradžioje.

SERGA LIETUVOS KONSULAS 
A. POLIŠAITIS

Lietuvos konsulas Sao Paulyje 
Aleksandras Polišaitis buvo gana 
sunkiai susirgęs širdies liga. 
Gydytojų specialistų prižiūrimas 
gydosi namuose jau apie mėnesį 
laiko. Paskutiniu metu konsulo 
sveikata pradėjo gerėti ir mano
ma, kad greitu laiku jis visai pa
sveiks ir pradės vėl eiti savo 
pareigas.

PAIEŠKOMI
BANIENE, Marija, gyvenusi 

Papilėje.
GAILIUS, Motiejus, 1933 me

tais Brooklyne talkinęs Dariaus 
ir Girėno transatlantiniam skri
dimui.

JACINA ar JACYNA, galįs su
teikti žinių apie sanitarą vardu 
Serge, dirbusį vienoje karo be
laisvių stovykloje Prancūzijoje.

JESIULAITIS, Viktoras, 1933 
metais Brooklyne talkinęs Da
riaus ir Girėno transatlantiniam 
skridimui

KAMINSKAS, Valentinas, lei
tenantas, 1933 metais Brooklyne 
talkinęs Dariaus ir Girėno trans
atlantiniam skridimui.

KIUDULAS, Jonas, gyvenęs 
Vyčių km., Akmenės vi.

KIUDULAS, Pranas, Antano sū
nus, g. 1891 m. Gublinų km., Ak
menės vai,

LUKOŠEVIČIŪTĖ, Albina, Juo
zo ir Zinaidos duktė, gimusi 1925 
m. balandžio 20 d., Golodnišių 
km., Vilniaus apsk.

MALINAUSKAS, Justinas, ki
lęs nuo Panevėžio, atvykęs Ame ■ 
rikon prieš Pirmąjį Pasaulinį 
karą.

MARTINAITIS, Petras, Petro 
sūnus, išvyko Argentinon iš Ka- 
neivaičių km., Radviliškio vai.

MEŠKAUSKAITĖ, Marytė, gy
venusi Papilėje.

MEŠKAUSKAS, Vincas, gyve
nęs Jaskaudės km., Akmenės vai.

NAVICKAS, Klemensas, kilęs 
nuo Panevėžio, gyveno West Ha- 
nover, Mass.

SAKALAUSKAS, Juozapas, Ado - 
mo ir Navickaitės Sakalauskų sū
nus, kilęs nuo Panevėžio.

ŠEMEKLIENĖ, Rozalija, gyve
nusi Papilėje.

SPIRIDAVIČIENĖ - LABRIKAI- 
TĖ, Aleksandra.

TORKLERYTĖ, Irena.
VARNECKAITĖ, Kazimiero 

duktė, gimusi Padarbų km., Ak
menės vai.

Ieškomieji arba žinantieji apie 
juos maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Stret
New York, N.Y., 10024

R. SPALIO
naujai pasirodęs 
novelių rinkinys, 

ANGELAI IR NUODĖMĖS, 
išleistas Nidos Knygų Klu

bo Londone, 
jau gaunamas Dirvoje. 
Kaina — 2 dol.

RIO DE JANEIRO LIETUVIAI 
RUOŠIA DIDELI PARENGIMĄ

Rio de Janerio, buvusiojeBra- 
zilijos sostinėje, lietuvių koloni
ja yra neskaitlinga, bet turi ne
mažą būrį gerai pasiturinčių ir 
tikrų lietuvių patriotų, kurie gra
žiai dirba lietuvišką kultūrinį 
darbą.

Š.m. rugpiūčio 3 dieną Rio de 
Janeiro lietuviai rengia didelį pa
rengimą -- vakarą. Į šį parengi
mą yra pakviestas ir mano vyk
ti Dirvos bendradarbis St. Van
cevičius, kuris po to plačiau ap
rašys Dirvoje apie Rio de Ja
neiro lietuvių veiklą.

Jaunosios stovyklautojos Putname išpildo scenos vaizdelį, minint Pr. Mašiotą.
B. Kerbelienės nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Gražūs minėjimo aidai

Šiais metais žiauriųjų bir
želio mėn. Pabaltijo tautų 
trėmimų minėjimas Detroi
te birželio mėn. 15 d. žy
miai skyrėsi nuo buvusiųjų. 
Minėjimas įvyko gražiau
sioje Detroito Wayne vals
tybinio universiteto salėje, 
pavadintoje McGregor Me- 
morial Auditorium. Minėji
mas pradėtas J. Dambraus
ko Malda už tėvynę, kurią 
išpildė šv. Antano parapi
jos mišrus choras ir skan
dinavų simfoninis orkest
ras, diriguojant muz. Al
bertui Mateikai. Minimas 
orkestras, vedamas Michael 
Bistritzky, pagrojo Bacho,

6^/

June 28, 1963
Dear Slim:
The Baltlo Nations Conoert produoed deep 
emotlons ln the hearts of my husband and 
me. Although the muslc was superb, the 
traglo straln was there for all to see. 
Such wonderful people who had suffered and 
are štili sufferlng beoause of man’s oruel 
lnhunanlty.
I shall never forget the flag oeremony, nor 
the sedate way the draped flags were dlsplay- 
ed by the young people.
■Leave Your Tears In Mosoow* ls as grla a 
book as I have ever read. I oould read 
only a few pages at a tlme because of the 
lnside weeplng. Your beautlfully wrltten 
lnsorlptlon I hold olose because your 
conunents are of aore worth to me t ha n 
anythlng else I can Įnagine.
Splritual fellowship of all aanklnd ls our 
dream. May God grant that we may help to 
ellminate all the mlsery descrlbed in the 
book and brlng the Joy of splritual fellow- 
ship to all here ln Mlchlgan.
You are doing a nagnlflcent job. We appre- 
clate you and your wlfe and the ąuality of 
your llves.

Warm personai regards,

A "STOP" Sign 
TO NEW CAR BUYERS

Stop and consider how much you 
can save by Financing your car at our 
Rate of per $100 per year. Let us 

prove that we can save you money!

Visit any of our convenient 71 offices or
PHONE CHerry 1-0875

Lars Erik Larsson, Grieg, 
Danning, Bizet ir Jarnefelt 
kūrinius. Pasibaigus kon
certui, kalbėjo Mich. valst. 
gubernatorius George Rom- 
ney. Po jo kalbos, giedant 
chorui ir simfoniniam or
kestrui pritariant Estijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Ame
rikos himnus, buvo įneštos 
gedulo kaspinais perrištos 
vėliavos.

Apie išsineštus iš minė
jimo gubernatoriaus ir jo 
ponios įspūdžius skaitykime 
Pabaltės Tautų Komiteto 
pirmininkui p. Ilmar Hei- 
naru (estas) ponios Rom- 
ney parašytame laiške:

Pavergtųjų Tautų Savaitė
Liepos mėn. 11 d. Michi- 

gano gubernatorius George 
Romney pasirašė prokla
maciją, skelbdamas Michi- 
gano valstijoje Pavergtųjų 
Tautų Savaitę. Proklamaci
jos pasirašymo ceremonijo
se dalyvavo 12 tautų 35 at
stovai. Lietuvius atstovavo 
žibutė Zaparackaitė, Algis 
Zaparackas ir Audronė Ta- 
mulionytė. Juos gubernato
riui pristatė Mich. valstijos 
respublikonų tautybių ta
rybos direktorius ir Pabal
tės Tautų Komiteto pirmi
ninkas Ilmar Heinaru. Pa
vergtųjų Tautų Savaitė Mi- 
chigano valstijoje paskelb
ta nuo liepos mėn. 14 iki 
20 d. K. Jurgutis

LIETUVIŲ PROTESTANTŲ 
JAUNIMO JUBILIEJINIS 

SUVAŽIAVIMAS
Rugpiūčio 24-25 dienomis gra

žioje J. Kapočiaus vasarvietėje 
Osterville Manor, Osterville, 
Cape Cod, Mass. įvyks JAV-se 
ir Kanadoje gyvenančių lietuvių 
protestantų jaunimo suvažiavi
mas.

Jis yra tuo ypatingas, kad tai 
bus 10-tas suvažiavimas ir pir
mas šiame rytiniame Amerikos 
pakraštyje. Šiam įvykiui jau se
nai ruošiamasi ir komitetas ti
kisi, kad puikus Cape Cod'as su
trauks daug dalyvių.

Paskutinis toks suvažiavimas 
įvyko pernai liepos mėn. pradžio
je Toronte, Kanadoje. Per tą su
važiavimą buvo išrinktas naujas 
Liet. Prot. Jaunimo komitetas 
--iš Bostono pirmininkas Augi- 
ras Manomaitis, Toronto -- J. 
Usvaldas ir iš Chicagos -- A. 
Brinkis, kuriam ir buvo pavesta 
suorganizuoti 1963 m. Jubiliejinį 
10-ties Metų Suvažiavimą.

Kiekvienos lietuviškos jaunimo 
organizacijos veikla yra mums 
visiems lietuviams nepaprastai 
svarbi ir brangintina, todėl ir šis 
suvažiavimas laisvame pasauly
je gyvenantiems lietuviams pro
testantams yra labai reikšmingas 
įvykis, kuris parodo, kad mūsų 
jaunimas rūpinasi savo kalba, 
lietuviškumu, savo tikėjimu ir 
palaikymu tarpusavio santykių.

Bostono liet. prot. jaunimas -- 
kuris yra šio suvažiavimo šeimi
ninkas, laukia iš visos Amerikos 
ir Kanados kuo daugiau jaunimo. 
Programa numatoma plati ir Įdo
mi visiems. Plačiau apie pačią 
programą bus pranešta per spau
dą vėliau.

Kas norėtų pasinaudoti proga 
atvykti į šį suvažiavimą su šei
ma ar pavieniai ir praleisti vie
ną ar kitą savaitę tarp 17 ir 30 
rugp. puikioje Cape Cod "Oster
ville Manor" vasarvietėje, pra
šoma tiesioginiai kuo greičiau 
susisiekti su J. Kapočium minė
tu adresu.

Visais klausimais dėl suvažia
vimo kreipkitės -- A. Manomai
tis, 16 Crockers Lane, 02132, 
West Roxbury, Massachusetts. 
Iki malonaus pasimatymo!

Suvažiavimo Komitetas

Skaityk ir platink 
DIRVĄ



1963 m. liepos 19 d.

L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Linksmas pobūvis. A. 

L. Tautinės Sąjungos 12-to 
skyriaus vasaros pobūvis 
Įvyko sekmadienį, liepos 14 
d., nors dėl lietingo oro bu
vo negausus, bet smagūs.. 
Šeimininkai Garmai malo
niai priėmė svečius savo pa
talpose ir puošniame name. 
Dr. V. L. Ramanauskas pa
dovanojo laimėjimui vieną 
prezidento A. Smetonos mo
nografijos p r e n umeratą, 
kurią laimėjo Aldona Ras
tenienė.

Nuoširdi padėka visoms 
ponioms, kurios pagamino 
ir suvežė skanius užkan
džius svečiams pavaišinti.

Valdyba

• Dailininko Adomo Gal
diko kūrinių paroda Įvyks 
Clevelande, Čiurlionio An
samblio Namuose, spalio 
mėn. 5-13 d.

• Vladas Blinstrubas, 
ALTS Clevelando skyriaus 
iždininkas, išvyko 2 savai
tėm atostogų, kurias pra
leis .J. Kapočiaus viloje Os
terville Manor, Cape Cod.

• Mr. Frank Murphy, bu
vęs Loew’s kino-teatrų ve
dėju Clevelande, šiomis die
nomis iš tų pareigų pasi
traukė ir yra paskirtas Cle
velando namų ir gėlių paro
dos vedėju.

Kaip žinoma, Clevelando 
namų ir gėlių paroda kas
met suruošiama dideliu pa
sisekimu ir Į Public Audi
torium patalpas sutraukia 
tūkstančius žmonių.

• Sofija Smetonienė, Ve
ronika Nagevičienė, Juzė ir 
Stepas Nasvyčiai, vasaroją 
Viloje Rūta, prie Pymatu- 
ning ežero, Ohio, siunčia 
Dirvos kolektyvui ir skaity
tojams geriausius linkėji
mus.

• Lietuviai Rudžiai, lie
pos 21 d. rengia išvyką lai
vu i Huntington parką, 20 
mylių mio Clevelando. Va
žiuoti į vakarus palei ežerą. 
L. Rudžiai savo Palangos 
jachta išvyksta iš Lakeside 
Yacht Club. Tėvai ir pažis-

Clevelando lietuviai skautai, priklausą Vytauto draugovei, su vadovais V. Jokūbaičiu ir V. Bace
vičium dalyvavę amerikiečių skautų Clevelando 5 distrikto stovyklavimo varžybose, laimėjo visas 
pirmąsias vietas. V. Bacevičiaus nuotrauka

Šarūnas Lazdinis

Šarūnas Lazdinis
Pereitą savaitę Clevelando 

akademinio jaunimo tarpe buvo 
sujudimas. Liepos 10 d., naujai 
t r engto j studentą kavinėj buvo su
rengtas Šarūnui Lazdiniui netikė
tas atsisveikinimo subuvimas. 
Liepos 12 d., Šarūnas, atsidėko
damas rengėjams, surengė stu
dentišką priėmimą savo tėvu na
muose, kur gražiai praleido va
karą virš 40 studentų ir studen
čių. Liepos 14 d. Šarūnas išskri
do į Meksiką, kur kaip Amerikos 
’exchange student’, praleis Insti
tuto Technologico y de Estudios 
Superiores deMonterrey savotre - 
čiuosius metus.

Humanitarinių mokslų srityje 
Amerika jau senai turi sudariu
si sutartis, ypatingai su Europos 
valstybėmis, dėl tarpusavio stu
dentų pasikeitimo.

Inžinerijos srityje dalykas yra 
naujas. Amerikos technikos 
mokslas laikomas aukščiausiu pa
saulyje ir jos studentui nėra ko 
mokytis kitur. Bet šios dienos 
inžinieriai, ar jie nori, ar nenori, 
turi didelę Įtaką žmonijos atei
čiai. Didžiųjų tautų vadai panau
doja mokslo ir inžinerijos laimė
jimus diplomatinėse konferenci
jose politiniams tikslams siekti.

JAV paskelbus Lotynų Ame
rikos materialės paramos pro
gramą (Alliance for Progress), 
atsirado reikalas ruošti techni
kini Personalą, kuris galėtų ją 
vykdyti.

Kokie studentai pasikeitimui 
priimami? Sąlygų daug. Suminė
sime tik kelias ta tvarka, kaip 
jos buvo statomos Šarūnui.

1. Studentas turi būti Amerikos 
pilietis, nevedęs, geros sveikatos 
ir gero, malonaus būdo.

tami vyksta mašinomis į 
Huntington parką. Tenai 
tėvai ir svečiai bus buriniu 
ir motoriniu laiveliu pavė
žinti.

Vieta tinkama pasimau
dymui, pameškeriojimui ir 
poilsiui.

DIRVA

išvyko į Meksiką
2. Studentas turi būti geras 

mokinys, baigęs pirmuosius stu
dijų metus pažymiais, kurių vi
durkis nemažesnis kaip 3 punk
tai (B).

3. Antrojo kurso antrąjį pus
metį studentas turi imti ispanų 
kalbos kursą 3 vai. savaitėje ir 
gale metų išlaikyti žodžiu ir raš
tu reikiamus egzaminus. (Case 
Institute of Technology, kur Ša
rūnas studijuoja, buvo 70 studen
tų, kurie toms sąlygoms atitiko 
ir kuriems mokykla pasiūlė va
žiuoti. Pasiūlymą priėmė 26. Nu
vyko -- 5).

Be šių pagrindinių sąlygų, stu
dentas turėjo pasirašyti pasiža
dėjimą, kad jis garbingai ir kil
niai atstovaus Amerikos vardą, 
gerai mokysis ir stengsis pasi
semti kuo daugiausiai žinių apie 
Meksikos kultūrinį, ekonominį ir 
socialinį gyvenimą. Studentui 
primenama, kad jo tikslu yra ten 
mokytis, o ne mokyti, stebėti, o 
ne daryti pastabas, sekti kaip da
lykai daromi, o ne nurodinėti kaip 
juos "mes” čia darome.

Per tuos mokslo metus, stu
dentas negali išvykti iš Meksikos, 
taip pat neleidžiama jo ten lan
kyti.

Studentas negali būti susiža
dėjęs nei mokslo metais susiža
dėti.

Jis negali turėti automobilio 
nei juo važinėti.

Finansai: Studentas moka tuos 
pačius mokslapinigius kaip ir bū
damas vietoje. Jei studentas turi 
stipendiją, ji jam užskaitoma. Be 
to, Carnegie Foundation prideda 
kiekvienam studentui 2850.- dol. 
metams. Tąja suma padengiama: 
kelionė, draudimas, vasaros is
panų kalbos kursas ir pragyveni
mas, išvykos po Meksiką, kurių 
didesnės numatomos trys: prieš 
mokslo metų pradžią, Kalėdų ir 
Velykų atostogų metu, lankymas 
teatrų, operos, jaučių rungtynių 
ir pan.

Savo asmeniškoms išlaidoms 
padengti studentas turi iš kalno 
įmokėti 300 dol., kurie padedami 
į banką, iš kurio, pagal reikalą 

pinigai išimami. Nesunaudoti pi
nigai gražinami studentui.

Mokslo metu studentas ima to
kius dalykus, už kuriuos gauna 
kreditą ir savojoj mokykloj. Taip 
pat turės imti 3 vai. savaitėje 
ispanų kalbą, už ką irgi gaus kre
ditą.

Šarūno Lazdinio Meksikos pa
se, kurį jam išdavė Meksikos kon
sulatas Detroite, yra pažymėta 
gimimo vieta: Lietuva, namų kal
ba: lietuvių. Mes tikime, kad jis 
gerai atstovaus Ameriką, kuri 
davė jam sąlygas ten vykti, taip 
pat mes tikime, kad jis garbin
gai atstovaus lietuvius ir Lietu
ku

S. Lazdinis, studijuodamas 
Clevelande, uoliai veikė skautų 
eilėse, būdamas vilkiukų drau
govės draugininku, Stud. S-gos 
Clevelando sk. valdybos nariu, 
Skautų Akademikų S-gos nariu. 
Naujuose horizontuose linkime 
Šarūnui geros sėkmės.

(k)

• Pasimatė su artimai
siais. Pas Karpius liepos 13 
vakare buvo surengtas va
karėlis viešniai iš Calgary, 
Kanados vakarų, Rožei Bal
trušaitienei pagerbti. Ji 
pereitą savaitę lankėsi Cle
velande, pakeliui į New 
Yorką, kur palydėjo savo 
dukterį, išvykstančią me
tams Į Prancūziją kalbos ir 
čello muzikos studijoms. 
Grįždama, R. Baltrušaitie
nė vėl sustojo Clevelande. 
Kaip buvusiai veikliai lietu
vaitei ir dainininkei, pas 
Karpius buvo surengtos 
vaišės susitikti su ankstes
niais jos bendradarbiais ir 
draugais. Dalyvavo keli 
naujieji ateiviai clevelandie- 
čiai artimesniam susipažini
mui. Rožė, gimus Youngs- 
towne, šia proga aplankė 
savo motiną. Jos tėvas jau 
miręs.

• Mirė Ona Blaškevičienė.
Ona Blaškevičienė, žinomo 
prekybininko Juozo Blaške- 
vičiaus žmona, palaidota 
liepos 17 d. Pamaldos buvo 
Naujos parapijos bažnyčioj.

Blaškevičiai ilgus metus 
turėjo maisto prekių krau
tuvę netoli šv. Jurgio para
pijos bažnyčios ir Dirvos. 
Gausiai rėmė Dirvą ir kitus 
lietuviškus reikalus. Dabar 
Blaškevičiai turi krautuvę 
East 185-toje gatvėje, neto
li Naujos parapijos bažny
čios.

Juozui Blaškevičiui, jo 
sūnui ir dukrelėms širdinga 
užuojauta. Karpiai

Reikalingos prityrę 
viena adata siuvėjos.

Kreiptis 1990 East 69 
gt., Cleveland, 9 Ohio.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBEHNETT

HI 2-4450
642 Meadovr Lane Dr.

CLEVELAND 24

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 SI.
EN 1-1763 KE 1*7770
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Clevelandiečiai Arvydas ir Dainutė Barauskai Erie ežero paplūdi
myje... V. Bacevičiaus nuotrauka

• Ieškoma vidut. amžiaus 
moteris, norinti padėti in
validei motinai, atlyginant 
gražiu butu ir nedideliu mo
kesčiu.

Skambinti SW 1-3344 iki 
6 vai. vak. (81, 82)

GERI NAMAI
2 šeimų prie pat šv. Jur

gio parapijos, 2 nauji pe
čiai, nebrangus.

2 šeimų nedidelis, beveik 
naujas, netoli Euclid gat
vės, garažai, gražiai Įreng
tas rūsys.

Naujas Wickliffe, 3 mie
gamieji, prašo tik $18,500.

Krautuvė ir namas prie 
E. 185 gt., nebrangus, ga
lima viršuj gyventi, o apa
čioj prekiauti.

Prie pat Naujos parapi
jos, nedidelis vienos šeimos, 
prašo tik $13,800.

E. 168 ir Grovewood, vie
nos šeimos, prašo tik 
$12,600.

Dviejų šeimų, Grovewood 
ir E. 169 gt., 5-5-2, du ga
ražai, labai gerame stovyje, 
prašo $22,500.

6 kambarių, prie pat E.
185 gt., gražiai Įrengtas rū
sys, 2 garažai.

Norintieji pirkti, parduo
ti, ar mainyti, prašome su
stoti ar paskambinti į
EAST SHORE REALTY
United Multiple Listing 

Service
Juozas Mikonis — Realtor
780 E. 185 IV 1-6900 

Res. KE 1-2190

IŠNUOMOJAMI
GYDYTOJUI IR 

DANTISTUI 
KABINETAI 

virš Superior Savings 
and Loan patalpų, 

East 68 ir Superior gt. 
kampas.

Teirautis telefonu:
HE 1-2497.

HOUSE FOR SALE

Parma Htš. Ranch
By owner. 6-yr.-old 3-bedroom, batse- 
mentless. Beamed ceiling. Close to 
shopping. Reduced for quick sale. 
11549 Glendora Lane. 243-4235.

MUŠT SELL TRANSFERRED 
3-bedroom colonial; 3rd floor suitablc 
lor expansion; near Parmatown. 
scliools and churches; vvood-burning 
fireplace, new furnace, roof. $18,700. 
TU 4-8479. (82, 83, 84)

0WNER
3 bedrooms; finished family room; 
storins, patio, fenced-in yard; $1,500 
down. Assume mortgage of $16,100 
or finance. 243-3980. (82, 83. 84)

Ckrrstona

ŠEIMOS
POILSIUI 
PUIKIOS 
MAUDYNĖS 
LAIVELIAI IR 

__ ŽUVAVIMAS “-1 '
LodgeA 

r Cottages 
on Christiana Lake

PLANUOKITE šeimai atostogas 
32 akrų įvairių pramogų kupi
noje LINKŲ vasarvietėje. Puikus 
maistas, baras, linksmavakariai. 
Laiveliai NEMOKAMAI. Dėl sa- 
lygų teirautis B0X D-266, ED- 
VVARDSBURG, MICHIGAN, arba 
telef. J. Linkus, NEptune 1-5053.

GINTARO VASARVIE
TĖJE, Union Pier, Michi
gan, ant pat Michigano 
ežero kranto galite ramiai 
praleisti savo vasaros atos
togas puikiame didelių -me
džių parke, supančiame te
niso, krepšinio ir vaikų žai
dimo aikšteles.

Vasaroti galima su pilnu 
išlaikymu; duodamas svei
kas, šviežias lietuviškas 
maistas, arba išsinuomoti 
naujus modernius vasarna
mius esančius prie pat pa
plūdimio ir patiems gamin
tis maistą. Taip pat galima 
gauti atskirus kambarius ir 
naudotis virtuve.

Dėl informacijų rašyti: 
Gintaras Resort, P. O. Box 
74, Union Pier, Mich. arba 
skambinti Lakeside 8155.

Sav. Viktorija ir Algirdas 
Karaičiai

KVIETIMAS
V,A SAROS 

ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame at

vykti Į saulėtą CAPE 
COD ir šių metų atosto
gas praleisti geram poil
siui specialiai paruoštoje 

MEŠKOS viloje ir 
MEŠKIUKO vasarnamyj.

Medžių apsupta erdvi 
rami aplinka, dideli pa
togūs kambariai, geras 
sveikas maistas, malonus 
nešaltas Atlanto vanduo. 
Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška 
dvasia ir gera nuotaika, 
vaikų priežiūra . . .

Vasarvietė atidaroma 
birželio 15. Kas vasaros 
nuo birželio 15 iki birže
lio 30 ir nuo rugsėjo 1 
iki sezono pabaigos, gaus 
15 C nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek ga
lima iš anksto.
MEŠKA, 42 Beach St., 
Monument Beach, Cape 
Cod, Mass. Tel. 759-3251 
(Area Code Nr. 617).

PARDUODAMAS NAMAS
1 kartą rodomas, 6 kamb. 

angliškas colonial, Į šiaurę 
nuo Lake Shore Blvd. Vaiz
das Į ežerą, prie pat Naujos 
parapijos ir mokyklos.

Skamb. IV 1-9258, Dodds, 
arba IV 1-2252. (81, 82)

SAVININKAS 
PARDUODA

2 šeimų 5-5’A namą, arti 
šv. Jurgio parapijos, 2 geri 
gaso pečiai, 2 automat. van
dens tankai. 2 arba 3 mie
gamieji kiekv. bute. Banko 
Įkainuotas. Įmokėjimas apie 
$3,000.00. Skambinti Alg. 
Dailidei _ HE 1-8516.



DIRVA
INr. 82

KAS IR KUR?
• Korp. Neo-Lithuania fi

listeriai A. Diržys, K. Drun- 
ga, V. Kasniūnas, A. Na
kas, J. Našliūnas ir A. Si- 
liūnas skaitys paskaitas 
neolithuanų vasaros sto
vykloje įvairiomis kultūri
nėmis bei ideologinėmis te
momis. Stovykla įvyks nuo 
rugpiūčio 24 d. iki rugsėjo 
2 d. pp. Linkų vasarvietėje, 
Christiana Lodge, Edwards- 
burg, Michigan. Tikimasi 
gausaus studentų dalyvavi
mo stovykloje.

• William F. Knowland, 
Oakland, Calif., buv. JAV 
senatorius, o šiuo metu re
daguojąs ir leidžiąs vieną iš 
didžiųjų Kalifornijos dien
raščių — The Oakland Tri
būne, kalbėdamas Pavergtų 
Tautų Savaitės minėjime 
Los Angeles mieste, kuris 
įvyko 1963 metų liepos 10 d. 
ir kurį rengė amerikiečių 
Young Republicans organi
zacija, kėlė savo kalboje 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų bylos reikalą, kvies
damas JAV vyriausybę aiš
kiai pasisakyti tuo klausi
mu ir imtis konkrečių žygių 
sugrąžinti Lietuvai nepri
klausomybę.

• Dr. Vaclovas Paprockas 
iš New Yorko, dvi savaites 
atostogų praleidęs New 
Harbor, Maine valstijoje, 
dail. P. Lapės rezidencijoj, 
liepos 15 d. grįžo ir vėl pri
ima pacientus.

• Aldona Mackevičienė 
šią savaitę išvyksta iš New 
Yorko į Chicagą dalyvauti 
American Library Associa- 
tion suvažiavime.

• V. Alksninis įteikė Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
Fondui 20 dol. auką. V. 
Alksninis nesenai iškilmin

Liepos 6 d. Chicagoje buvo pašventintas paminklas ant dail. J. Ka
minsko kapo. Nuotraukojepriepaminklo kūrėjai - savanoriai su našle: 
J. Grybauskas, J. Rapšys, T. Kaminskienė ir J. Kanišauskas.

Z. Degučio nuotrauka

Reiškiame nuoširdžią PADĖKĄ visiems, ku
rie užjautė mus dėl mūsų brangaus brolio ir švo- 
gerio

A. t A.

ANTANO MICHELEVIČIAUS mirties.

Dėkojame visiems už lankymą koplyčioj ii 
dalyvavimą laidotuvėse. Taip pat nuoširdus ačiū 
už aukas Šventoms Mišioms, už maldas ir gėles.

Ypatinga padėka visiems kunigams, kurie 
lankėsi koplyčioj, atnašavo šv. Mišias ir palydėjo 
į amžino poilsio vietą.

Nuliūdę: brolis Pranas ir brolienė Judita

1963 m. liepos 19 d.

gai atšventęs savo 60 metų 
amžiaus sukaktį, yra uolus 
New Yorko visuomeninin
kas, daugelio tautinių lietu
viškų organizacijų ir jų dar
bų rėmėjas ir talkininkas. 
Jam vadovaujant liepos 14 
d., Brooklyne buvo paminė
tas žuvusių mūsų lakūnų 
Dariaus ir Girėno skridimo 
žygis į Lietuvą.

• Solistė Juzė Augaitytė, 
iš Philadelphijos, Pa., atos
togas praleido Cape Cod, 
Mass. Ji yra plačiai besi
reiškiančio Philadelphi jos 
Lietuvių Moterų Atstovy
bės klubo pirmininkė.

• Skautu Vyčių sąskrydis 
įvyks LSS Jubiliejinėje Sto
vykloje Camp Child prie 
Plvmouth, Mass. (pašto ad
resas : Lithuanian Boy 
Scouts Camp, Camp Child 
BSA RFD 2, Buzzards Bay, 
Mass. Telefonas: Area 617 
CA 4-2080), rengiama dide
lė Brolijos skautų vyčių pa- 
stovyklė, į kurią suvažiuos 
skautai vyčiai iš JAV ir Ka
nados.

Stovyklos metu rugpiūčio 
mėn. 24-25 d. vyčių pasto- 
vyklėje šaukiamas visuoti
nis skautų vyčių sąskrydis 
aptarti ir nustatyti veiklos 
gaires sekantiems penkiems 
metams. Sąskrydį organi
zuoja ir jį praves LSB 
Skautų Vyčių Skyriaus ve
dėjas s. v. ps. dr. A. Avi
žienis. Sąskrydis prasidės 
šeštadienį nuo pietų ir tęsis 
iki tradicinio skautų vyčių 
laužo. Reikalui esant, bus 
tęsiamas sekmadienį ryte.

Visi skautai vyčiai kvie
čiami gausiai dalyvauti Sąs
krydyje.

• "Presenting Lithuania” 
brošiūra anglų kalba, kurią 
išleido ALT, Tarptautinėje 
parodoje Chicagoje išpla
tinta 20,000 egzempliorių.

POSĖDŽIAVO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
FONDO TARYBA

Liepos 12 d., E. ir V. če
kų bute, Woodhaven, New 
York, susirinkusi Lietuvos 
N e p r iklausomybės Fondo 
Taryba aptarė eilę svarbių 
klausimų.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Talkos pirm. dr. Bro
nius Nemickas padarė platų 
pranešimą apie Lietuvos 
laisvinimo organizacijos ap- 
si j ungimo galimybes. Iš 
prelegento pranešimo pa
aiškėjo, kad bus labai sun
ku sukurti vieningą Lietu-

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavimais šiais 
metais bus šaukiamas Chi
cagoje rugsėjo 14-15 d.

• LSB vadovų sueiga šau
kiama Jubiliejinėje Stovyk
loje Camp Child, rugpiūčio 
mėn. 25 dieną.

LSB vadovai kviečiami 
atvykti rugpiūčio mėn. 24 
— 25 savaitgaliui.

LSB vadovų sueigoje bus 
aptarti aktualūs Brolijos 
reikalai ir patiekti pageida
vimai iš vienetų vadovų, 
sėkmingos tolimesnės LSB 
veiklos išlaikymui.

• Rezoliucijoms Remti 
Komitetas išleidžia šiomis 
dienomis savo biuletenio 
(Nevvs Bulletin) naują nu
merį. Asmenys, norį biule
tenį gauti, rašo: Americans 
For Congressional Action 
To Free The Baltic Statės, 
Post Office Box 77048, Los 
Angeles, California, 90007.

• Petro Norkeliūno vado
vaujamas ALT-bos Roches
terio skyrius atsiuntė Rezo
liucijoms Remti Komitetui 
$150.00 auką, ši suma buvo 
surinkta birželio liūdnųjų 
įvykių paminėjimo proga 
Rochesteryje. Rezoliu c i j ų 
reikalo judintojai Rocheste
ryje yra: kun. kleb. F. Va- 
lukevičius, P. Norkeliūnas, 
A. Jančys, B. Krokys, J. 
Jurkus, J. Stankus, dr. A. 
Klimas ir kiti.

• Jono Motiejūno vado
vaujamas ALT Los Ange
les skyrius birželio liūdnųjų 
įvykių paminėjimo proga 
priėmė rezoliuciją, kuria Se
nato ir Atstovų Rūmų už
sienio reikalų komisijos ra
ginamos teigiamai pasisa
kyti už visas 33 rezoliucijas 
Pabaltijo kraštų laisvinimo 
reikalu. ALT Los Angeles 
skyrius parašė rezoliucijų 
reikalu laiškus senatoriui J. 
William Fulbright, kongres- 
manui Thomas Morgan ir 
visiems kitiems abiejų ko
misijų nariams, ragindamas 
tuoj visą reikalą svarstyti 
ir teigiamai pasisakyti.

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS 
MYLĖTOJAMS!!!

R. SPALIO ALMA MATER ir ST. SANTVARO POEZIJOS 
RINKINYS AUKOS TAURĖ — ABI KNYGOS UŽ 5 Dol.!

Neatsižvelgiant į kylančius kaštus knygoms 
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelią į kny
gos skaitytojus nepaprastu būdu — jungiant tuos 
du puikius beletristikos ir poezijos leidinius į vieną 
puikią dovaną.

Prašome pasinaudoti žemiau dedama iškarpa.

Siunčiu 5 dol. ir prašau prisiųsti R. Spalio 
Alma Mater ir St. Santvaro Aukos Taurė šiuo 
adresu:

Priedų: čekis □ 
pinigai □ 

vos laisvinimo organizaciją 
VLIKui laikantis seno savo 
nusistatymo, norint kaip 
nors susigrąžinti "paklydu
sias avis”, kartu nesutin
kant nieko keisti savo orga
nizacijos principuose. VLIK 
grupės trokšta, kad ir atei
tyje pagrindiniu jo siekimu 
liktų išlaisvintos Lietuvos 
valdymas. Tuo tarpu išėju
sios grupės nori, kad pirmoj 
eilėj būtų susitarta dėl Lie
tuvos laisvinimo, jos valdy
mą paliekant pačiai tautai.

LNT yra pasiūliusi kon
kretų organizacijos planą, 
pagal kurį į laisvinimo or
ganizaciją galėtų būti 
įjungtos iš Lietuvos atsi
neštos politinės jėgos (per 
senąsias, Lietuvoj savo pra
džią turinčias dar gyvas 
partijas ir rezistencinius są
jūdžius) ir jau čia bręstą 
lietuvių politiniai junginiai 
ar atskiri asmenys, nesi- 
identifikuoją su nepriklau
somos Lietuvos politinėmis 
partijomis (per Pasaulio 
Lietuvių B e n d ruomenę). 
N e p r įklausomos Lietuvos 
politinių partijų ir kovos 
Sąjūdžių atstovai galėtų įei
ti į Lietuvos laisvinimo or
ganizaciją rinkimo būdu. 
Tos grupės pastatytų kan
didatus, o atstovus iš jų 
tarpo išrinktų politiškai gal
vojanti visuomenė. Tuo bū
du būtų išlaikytas politinių 
grupių tęstinumas (niekas 
negalėtų būti išrinktas jų 
nepasiūlytas) ir rinkimais 
būtų sustiprintas atstovui 
pasitikėjimas. Tačiau vilki
nės grupės rinkimų princi
pą griežtai atmeta.

Vieninteliu apčiuopiames- 
niu laimėjimu iš pradėtų 
pasitarimų liko bendros ko
misijos sudarymas, ši ko
misija mėgina suderinti 
priešingas pažiūras dėl Lie
tuvos laisvinimo organizaci
jos, bet kadangi VLIKas 
griežtai laikosi senųjų or
ganizacijos pagrindų ir pir
moj eilėj susirūpinęs ne 
Lietuvos laisvinimu, bet jos 
valdymu po išlaisvinimo, tai 
komisijai iki šiol dar nepa
vyko nei vienu klausimu su
sitarti.

LNF Taryba taip pat 
svarstė jau kurį laiką sun
kiai sergančio Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo vice
pirmininko Prano Narvydo 
pareiškimą išstoti iš fondo 
valdybos. Pareiškime jis 
rašo:

”Dėl susidėjusių aplinky
bių negalėdamas atlikti sa
vų pareigų LNF valdyboje, 
šiuomi pareiškiu norą išsto
ti iš LNF Valdybos narių 
sąstato. Dvasioje visuomet 
būsiu su jumis.

Su gilia pagarba ir tau
tiška meile liekuosi Jūsų” 
(parašas).

(parašas)

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO PRIVATAUS PLIA

ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 
VASARVIETĖJE

JANSONŲ VILOJE _

” AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Graži vila ir erdvūs kambariai.
• Privatus 2 akrų pušynas — parkas.
• Šiltos Golfštromo srovės atviros jūros pliažas vos 7 

min. pėsčioms.
• Rami aplinkuma — daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Geras ir sveikas lietuviškas maistas ir malonus patar

navimas.
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 15 D. IKI 

RUGSĖJO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 

Jansonai visus maloniai kviečia atvykti 
praleisti atostogas.

LNF Taryba nutarė šiam 
nenuilstamam lietuv y b ė s 
skleidėjui, daugelio lietuviš
kų organizacijų nariui ir 
LNF darbuotojui bei rėmė
jui Pranui Narvydui iš
reikšti gilią padėką už nu
veiktus darbus, prašyti to
liau palikti valdyboje, kol 
sustiprės jo sveikata ir ko
optuoti dar vieną, šeštąjį, 
LNF valdybos narį vicepir
mininko pareigoms.

Tuo nariu Taryba vien
balsiai išrinko jauną inž. 
Brutenį Veitą. Jauną am
žiumi, bet jau suspėjusį 
gražiai užsirekomend u o t i 
tautinėje lietuvių veikloje. 
Inž. Br. Veitas anksčiau gy
venęs Pittsburghe, Pa., bu
vo Vilties Draugijos valdy
bos narys ir LNF darbštus 
atstovas Pittsburghe. Da
bar persikėlė gyventi į 
Richmond Hill, New York.

Posėdžiavę dalyviai, iš
klausę LNF valdybos pra
nešimų, konstatavo, kad 

Jaunosios undinės mergaičių stovykloje Putname.
B. Kerbelienės nuotrauka

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

fondo išleistu leidiniu, Lais
vės Kovų Dainų knyga, yra 
jau aprūpinti visi LNF rė
mėjai, aukojusieji ne ma
žiau 10 dol. Taigi, šis leidi
nys iki šiol buvo platinamas 
ne kaip įprastinis leidinys 
knygų rinkoje, bet kaip 
ženklas bei prisiminimas 
a p č i u opiamo prisidėjimo 
prie tolesnių Lietuvos lais
vės kovos priemonių tobu
linimo. Taryba aptarė toli
mesnį LKD knygos platini
mo būdą.

LNT pirm. dr. B. Nemic
kas painformavo apie Tal
kos pradėtus žygius dėl nu
matyto išleisti anglų kalba 
informacinio veikalo, ku
riam šiuo metu daugiausia 
ir telkiamos lėšos.

Posėdyje dalyvavo beveik 
visi Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo Tarybos na
riai (direktoriai) : dr. B. 
Nemickas, Bronius Bieliu- 
kas, Antanas Senikas, Alek
sandras Daunys, Kazys Si- 
liūnas, Vaclovas Alksninis, 
Jurgis Kiaunė, Liudas Ta
mošaitis, Brutenis Veitas ir 
kiti. Posėdžiui pirmininka
vo pirm. E. čekienė, sekre
toriavo A. Daunys.

-e č -
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