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Senatorius Dodd:
Remiu rezoliucijų pravedimų

Kokios talkos prašoma iš visų lietuviu rezoliucijų pravedimo žygyje?
Visa eilė senatorių ir kon

greso atstovų yra .jau krei
pęsi j senatorių J. William 

Fulbright ir kongresmaną 
Thomas E. Morgan, Senato 
ir Atstovų Rūmų užsienio 
reikalų komisijų pirminin
kus, raginant juos duoti pil
ną eigą Pabaltijo kraštų 
laisvinimo reikalu Į Kon
gresą įneštoms iki šiol tris
dešimt penkioms rezoliuci
joms. Už visą reoliuciju rei
kalą pakartotinai labai aiš
kiai pasisakė senatorius 
Thomas J. Dodd (D. — 

Conn.), Senato užsienio rei
kalų komisijos narys ir vie
nas iš didžiųjų Lietuvos by
los gynėjų JAV Kongrese. 
Senatorius Dodd 1963 metų 
liepos mėn. 22 d. laiške, ra
šytam Rezoliucijoms Remti 
Komiteto vadovybei, sako:

”Kaip žinote, aš iš visos 
širdies remiu senato rezo
liuciją, reikalaujančią lais
vės Pabaltijo valstybėms, 
kaip rėmiau kiekvieną anks

Kostas Liaudanskas (vidury), LB vakarų apygardos pirmininkas ir 
Rezoliucijoms Remti Komiteto narys, aiškina, kad visi geros valios 
lietuviai turėtų įsijungti į rezoliucijų pravedimo žygį. Kairėje stovi 
Los Angeles LB namų ir salės bendrovės pirmininkas ir Rezoliuci
joms Remti Komiteto narys A. Dabšys, dešinėje Los Angeles Tauti
nių Namų bendrovės valdybos iždininkas ir Rezoliucijoms Remti 
Komiteto finansų komisijos pirmininkas dr. P. Pamataitis.

L. Kančausko nuotrauka

Šiandien ir rytoj
PO penkerių metų derybų Genevoje, trys didžiosios ato

minės valstybės -- Amerika, Anglija ir Sovietija susitarė dėl 
dalinio atominių bandymo sustabdymo.

Kai kurie politiniai stebėtojai tai vadina dideliu laimėjimu. 
Susitarimas buvęs pasiektas be ilgų diskusijų, vienai ir kitai 
pusei parodžius norą greitai susitarti.

Harrimanas, kaip anai s laikais sugrįžęs iš MuenchenoCham- 
berlainas, galvoja išgelbėjęs taiką. Tik kažin kaip ilgam?

Tiesa, Amerika ir Sovietija turi prisigaminusios milži
nišką atsargą atominių bombų, kurių užtektų pasaulį susprog
dinti keletą kartų. Tačiau praktika parodė, kad tų ginklų nė vie
na pusė nesiruošia panaudoti konflikte. Abi didžiosios valstybės 
išleidžia milžiniškas sumas ginklų gamybai, kurie nenaudojami 
ir turi vienintelį tikslą -- atbaidyti priešą nuo užpuolimo.

Tikroji susitarimo priežastis gal bus daugiau propagandinė, 
nes kaip kalbama, dabar jau atviras kelias trij’jdidžiųjų viršūnių 
konferencijai, kurioj pasaulis bus iš naujo pasidalintas įtakos zo
nomis.

Nežinia, kaip kitos valstybės, nedalyvavusios tose derybose, 
priims susitarimą. De Gaulle į tai žiūri skeptiškai ir žada tęsti 
atominius bandymus. Panašios nuomonės atrodo būsianti ir ko
munistinė Kinija, šis susitarimas tik sukristalizuos skirtumus 
tarp tų,kurie turi atominius ginklus ir tų kurie neturi.

Susitarimas nesunaikina atominių bombų atsargas ir nesu
stabdo jų gamybos. Susitarta tik dėl sprogdinimų atmosferoje su
stabdymo, kas nė kiek nesumažina karo pavojaus.

★

KAUNE valstybinėje maisto krautuvėje (kitokių ten ir nėra), 
pardavėjas ramina klijentus:

-- Jūs temokate tik murmėti, kai krautuvėje nėra sviesto a>- 
bulvių. Ar jūs nesate patriotai? Suveržkiteodinius diržus ir lauki
te geresnių laikų...

Klijentai staiga sujudo.
-- Odiniai diržai!... Kur jų galima gauti nusipirkti?...

(vg)

tesnę pastangą toje srityje.
Kaip ir jūs, turiu vilčių, 

kad senato užsienio reika
lų komitetas rezoliuciją pa
lankiai pristatys, ir ji bus 
didele dauguma priimta at
stovų rūmuose ir senate. Aš 
nepritariu tiems, kurie ma
no, kad tokia akcija yra ne
naudinga. Priešingai, esu 
įsitikinęs, kad ji patarnauja 
tikslui išlaikyti reikalą gy
vą, ir kad tokia rezoliucija, 
vieningai priimta atstovų 
rūmuose ir senate, turėtų 
didelę įtaką pasaulio opini
jai ir pagaliau privestų prie 
praktinių politinių pasėkų.

Aš parašiau laišką pirmi
ninkui Fulbright reikalau
damas, kad senato užsienio 
reikalų komitetas paskubin
tų rezoliuciją, reikalaujan
čią laisvės Pabaltijos vals- 

. tybėms.”
Reikalinga visu talka

Nenorėkime, kad ameri
kiečiai kovotų už Lietuvos 

laisvę daugiau, negu kad 
mes patys! Visi, geros va
lios lietuviai, turime jung
tis į šį laisvės žygį už Pa
baltijo kraštų išlaisvinimą.

Kuo gali kiekvienas lie
tuvis prisidėti prie viso šio 
rezoliucijų pravedimo rei
kalo? Neturėtų likti nė vie
no iš mūsų, kuris neparašy
tų po trumpą laiškutį sena
toriui Fulbright ir kongres- 
manui Morgan, prašydami 
jų duoti skubiai pilną eigą 
visoms trisdešimt penkioms 
rezoliucijoms. Nepamirštini 
abu savo valstijos senato
riai ir savo kongresmanas. 
Jiems taip pat reikia para
šyti po trumpą laiškutį. Se
natoriai ragintini padaryti 
visą galimą spaudimą rezo
liucijų reikalu į senatorių 
Fulbright; kongresma n a s 
— į kongresmaną Morgan.

Iki šiol visam rezoliucijų 
reikalui vis dar tebetrukdo 
Valstybės Departamentas. 
Visas direktyvas Valstybės 
Departamentui duoda JAV 
prezidentas. Turime užpilti 
Baltuosius Rūmus trumpais 
laiškučiais, kviesdami pre
zidentą John F. Kennedy 
sustabdyti šią destruktyvią 
ir labai nepalankią veiklą 
Valstybės Departamente re
zoliucijų reikalu. Jei JAV 
Administracija labai aiškiai 
pasisako už Afrikos lauki
nių tautų išsilaisvinimą, tai 
tuo labiau ir prezidentas ir 
kartu Valstybės Departa
mentas turėtų imtis kon
krečių žygių (per Jungtines 
Tautas) sugrąžinti Lietu
vai, Latvijai ir Estijai pilną 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Laiškučiai JAV prezidentui 
adresuotini: The Honorable 
John F. Kennedy, President 
of the United Statės, The 
White House, Washington, 
D. C.

Visi į laiški] rašymo dar
bą: jauni ir seni; organiza
cijos ir pavieniai asmenys. 
Atlikime tai nieko nelauk
dami !

Rezoliucijoms Remti 

Komitetas

* KORĖJOJE liepos 29 ir 30 
dienomis komunistai, perėję ne
utralią zoną, užpuolė amerikie
čius karius, pasienio patrulius. 
Per pirmąjį incidentą žuvo du 
amerikiečiai, apie antrąjį dar 
neturima smulkesnių žinių.

Bronius Rožinskas su jachta Hermes II po ilgų kelionių pasiekė San Pedro uostą prie Los Angeles, 
Calif. Denyje stovi iš kairės: dr. J. Jurkūnas, Br. Rožinskas, Alg. Gustaitis, J. Ožinskas ir A. Ski
rtus. Plačiau apie Br. Rožinsko kelionę per Atlantą rasite L. Knopfmilerio reportaže 5 psl.

L. Kančausko nuotrauka

BURIUOTOJAS BRONIUS ROŽINSKAS, PERPLAUKĘS 
ATLANTO VANDENYNĄ, PASIEKĖ LOS ANGELES

Los Angeles Lietuvių Na
mų valdyba š. m. liepos 20 
d. suruošė Broniaus Rožins
ko pranešimą apie jo kelio
nę paties pasistatyta 36 pė
dų ilgio jachta iš lenkų uos
to štetino — per Atlantą į 
Miami, Floridoje, ir iš ten į 
San Diego ir Los Angeles, 
Calif.

Nedaug apie šią kelionę 
tebuvo mūsų spaudoje ra
šyta, tat pasiklausyti šios 
"odisėjos” prisirinko pilna 
Lietuvių Namų salė.

Bronius Rožinskas, dabar 
jau vyras apie 50 metų, nuo 
pat jaunystės pamėgo bu
riavimo sportą. Jo išplau- 
kiotos skersai ir išilgai Kur
nu Marios, Nemunas, Tra
kų ežeras ir kitos, kaip jis 
vadina "balos”. Jo svajonė 
buvo kada nors išeiti į pla
čiuosius vandenis — per
skrosti Atlantą savo paties 
pastatyta burinę jachta.

1959 m., atsiradus gali- 
mykei 'repatrijuoti’ į Lenki-

DE GAULLE ATMETA MASKVOS SUTARTĮ
Prancūzijos prez. De Gaulle 

liepos 29 d. pareiškė, kad Pran
cūzija neprisijungs prie JAV, 
Britanijos ir Sovietijos sutar
ties atominiams bandymams nu
traukti. Vietoj bandymų nutrau
kimo, jo žodžiais, reikią "efek
tingai ir praktiškai" apriboti bran
duolinių ginklų nešimo sistemas.

Naujoji sutartis, pabrėžė De 
Gaulle, nepašalino atominės grės
mės iš pasaulio, nes sutarties 
partneriai nepasmerkė branduo
linių ginklų naudojimo. "Padė
tis pasaulyje nė trupučio nepa
sikeitė".

Prancūzijos prezidentas kate
goriškai atmetė siūlymus pasi
rašyti nepuolimo sutartį tarp 
NATO ir Varšuvos pakto orga- 

- Kodėl jis visą laiką murma: po žeme... po žeme... ?

ją Bronius su šeima pasi
naudoja šią galimybę ir ap
sigyvena štetino uoste prie 
Baltijos jūros, čia, mate
rialiai remiamas brolio inž. 
Adolfo, jis pasistato jachtą 
”Hermes II”, sulaukia lei
dimų emigruoti su šeima į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes, išlydi šeimą, kuri iš
vyksta keleiviniu laivu į 
JAV ir, pasitaikinęs dar 
trys lenkus, buriavimo spor
to mėgėjus, 1962 m. rug
sėjo 7 d. išplaukia iš šteti
no uosto ilgai kelionei per 
Atlantą į Miami, Floridoje. 
Kelionė truko virš penkių 
mėnesių. Kursas: štetinas 
— Swinemuende — Kiel 
(Šiaur. Vokietijoj) — per 
Kielio kanalą, pro Elbės žio
tys į Amsterdamą Olandijos 
sostinę. Iš čia pro Lamanšo 
kanalą į Cherburgą (Pran
cūziją), toliau į Brestą 
(Prancūzija), iš čia per Bis
kajos įlanką į La Coruna 
(Ispanija) — Camarin (Is
panija) — Lisabon (Portu-

nizacijų. Prancūzija nepritar
sianti, pareiškė jis, tokiems su
sitarimams, kurie būsią atlikti 
"virš susirūpinusios Europos 
galvų".

* JUGOSLAVIJOJE 20 sekun
džių trukęs žemės drebėjimas 
sugriovė 2500 metų senumo Ma
kedonijos miestą Skolpje. Žuvu
siųjų skaičius dar nenustatytas, 
bet jau siekias apie 1000; netu
rima žinių apie 400 JAV piliečių. 
Be pastogės liko apie 170,000gy
ventojų.

Kitas žemės drebėjimas trim 
dienom vėliau įvyko Irane, kur 
taip pat sugriauta pora gyven
viečių.

gali ja) — Casablanca (Ma
roko, Afrikoje) — Arrecife 
(Canarų salyne, Ispanijos) 
— De la Luz (Taip pat Ca
narų salyne, Ispanijos). To
liau iš čia prasidėjo ilgiau
sias tarpas per Atlantą, 
kursu link Martinikų saly
no, Prancūzijos valdomų. 
Įplaukiama į Fort de France 
uostą Martinikų salose. Iš 
čia į Port au Prince (Espa- 
niol saloje, Haiti) ir paga
liau iš čia paskutinis etapas 
į Miami, Floridoje, JAV), į 
kur atvyko šių metų vasa
rio 12 d.

Kadangi tuo laiku brolis 
Adolfas persikėlė į San Die
go, Californijoje, kur susi
rado geresnes darbo sąly
gas, tai ir Bronius nutarė

B. Rožinskas daro pranešimą 
Los Angeles Lietuvių Namuose 
apie savo kelionę jachta per At
lantą.

L. Kančausko nuotrauka 

persikelti arčiau savo bro
lio, žinoma, kartu su savo 
jachta.

Kelias iš Miami į San Die
go vedė pro Bubami salyną, 
tarp Espaniol ir Kubos salų 
į Panamos kanalu. Toliau 
buvo sustot;! Cristobal uos
te, Acapulco (Mexico), San 
Lucas (Mexico) — Sun Die
go (JAV).

Visu kelionė buvo Įdomi 
ir nuotykinga. Turėta įvai
raus oro — saulėtų, ramių 
dienų ir niūrių, audringų, 
kai Hermes H buvo bangų 
mėtomas lyg riešuto keva
las. Taip pat sutikta ir įvai
riu žmonių. Vienur mūsų 
sportininkai buvo sutikti 
malonia šypsena, gražiai 
priimti, pavaišinti ir pavė
linti. kitur gi sutikti pik
tų. ginkluotų sargybinių ir 
nebuvo leista net ir kojos 
iškelti į nesvetingą krantą. 
Reikia tikėtis, kad šioji ke
lionė bus plačiau aprašyta, 
kaip gražus pavyzdys drą
sos, ištvermės ir pasiryži
mo garsinti savo tautą ne
įprastais žygiais. (a>
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AKADEMIN1$ GYVENIMAS
PATRIOTIZMO SĄVOKĄ

Objektyviai suformuluoti 
patriotizmo sąvoką nėra 
lengvas uždavinys, nes pa
triotizmas turi daug savy
bių ir simbolių. Aiškumui 
suskirstykime patriotizmo 
sąvoką į kelias grupes. Su
prantama, kad patriotizmas 
išaugo iš meilės tautai. Ta-r 
čiau mes turime atsiminti, 
kad patriotizmas nėra vien 
tik sentimentalizmas. Pri
klausomybės jausmas mūsų 
gimtavietei dar nereiškia, 
kad tai tikras patriotizmas: 
meilė savo tautai 
gimties dalykas.

Mūsų religinės 
taip pat formuoja
nį būdą. Moralinių principų 
pripažinimas ir jais vadova
vimasis yra labai svarbus, 
jeigu žmogus nori būti išti
kimas savo kraštui, 
religinių įsitikinimų 
gus mylės ir gerbs 
kraštą.

Tikras patriotas niekad 
nebus egoistas, jis užmirš 

dirbs 
Kiek-

pri-

turi 
idė-

yra pri-

pažiūros 
patrioti-

Gilių 
žmo-
savo

save, ir pirmiausiai 
savo krašto gerovei.

vienas asmuo turi tobulinti 
savo būdą ir būti geru pa
vyzdžiu kitiems tautos na
riams. Tikras patriotas yra 
tolerantiškas ne tik savo, 
bet ir kitų tautų atžvilgiu. 
Menkas patriotas ne tik ne
atneša savo tautai naudos, 
bet jai kenkia, nes vieno as
mens būdo menkybės 
skiriamos visai tautai.

Kiekvienas žmogus 
skirtingus idealus bei
jas, bet jis kartu yra ir bū
tina dalis patriotiškos sis
temos. Visi piliečiai turi iš
reikšti savo patriotizmą 
darbais, veiksmais, kurie 
būtų naudingi jo tautai.

Patriotizmo jausmas turi 
būti pastovus ir tęstinas, 
nesiremiąs vien emocija ir 
sentimentalizmu, nes pseu
do-patriotizmas tėra tik in
stinktas, emocija ir veid
mainiškas didvyrišku m a s, 
tepagrįstas vien jausmais. 
Turime ir kitą patriotizmo 
rūšį, kurią galėtume vertin
ti pagal socialinius pareika
lavimus ir žmogiškus svars-

čius, ne pagal tautinę gar
bę. Pseudo-patriotizmas ne
ilgai išsilaiko, o nedarnios 
idėjos ir nerealus tautišku
mo supratimas baigiasi 
liūdnais įrašais tautos isto
rijoje. Patriotizmo sąvoką 
bandyčiau formuluoti se
kančiai: tikrasis patriotiz
mas yra meilė savo tėvynei, 
pasididžiavimas tėvynės gė
rybėmis ir sugebėjimas pa
siaukoti tautos gerovei.

Patriotizmas yra brangi 
žmonijos dorybe, jis jungia 
asmenis keliais pagrindi
niais ir bendriniais jaus
mais. Galėtume sakyti, kad

patriotizmas yra draugiš
kumo jausmas tarp savųjų, 
kas iš šalies sudaro ir jun
gia tautą į vienetą.

Patriotizmas nėra kam 
nors metama neapykanta, o 
daugiau meilės ir ryžto si
luetas. Lietuviškas patrio
tizmas neturėtų sukelti ne
apykantos jausmų kitai 
tautai. Testebi jos mūsų 
tolerantiškumą ir savo tau
tos meilę, tepasimoko ir te- 
pasveria savo sąžines mū
sų gilių įsitikinimų švieso
je. Patriotizmas mums šiais 
laikais turi reikšti daugiau 
negu kilnius jausmus ir 
aukštus idealus. Patriotiz
mas išeivijoje yra reikala
vimas — tai mūsų tautos 
išlikimo pagrindas.

Regina česaitė

ALUS BUVO, ALUS BUS
Feljetonas

Liepos 25 d. pas p. Kalvaičius Clevelande lietuviai budžiai aka
demikai suruošė N. Grigoniui, susituokiančiam su V. Venciūte, 
bernvakarį -- išleistuves. Nuotraukoje iš kairės stovi: A. Paško- 
nis, A. Rutkauskas, V. Venciūtė, B. Rutkauskas, N. Grigonis, M. 
Pautienis, A. Šarkauskas, A. Kalvaitis ir budžių vadovas inž. Al. 
Pautienis.
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SUVAŽIAVIMAS ĮVYKS ŠIŲ METŲ 

RUGPIŪČIO 31 IR RUGSĖJO 1 DIENOMIS

Senai, senai, anais laikais, 
kuomet giriomis buvo apaugę vi
si ateities miestai, kada per upes 
nebuvo tiltų ir vietoj plačių vieš
kelių vingiavo bizonų kojomis 
praminti takai, kada nebuvo nei 
ALT nei VLIK’o, o bernelis pas 
mergelę keliaudavo visom ketu
riom per medžių šakas, tais lai
kais gyveno lietuvis ir vokietu
kas. Stačiokiškas buvo tas lietu
vis; be sarmatos vokietuką vadin
davo velniu, bet sugyvendavo ne
blogai: krėsdavo šposus ir pirk
liaudavo sielomis ant išsimokė- 
jimo.

Senelių padavimai sako, kad tuo ■ 
met nei lietuvis, nei pats velnias 
alkoholio nepažinę; kitaip sakant, 
Lietuvoje viešpatavo blaivininkų 
federacija. Sunku gyventi tam lie
tuviui: džiovintos meškienospra
valgęs, užsigerdavo vien gryna 
klevine sula; o sula ne konjakas -- 
įspūdžio svečiams nepadarysi. 
Staiga, vieną dieną, žaibams ir 
perkūnui besitrankant, nuspren
dė vokietukas iškrėsti šposą 
blaivininkui. Paėmęs didelę ne
deginto molio puodynę, prilašino 
puspilnę klevo sulos. Akinančioj 
nakties tamsoj pradėjo savo mo
lius. Niekas nematė ir negirdėjo, 
ką jis puodan dėjo ir kokius pa
slaptingus burtus sau po nosimi 
šnabždėjo, vien baltos putos ver
tėsi per puodo kraštus ir vokie
tuko juokas siaubingai gązdino 
beflirtuojančius apuokus. Neži
nojo nei pats vokietukas, kokį vira
lą sukūrė, nežinojo net kaip pava
dinti, tik numatė gardų juoką — 
kai žmogus jo gėralą ragaudamas 
vaipysis. Bet, vis dėl to, šiam 
gėralui reikėjo duoti vardą. Gal
vojo vokietukas ir sugalvojo: gė-

ralas gimė iš sulos, skaityk žo
dį "sula" atvirkščiai ir gausis 
"alus". Tas žodis tapo realybe 
ir tebegyvena tarp mūsų. Gražus 
mūsų senelių padavimas, kaip 
gardus putojančio alaus bokalas.

Nereikia baigti aukštojo moks
lo, kad pastebėti alaus įtaką Lie
tuvos ir pasaulio istorijoje.

Egiptiečių, graikų ir romėnų 
imperijose alus nebuvo labai po
puliarus; jie daugiau linko prie 
nuodų, plionkės ir Etijopijoje ga
minamos Ghani šaknies fermen
tacijos, kuri stipriai atsiduodavo 
žuvies taukais ir buvo geriama už
sikandant marinuotais migdolais. 
Nedarysime jokių išvadų, bet visi 
žinome, kad tos imperijos žlugo.

Vokiečiai ir anglai alaus idėją 
priėmė atvirom rankom. Angli
joje pridygo pilna taip vadinamų 
"Ye olde beere house", arba vė
liau mužikų pramintom "pub*- 
omis. Anglai alų geria paintais, 
sveikindami viens kitą šekspy
riškais išsireiškimais, pavyz
džiui: "Papūsk gyvenimo putas 
į karaliaus veidą"; arba, "Gerk 
ir krisk, krisk kaip skrendantis 
penthalionas, nesugebėdamas val
dyti laukinių džiedžių".

kia jausmą, kad atsisveikini su 
geriausiu draugu, bet nenori 
skirtis, o dangtis yra apsauga, 
kad kaimynas netyčia neprišplau
tų tau į bokalą.

Kituose kraštuose įvyko pa
našūs perversmai: alus pagimdė 
pilvus, raudonus skruostus, pra
dėjo klestėti bačkų ir lankų pra
monė, ir padidėjo patalpos, kur 
karalius pėsčias eina. Pagal da
bartines statistikas, daugiausiai 
alaus sunaikina Belgija, Austra
lija, Vokietija ir Anglija.

Lietuvos alaus istorija irgi 
spalvinga. Senais laikais alaus ga
mybos monopolį turėję meškos; 
net ir dainoje sakoma: "atvažia
vo meška, su alučio bačka". Ša
lia Raseinių, prie Dubysos, alų 
gamindavo iš vienų avižų ir pa
darius bačką sukurdavo po dainą, 
todėl alus ir yra plačiai apdai
nuotas. Gal įrodinėjimas, kad 
alum lijo, apyniais snigo, yra 
truputį absurdiškas, bet vis dėl
to meta žvilgsnį į lietuvio troš
kimus.

Karo vėjai išblaškė troškulin- 
gus tautiečius po visą pasaulį. 
Turime pripažinti, kad svetimtau
čiai priėmė juos gražiai. Austra
lijoje pasitiko su skiuneriaisRe- 
ches D.A. alaus, Naujoje Zelan
dijoje su uzbonais Tooth, Angli
joje su paintais stauto, Argenti
noje su Balon’ais Schlaus’o ir 
Amerikoje su alum iš krašto su 
dangaus mėlynumo vandeniu.

Ir taip alus gyvena mūsų tarpe 
ne kaip svečias, bet tvirtai ir am
žinai, kaip valstybiniai mokes
čiai.

filosofai, ambicijos žmonės, in
žinieriai, valdžios ir visuomenės 
kritikai, pupų dėdės bei tris die
nas nesi skutę genijai. Žiūrėk, už
sirūko "Kir" papirosą, pakelia bo
kalus ir visi lygūs! Kiek gražių 
atsiminimų filisteriams alus yra 
palikęs!

Nesvarbu, ką sako pesimistai, 
surūgę mūšio kirviai, vietinis 
klebonas, išganymo armija arba 
profesiniai reakcionieriai; alaus 
kronosomas neišnyks iš mūsų sis
temos.

Atsiranda tokių, kurie alui blo
gą vardą duoda, net vienas mūsų 
garsus peotas apie tai rašė:

Ne tas yra girtas, 
Kurs žemėn nuvirto, 
Pagundos prikeltas 
Alaus dar nupirko.

Bet tas yra girtas, 
Kurs griuvęs į kertį, 
Negal kaip lavonas, 
Nei keltis, nei gerti.

Bet tokių tarp mūsų nėra.

Linkti vasarvietėje — Christiana Lodge, Ed- 
tvardsburg, Michigan. Vyriausioji Valdyba maloniai 
kviečia visus neolithuanus ir filijas šiame suvažia
vime dalyvauti.

Vokietijoj, alui atsiradus,pra
dėjo kurtis universitetai, atsi
darė Wuertschaftsamtai, pasi
rodė moliniai bokalai, ūkininkai 
pradėjo gaminti dešras, gimė 
viršžmogio idėja ir studentai spio - 
vė į romantiką, pradėdami kurti 
šlagerius. Kitaip sakant, alus 
atnešė Vokietijai kultūrinį rene
sansą. Vokiečiai alų geria iš bo
kalų su rankenom ir dangčiais. 
Kietai laikoma rankena lyg šutei-

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ
Rugpjūčio 31 d. (šeštadienį)

3-5 vai. Suvažiavimo dalyvių registracija.

5 vai. Suvažiavimo
Pirmininko žodis.
Paskaita.

atidarymas.

6:30 vai. Vakarienė

7:30 vai. Darbo posėdis.
Valdybos narių ir visų institucijų pranešimai. 
Diskusijos dėl pranešimų.
Po diskusijų bendras visų suvažiavimo dalyvių, 
stovyklautojų bei svečių linksmavakaris.

10 vai.

11 vai.

1 vai.

3 vai.

6:30 vai.

7:30 vai.

Rugsėjo 1 d. (sekmadienį)

Pamaldos.

Iškilmingas posėdis — stovyklos uždarymas. 
Paskaita.

Pietus.

Darbo posėdis.
Korp. padalinių pranešimai.
Spaudos reikalai.
Sukaktuvinio leidinio redakcinės kolegijos pra
nešimas.
Diskusijos dėl bendros korporacijos veiklos.
Visų komisijų pranešimai.
Statuto priėmimas.

Vakarienė.

Darbo posėdis.
Rinkimai: Vyr. valdybos, kontrolės komisijos, 
šalpos fondo, Korp. tarybos, Garbės teismo.
Sveikinimų, rezoliucijų ir nutarimų priėmimas. 
Einamieji reikalai.
Suvažiavimo uždarymas.

Chicagoj įvykusiame vidurio rajono skautų vadovų suvažiavime kal
ba pirmi jos pirm. A. Dundzila. Prie stalo sėdi Tallat-Kelpša, Bobi- 
nienė, Kurgonienė ir kiti. V.Bacevičiaus nuotrauka

Gražiai išsireiškė vienas mū
sų filosofų, apibūdindamas alų: 
"Rudas alus, nuo bakterijų apsau
gotas balta puta, burbulingas ir 
veiksmingas". Tai yra vienas iš 
radikaliausių alaus apibūdinimų. 
Kitas rašytojas šitaip aprašė sa
vo jausmus: "Pilnas alaus boka
las skambiai atsimušė į šlapią 
baro viršų; su pasitenkinimo 
šypsniu padabinta fizionomija pa
ėmiau jo šaltą, bet draugišką 
rankeną. Baltos putos švelniai 
pabučiavo mano lūpas ir pirmie
ji alaus lašai nuriedėjo bumbu- 
lio link. Padėjau tuščią bokalą 
ir, atsidusęs, užvėriau akis, 
įdant pilnai įvertinčiau tą ma
lonią, kas kart stiprėjančią, sen
saciją. Maži alaus burbulėliai 
pradėjo kilti į viršų nešdami su 
savim visus dienos rūpesčius - 
vargus. Jie švelniai kuteno viduj 
belenktyniaudami apšviesti mano 
sujauktą protelį. Tuomet aš atsi- 
raugiau ir įsakiau oberiui atnešti 
dar vieną bokalą alaus". Pana
šūs jausmai daugumoje mūsų 
alaus gėrikų.

Žinoma, kiekvienas veiksmas 
susilaukia priešveiksmių. Alaus 
mėgėjams išimčių nėra. Stipriau
si reakcionieriai yra moterys. 
Jos mėgsta išmesti po vieną ki
tą čerkelę tauriosios, bet alaus 
nejudina, sako per dažnai reikia 
keltis ir eiti plaukų šukuoti. Tai 
žmoniška ypatybė: reiškia, aš ne
galiu, tai ir tu negali, be to tau 
nesveika, sako jos.Tiekuriegal- 
voja, kad nesveika --tikrai klys
ta: tepasižiūri, kokius gražius ir 
sveikus pilvus alus užaugina. To
kiu pilvu žmogus didžiuotis gali 
— jis daug pinigų kainavo. Viena 
Amerikos firma alaus sveikumą 
išnaudoja iki kraštutinumo: "Kur 
gyvybė, ten ir Budweiser alus", 
nors tai tik įrodo, kad lavonai 
alaus negeria.

Bereikalinga būtų minėti, kad 
alus turėjo didelę įtaką lietuvių 
studentų korporacijoms, ypatin
gai korporantams. Prie alaus 
gimė ne viena valstybinio masto 
idėja. Lietuvoje susirinkdavo tei
sininkai, amžini studentai, poli
tikieriai, kasininkai, teisybės 
ieškotojai, nepripažinti poetai, 
partiniai provokatoriai, bajorų 
vaikai, gandonešiai, nusidėvėję

R. Stakauskas

GALVOJANT
APIE

NAMŲ 
REMONTĄ?

Jei senis šaltis padarė savo ju
sli namui, leiskite ^ocietg 
jums pagelbėti atitaisyti skriau
dą namų remonto paskola. Jū
sų rangovas ar remonto prie
monių pardavėjas sutvarkys 
detales. Arba patys patirkite, 

visuomet pasiruošu
si su paskola naudingam tiks- ’ 
lui lengvomis mėnesinėmis iš
mokėjimo sąlygomis, pi įtaiky
tomis jūsų biudžetui. Jei 
skola yra svarbi jums, ji 
svarbi ir mums.

VIEŠĖDAMI (IIICIGIIJE PIRKITE MI.KI.IE MODERHOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. ANTIQUE, Four Roses 86 proof

Str. Burb. Whiskey..........................
2. BARNETT Prancūziškas konjakas . .
3. KRON BRANNVIN AQUAVIT

švediška ..................
4. Import. 6 metu CANADIAN

WHISKEY .....................................

5. NAPOLEON FRENCH BRANDY . .. 5th $3.35
6. METANA, Graikų brandy, 90 proof .. 5th $5.75
7. V AT 69 SCOTCH Whiskey ...............5th $4.98
8. BORDEAUX French vine ...............5th $0.98

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

pa
tiek
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PAVOJAUS VALANDA
Šios savaitės bėgyje JAV valst. sekr. Dean Rusk išvyksta Mask

von pasirašyti kontraversinės atominių bandymų nutraukimo sutar
ties. Tuo tarpu Washingtono administracijos viršūnės su pačiu prez. 
Kennedžiu priekyje, paleido darban visas propagandos priemones, 
įtikinėdamos amerikinę visuomenę, kad esąs laimėtas lemtingas 
žingsnis taikai -- jei' ir ne amžinai, tai bent ilgalaikei -- pasiekti, 
šaltajam karui užbaigti.

Kaip iš tikrųjų su tuo laimėjimu? Faktiškai toks susitarimas 
-- tiesa, nerašytas -- jau ir anksčiau yra buvęs: Vakarai ir Rytai 
sustabdė atominius bandymus 1958 m. spalio mėnesį. Tas, susitari
mas nutrūko, rusams 1961 rugsėjo 1 d. po slaptų pasiruošimų pradė
jus naujas bandymų serijas. Po to eilę metų, šimtuose posėdžių, vy
ko derybos. Sovietai nepriėmė Vakarų reikalaujamų inspekcijų, ku
rių skaičių Vakarai palaipsniui mažino, iki pagaliau visiškai atsi
sakė.

Washingtonas pabrėžia, kad sutartis nereiškia nusiginklavimo, 
ji nedraudžia atominius ginklus naudoti kare. Ji gali būti nutraukta, 
pranešus apie tai priešingai pusei 3 mėnesius iš anksto -- jau spraga 
apgaulei.

Dar liūdniau, kad sutartis naudingesnė Maskvai, nei Vakarams. 
Sovietija, atsilikusi su mažaisiais atominiais ginklais, "sutiko" susi
tarti, tik išjungiant požeminius bandymus, kur tuos ginklus bus gali
ma išvystyti. Tuo tarpu JAV, kuri, kaip tikima, yra atsilikusi anti- 
raketinių raketų bandymuose, bus varžoma bandyti jas atmosferoje. 
Tad koks čia laimėjimas?

Hidrogeninės bombos "tėvas" dr. Edward Teller, protestuoda
mas prieš tokią sutartį, pabrėžia: "ji sukels grėsmę mūsų saugumui 
ir pagelbės Sovietijai planuoti užvaldyti pasaulį."

Chruščiovas iš pradžių siekė šią sutartį sujungti su Rytų - Vaka
rų, tiksliau NATO - Varšuvos paktų, nepuolimo sutartimi. Tuo tar
pu tas reikalavimas neprijungtas prie atominių bandymų nutraukimo 
sutarties, ką kai kurie propagandistai skelbia esant dideliuWashing- 
tono administracijos laimėjimu. Bet žinių agentūros praneša, kad 
Maskvoje, pasirašius preliminarinį susitarimą, dar tęsėsi slaptos de
rybos. JAV įgaliotinis A. Harriman grįžo Washingtonanir dabar kar
tu su valst. sekr. Rusk vėl vyksta Maskvon. Reiškia, jis parvežė de
talizuotus Chruščiovo reikalavimus, gavo naujas instrukcijas ir slap
tos derybos bus tęsiamos formalaus sutarties pasirašymo proga -- 
"ieškant sekančio žingsnio".

Koks tas sekantis žingsnis? Tai aiškiai atidengia C. L. Sulz- 
berger "N.Y. Times" liepos 29 d. laidoje. Būtent, po prez. Kennedžio 
kalbos birželio 10 d., kurioje buvo pasakyta, kad JAV "svarsto keisti 
pažiūrą į Rusiją", bet negali teisiogiai tirti galimybių, belgų socia
listų lyderis Spaak liepos 8 d. Kijeve susitiko su Chruščiovu ir "so
vietų premjerui atvirai patarė”, kad suokalbin reikią eiti žingsnis po 
žingsnio, "pradedant bent kokiu susitarimu nutraukti atominius bandy
mus, išstudijuojant priemones išvengti netikėto puolimo, tada pasira
šant Rytų-Vakarų nepuolimo sutartį ir pagaliau ištirti vokiečių pro
blemą". Tai esanti formulė, kurios greičiausiai būsią laikomasi, dar 
priduria C. L. Sulzberger.

Kaip matome, pirmasis žingsnis jau padarytas, o sekantis... 
Chruščiovas savo pareiškimu buvo tik truputį pertoli nušokęs pro
cedūros prasme.

Mums visiems aišku, kad vadinamos nepuolimo sutarties pasi
rašymu sovietai siekia iš Vakarų išgauti formalų status quo pripažini
mą Rytų Europoje, tiksliau Vakarų palaiminimą pavergtosioms tau
toms galutinai suvirškinti.

Ir Washingtonas, kaip iš daugelio ženklų matyti, jau linkęs pa
vergtųjų tautų klausimą atidėti dešimtims metų, kol tos tautos bus 
dvasiškai ir fiziškai sunaikintos. Vadinamos "taikos" labui.

Deryboms įeinant į tą fazę, mūsų tėvynei ir kitoms sovietų oku
puotoms Rytų Europos valstybėms išmušė didžiausio pavojaus valan
da! Mums išmušė DIDŽIOJO BUDRUMO valanda! Mes turime mesti 
šalin kasdienius rūpestėlius ir akylai budėti! Kaupti visas jėgas Tė
vynei gelbėti. Išvystyti akciją, kad pavergtieji broliai nebūtų dar 
kartą ir jau galutinai išduoti!

Jei Vakarai nori pasiekti taikos (o ar mes ir mūsų pavergta Tė
vynė nenori?) tai ta taika tebūna perkama teisingumu, bet ne milijonų 
žmonių paaukojimu! Taip mes, KIEKVIENAS MŪSŲ, turime pasakyti 
visiems tiems, nuo kurių sprendimo tai priklauso. (jpp)

Spaudoje 
pasidairius

•x

♦>:

LAISVOJI LIETUVA liepos 
25 d. numeryje rašo: "... kad vie
nas iš neeilinių Vienybės rams
čių yra jos bendrakeleivis J. Kiz- 
nis, kuris buvo išguitas iš Darbo 
redaktoriaus vietos už atspaus
dinimą Šalčiaus prokomunistinio 
straipsnio. Dabar jis prisiden
gęs slapyvarde, rašinėja pagal 
"liniją" į Vienybę. Mūsų patar
lė sako: "Jurgis Jurgį pažino ir 
į puotą pavadino..."

DARBININKAS, rašydamas

Established 1915

apie Pavergtų Tautų savaitės ba
lansą, rasdamas minėjimuose 
naujos pažangos ir senų trukumų, 
iškelia suruoštą minėjmą Chi
cagoje, kuriuo to minėjimo orga
nizatoriai "surado būdų pažadin
ti jų politinę sąmonę ir aktyvu
mą ir išvesti juos į gatvę ma
siškai, įspūdingai."

Jei kitur minėjimai išėjo blan
kūs (Clevelande net visai nebu
vo!), tai "Chicagoje susijungė vi
sos rusų pavergtos tautos, įs
kaitant jau ir pavergtos Vokie
tijos ir pavergtos Kubos atsto
vus."

Pabaigai Darbininkas konsta
tuoja, kad -- "Pavergtų Tautų 
Savaitė buvo naujas pasiprie
šinimo veiksmas prieš okupaci
ją ir kolonializmą. Jis ypačiai 
svarbus dabar, kada Maskvoje ei
na derybos ir kada vakaram ten-

DIDŽIAJAM BIBLIOGRAFUI A. RUŽANCOVUI
70 METU

4

BRONIUS KVIKLYS

Milijonus lietuvių amžių būvy
je esame "amžinam naudojimui" 
praskolinę bei nurašę vokiečiams, 
lenkams, gudams, rusams, Š. ir 
P. Amerikai. Tačiau Aleksandrą 
Ružancovą tenka iškelti kaip vie
ną iŠ nedaugelio kultūringų švie
suolių, kurį pasiskolinome iš kai
myninės gudų tautos. Ir štai, jau 
45 metai jis sąžiningai be atvan
gos dirba lietuvių tautai; retas 
kuris kitas iš mūsų tautiečių yra 
tiek daug padaręs mūsų kultūrai, 
kaip šis kitatautis.

A. Ružancovas gili, prasminga 
asmenybė: apie jį tektų kalbėti 
kaip apie bibliografijos mokslo, 
ugniagesybos veikėją, kaip apie 
karį, istoriką, pagaliau, kaip apie 
gudų tautos kultūrininką. Šian
dieną, švęsdami jo garbingą 70 
metų amžiaus sukaktį, tik vieną 
kitą veiklos bei darbų bruoželį 
tepaliesime.

BIOGRAFINES ŽINIOS
Jis gimė 1893 m. rugpiūčio 

12 d. Viazmos mieste, Rytinės 
Gudijos pakraštyje. Ružancovų 
(gudiškai Ružaniec) giminė sena: 
per šimtmečius protėviai gyveno' 
Smolensko, Mogiliavo, Vitebsko 
žemėse. Baigęs Viazmos gimna
ziją, 1911 - 1914 m. studijavo Mask
vos imperatoriško universiteto 
istorijos - filologijos fakultete. 
1914 m. pateko į karo mokyklą 
Maskvoje; rusų kariuomenėje, 
kaip karininkas, išbuvo iki 1918 
m. Būdamas rusų-vokiečių fron
te, karo metu gerokai pažino Lie
tuvą ir jos istorines žemes. Su
byrėjus carinei Rusijai, buvo mo
bilizuotas į raudonąją armiją ir 
su vienu daliniu pasiųstas į Lie
tuvą. Tačiau A. Ružancovas ne
panoro kariauti prieš savo gerą 
kaimyninę tautą -- lietuvius, 
veikiai paliko raudonąją armiją. 
1919 m. pradžioje jis jau vado
vauja gudų batalionui, kuris Gu
dijos vyriausybės buvo "pasko
lintas" Lietuvai. Batalionas vei
kia Lietuvos - Sovietų Rusijos 
frone; kautynėse daug kur pasi
žymi ir padeda lietuviams sulai
kyti raudonųjų veržimąsi. Pats A. 
Ružancovas ypač pasižymi kau
tynėse prie Dauguvos ir gaunan
čio Kryžių. Tačiau neapseita ir 
be kai kurių nesutarimų su mū
siške karo vadovybe: už reda
gavimą fronte gudų kariško laik
raščio "Varta Backauščyny" jis 
gauna 49 paras daboklės... Tačiau 
tai neatšaldo gerų santykių su lie
tuviais, o taip pat nesumažina jo, 
kaip gudų veikėjo, veiklos. Pasi
baigus karo veiksmams likvida
vus gudų batalioną, majoras A. 
R. perėjo į Lietuvos kariuomenės 
tarnybą.

LIETUVOS TARNYBOJE
1921-1940 m. dirbo kaip Lietu

vos kariuomenės bibliotekos vir
šininkas. Gražiai sutvarkė ir iš
ugdė netikCentrinę Kariuomenės 
Biblioteką, bet ir visą eilę bib
liotekų prie mūsų karinių dalinių. 
Nemažesni jo nuopelnai Lietuvos 
kariuomenės ugniagesybos srity
je, kur taip pat per eilę metų dir
bo vadovaujamąjį darbą. Būda
mas nepaprastai stropus, parei
gingas ir darbštus, per eilę metų 
rausėsi mūsų archyvuose. Vien 
tik Kauno Miesto Savivaldybės 
archyve jis peržiūrėjo 70.000 by
lų, daugiausia iš D.L.K. laikų; 
didelį skaičių jų aprašė, parašė 
per 20 knygų ir brošiūrų bei moks
liškų studijų. Stambiausias jo 
veikalas -- Kariuomenės Biblio
tekos katalogas (per 1000 pusi.).

BIBLIOGRAFIJOS DARBE
Tačiau didžiausi A. Ružancovo 

nuopelnai yra bibliografijos 

ka apsispręsti: ar koegzistencija 
tylos, nuolaidų pirmiausia pa
vergtųjų laisvės sąskaita, ar pa
vergtųjų padarymas sąjunginin
kais kovoje už laisvės, teisingu
mą ir taiką."

Pavergtųjų Tautų Savaitės pro
ga parodė, kad lietuvių diskusija 
dėl politinės veiklos pirmenybių 
yra paskirų žmonių organizacinių 
sugebėjimų, o ne organizacijos 
pavadinimo ar veiklos pobūdžio 
reikalas. Todėl tose vietovėse, 
kur veikia ALT skyriai, o Pa
vergtų Tautų Savaitės duotoji 
proga liko neišnaudota, tektų 
rimčiau susirūpinti lietuvių po
litine reprezentacija. 

mokslo srityje. Tai labai speciali 
mokslo šaka, pareikalaujanti ne
paprastos kantrybės, kruopštu
mo, darbštumo ir, kaip daug kas 
sako, "nuobodi iki gyvo kaulo". 
Gal todėl mūsuose labai trūko bi
bliografų. 1928 m. A. R. paskirtas 
Bibliografijos instituto reikalų

Majoras A. RUŽANCOVAS, Lietuvos nepriklausomybės laikais 
buvęs kariuomenės bibliotekos vedėju ir ugniagesių inspektoriumi.

vedėju. 1928 m. jo pastangomis 
įsteigtas bibliografinis žurnalas 
-- Bibliografijos žinios. Šio lei
dinio redaktorium pasirašydavo a. 
a. Prof. Vaclovas Biržiška, ta
čiau praktiškai ligi 1941 m. me
džiagą paruošdavo ir ją moksliš
kai susistemindavo A. Ružanco
vas. Žurnalas buvo dvimėnesinis; 
čia buvo skelbiamos mūsų išlei
džiamos knygos, periodiniai lei
diniai, str. bibliografija. Be to, 
A.R. labai dažnai talkininkauda
vo mūsų redakcijoms ar tai įdo
miais straipsniais, kuriems duo
menis surinkdavo iš senų archy
vų, ar tai paruošdamas laikraš
čių bei žurnalų turinius bei atlik
damas kitas paslaugas.

TREMTIES LAIKŲ 
BIBLIOGRAFAS

Jeigu Lietuva be Ružancovo 
dar turėjo kitų neblogų bibliogra
fų (V. Biržiška, I. Kisinas.ir kt.), 
tai tremtyje šios srities žmonių 
ypač stigo. Tai matydamas mūsų 
jubiliatas Memmingeno DP sto
vykloje 1945 m. suorganizavo 
Lietuvių Bibliografijos Tarnybą, 
1949 m. perkeltą į JAV ir tebe
veikiančią dabar. Ach, ir mes pa - 
remdavom jo darbą, tačiau visa 
tai, palyginus,, ką jis vienas atlik
davo ir atlieka, tėra lašelis eže
re... 1948 m. pradėjo leisti "Kny
gų Lentyną". Leidimo darbe fi
nansiškai jam pamainomis talki
ninkavo VLIKas, Kultūros Fon
das, JAV Lietuvių Bendruome
nė, dabartinis leidėjas Vytautas 
Saulius. Tačiau tik talkininkavo, 
nes visą juodžiausį medžiagos 
rinkimo ir dalį spaudos darbų vi
sada atlikdavo ir atlieka jis pats.

Nemaži A. R. nuopelnai ir litu
anistinės medžiagos emigraci
joje rinkimo darbe. 1945-1949 m. 
jis surinko 619 liet, knygų bei bro
šiūrų bei 5.091 periodinių leidi
nių numerių. Visą šią medžiagą 
atidavė saugoti dr. A. Geručio ve 
damam Liet. Bibl. archyvui Ber
ne, Šveicarijoje. 1950-1963 m. 
Pasaulio Lietuvių Archyvui Chi
cagoje persiuntė 2348 liet, kny
gas ir 25.987 periodikos nume
rius. Neskaitant šio, visą turimą 
medžiagą aprašė savo kartoteko
se, susistemino ir skelbia "Kny
gų Lentynoje", per kurią mūsų 
tremties medžiaga pasiekia viso 
pasaulio bibliotekas. Laisvieji ir 
nelaisvieji kraštai yra gražiai 
supažindinami su mūsų kultūrine 
veikla, ypač knygų bei periodi
kos leidimu. A. Ružancovo dėka 
mūsų leidiniai patenka į pasauli
nius katalogus^ neretai ir į žy
mesniųjų pasaulio bibliotekų len
tynas. Žinia, ir kiti mūsų veiks

niai atlieka nemažą darbą, bet jų 
išlaikymas ir daugiau atseina. A. 
Ružancovas jau 18 metų tremtyje 
bibliografijos darbą dirba neap
mokamas! Tokia svetimtaučio 
auka lietuviams.
NEPAKANKAMAI ĮVERTINTA 
ASMENYBE

Jubiliatas gyvena Danvillės 
mieste, Illinoise. Bent kartą per 
metus man tenka jį aplankyti. Iš
sikalbėjus ir pasidairius, susida
ro šioks toks darbo vaizdas:

A. R. bibliografijai dirba bent 
40 valandų per savaitę. Dirba iš 

HOTEl NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788

Įvairiais metu 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.

peties, sakytumėm, traukia, kaip 
senas jautis; apsikrovęs kartote
komis, kuriose rasi įregistruotą 
mažiausią mūsų spaudos straips
nelį; Knygų Lentynos rankraščiai, 
korektūros; labai gausus susira
šinėjimas su mūsų kultūrinin
kais, leidyklomis, redakcijomis. 
18 Knygų Lentynos tomų, ke- 
liasdešimts jo specialiai paruoš
tų rankraščių, plati koresponden
cija su viso pasaulio kraštais: 
mokslo žmonės ir bibliotekos tei
raujasi apie lietuviškus leidinius 
tremtyję. Ir visiems A. Ružanco
vas atsako, padeda, suranda lai
ko ir net lėšų (dabar pensinin
kas...). Visa tai atlieka Lietuvai 
ne lietuvis, bet kitatautis gudas.

O mes? Turime daug veiksnių, 
daug institucijų, sąjungų, centrų, 
leidyklų. Labai dažnai premijuo
jame vertingus ir nelabai vertin
gus romanus, mažus mokslo dar
belius, dramas, net noveles, ei
lėraščius. Tačiau per 18 metų ne
radome būdų (gal ir neieškojome) 
tinkamai įvertinti šio kultūri
ninko darbą, sakysime, ar tai 
premijėlę kokią paskirdami, ar 
leidimo kaštus sumažindami, ar 
bent gerą žodį -- ačiū jam pasa
kydami. Maža to, dažnai nepa- 
siunčiame jam ir naujai išleistos 
knygos, laikraščio, kad jis galėtų 
tą leidinėlį paskelbti, įvertinti, 
pagaliau, atiduoti saugoti, kad iš
liktų ateities laikams. Pasitaiko 
kartais ir viena kita karti pasta
bėlė bibliografijai mūsų spaudo
je, girdi, kam tos bibliografijos 
iš viso reikią!? Atseit, kai gu
das visomis jėgomis tempia šį 
lietuvišką vežimėlį, mes dar ban
dome jį botagėliu paplakti!...

Bet visa tai darome kartais tik 
iš savo nedidelio išmanymo, ne
žinodami bibliografinio darbo 
reikšmės. Iš tiesų gi mes visi, 
kurie žinome, kas yra bibliogra
fija, ar nežinome, mylime, ger
biame mūsų .didįjį bibliografą, be 
galo simpatizuojame jam, verti
name jo darbą. O jeigu kur su
klystame, nejučiomis praeiname, 
nepastebime -- tai ne iš blogos 
valios, dėl ko ir atsiprašome, pra
šydami A. Ružancovą ir toliau 
vesti šią Lietuvos mokslo sritį, 
nors sukaktuvininkui ir 70 metų!

Lietuvių Bibliografinės Tarny
bos biuletenio KNYGŲ LENTYNA 
red. A. Ružancovo adresas: 1132
N. Walnut St., Danville, Illinois
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General Electric Co. paviljonas įvyksiančioje New Yorko pasaulinėje parodoje.

ARTĖJA PASAULINĖ PARODA NEW YORKE
Ateinančiais metais vienas iš 

didžiausių pasaulinio masto įvy
kių neabejotinai bus New Yorke 
organizuojama Pasaulinė Paro
da. Kam teko važiuoti pro busi
mosios parodos vietovę, (Flu- 
shing, N.Y.), tas galėjo pajusti 
šios parodos milžinišką apimtį-- 
tiesiami nauji moderniški plen
tai parodos rajone ir apylinkė
se, kyla įvairių formų didžiuliai 
pastatai, rungtyniaudami suMan- 
hattano dangoraižiais, tūkstan
čiai darbininkų, traktorių, kra
nų kuria naują, modernišką did
miestį.

Nemažą skaičių impozantiškų 
parodos pastatų modelių galima 
pamatyti Time&Lifepastato pir
majame aukšte (50 St. ir 6 Avė. 
New York). Būdinga, kad daugu
ma parodos pastatų turi lenktas, 
švelnias formas, vietoj šiuo me
tu populiarių vertikalių ir hori
zontalių linijų moderniuose pas
tatuose. Kam įmanoma,būtų pra
vartu ir įdomu į šią modelių pa
rodą apsilankyti (įėjimas nemo
kamas, atdara sekmadieniais) ir 
pajusti, kokio didelio masto bus ši 
paroda. Šioje vietoje taip pat gali
ma gauti formas, kurias užpil
džius, gaunami į parodą bilietai 
papigintomis kainomis.

Apskaičiuojama, kad parodos 
darbams bus išleista apie 2 bil. 
dolerių ir kad ją aplankys apie 
70,000,000 žmonių. Parodos plo
tas -- 646 akrai. Salia akį verian
čių paviljonų bus įrengti egzotiš
ki sodai, bus galima paragauti 
maisto, gaminto įvairiuose pa
saulio kampuose. Bus pravestos 
įvairios sporto rungtynės, van
dens baletai, bus demonstruoja
ma moderniškiausi šių laikų 
moksliniai išradimai ir moksli
ninkų svajonės ateičiai.

Pagrindinės parodos atrakci
jos, atrodo, bus taip vadinama 
"Lake Amusement Area" su mu 
zikaliniais pasirodymais amfite
atre; vienobėgio traukinukas; le- 
gendarinės scenos, atvaizduotos 
vaško muziejuje; kontinentalinis 
cirkas; Kolumbo laivo "Santa Ma
ria" replika; kinietiškas sodas — 
restoranas ir kt.

Reikia pasidžiaugti, kad lietu
viai laiku susigriebė ir Lietuvos 
vardui šioj masinėj parodoj rasti 
vietos. Lietuvių Bendruomenės 
iniciatyva suorganizuotas platus 
New Yorko - New Jersey veikėjų 
komitetas (pirm. J. Stukas) jau 
gerokai pažengęs savo darbe. 
Komitetas planuoja lietuvių sa
vaitę paskelbti 1964 m. rugpiū
čio 15-23 d. Pirmąjį savaitgalį 
yra pramatoma suorganizuoti pla
taus masto pabaltiečių sportinės 
varžybos (sekcijos pirm. A. Vak- 
selis). Gi savaitės užbaigimui 
planuojama suorganizuoti didelį 
lietuviškų dainų ir šokių festi
valį parodos amfiteatre. Muzikų 
sekcijai pirmininkauja muz. A. 
Kačanauskas, o tautinių šokių — 
J. Matulaitienė. Gi visų meninių 
parengimų koordinatorius yra K. 
Vasiliauskas. Amfiteatras talpi
na 15,00 žmonių, ir jis yra gau
tas nemokamai. J festivalį įėji
mas bus taip pat nemokamas. Pa
rodos vadovybė duoda ir 50 žmo
nių orkestrą nemokamai, tačiau 
orkestrui teks sumokėti už repe
ticiją. Šis lietuvių savaitės už
baigimas įvyks rugpiūčio 23 d., 
sekmadienį. Lietuviai iš visų 
JAV ir Kanados vietotų prašo
mi savo atostogas sutvarkyti taip,

R. KEZYS

kad tą savaitę, ypatingai rugpiū
čio 23, galėtų parodoje daly
vauti.

Tuo pačiu metu komiteto dai
lininkų sekcija (pirm. dail. Mer- 
ker) suorganizuos ir praves lie
tuvių dailininkų parodą Riverside 
muziejuje. Paroda tęsis apie 5 
savaites.

Dar nenurodytoje vietoje paro
dos vadovybė leis lietuviams pa
statyti lietuviškais motyvais kry
žių. Vieta šiam kryžiui pasta
tyti yra gauta nemokamai. Šis 
kryžius, jei bus meniškai atlik
tas su tinkamu įrašu, daug pasi
tarnaus lietuviškos propagandos 
reikalui.

Parodos proga komitetas išleis 
brošiūrą supažindinimui parodos 
lankytojų su Lietuva ir jos dabar
tine padėtimi. Leidinėlį jau yra 
suredagavęs Vyt. Vaitiekūnas. 
Šiame leidinėlyje pramatoma 
įkorporuoti pora straipsnelių lie
tuvių jaunimo klausimais. Šiuo 
reikalu rūpinasi Akademinio Jau

Maloniu metu . . . Kiekvienu metu . . . lėkštė skanių spa- 
ghetti ir šalta bonka Stroh’s alaus. Ragauk, kad patirtum, 
ką ant ugnies darymas teikia alaus skoniui. Tai lengves
nis alus . . . suteikiąs malonumą prie gero maisto. Ap
tarnauk save švelnesniu ir gaivinančiu Stroh’s, alum, 
kuris vienintelis Amerikoje darytas ugnimi.

PREMIUM ŲUALITY ALWAYS...POPULAR PRICES EVERYWHERE

THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MICH1CAN

nimo Organizacijų Federacijos 
Valdyba.

Daug didesnių ir mažesnių ko
miteto užsimojimų priklausys 
nuo piniginio stovio. Finansų sek
cija (kun. dr. St. Valiušaitis, V. 
Dilis ir A Šetikas) ruošia pla
nus pravesti piniginį vajų, nuo ku
rio pasisekimo didele dalimi pri
klausys ir lietuvių pasirodymo 
sėkmingumas. Tikimasi, kad są
moninga lietuvių visuomenė šį 
svarbų reikalą dosniai parems. 
Toji sekcija rūpinasi ir komiteto 
inkorporavimu.

Parodos metu vyks ir lietuvių 
liaudies meno išdirbinių paroda, 
kuria rūpinasi kun. L. Jankus ir 
V. Butkys. Eksponatų dalis jau 
yra surinkta, tačiau dar nėra 
gauta patalpos. Tikimasi neužilgo 
šį reikalą sutvarkyti.

Komiteto lėšomis parodos pro
ga bus išleistas ženklelis, kurį 
labai prieinama kaina galės visi 
įsigyti. Šiuo reikalu rūpinasi E. 
Kulber.

Komiteto pirm. J. Stukas ne
seniai buvo pakviestas dalyvauti 
įvairių tautų atstovų susirinki-

New Yorkas išleido abiturientus
New Yorko lietuvių Maironio 

vardo šeštadieninė mokykla vėl 
išleido abiturientų laidą. Penki 
jaunuoliai: Paulius Bagdžiūnas, 
Albinas Gaidys, Aida Palytė, Jo
nas Surdukevičius ir Algirdas 
Šimukonis du šimtu devyniasde
šimt šešis šeštadienius naudo
josi svetinga Apreiškimo parapi
jos pastoge ir, gerai išlaikę bai
giamuosius egzaminus, gavo už
tarnautus mokyklos baigimo pa
žymėjimus.

Mokyklos globėjas, Apreiški
mo parapijos kelbonas kun. N. 
Pakalnis, įteikdamas abiturien
tams diplomus, palinkėjo, kad jų 
gautos lietuvių kalbos, Lietuvos 
istorijos, geografijos, dainų ir 

me, kur buvo svarstomi parodos 
reikalai. Buvo atstovautos 62 tau
tos. Čia paaiškėjo, kad taip vadi
namo Laisvės Paviljono ateitis 
yra labai miglota. Šiame paviljo
ne prisiglaustų pavergtosios tau
tos, kurios turėtų apmokėti ir di
delę dalį paviljono išlaidų. Pav. 
lietuviams uždėta kvota buvo 
60,000 dol. Lietuviai, kaip ir dau
gumas kių tautybių, nesutiko fi
nansiniai įsipareigoti.

Daugeliui darbų atlikti bus rei
kalinga uoli jaunimo organizacijų 
pagalba. Šia sritimi rūpinasi R. 
Kezys ir A. Budreckis.

Muzikų sekcija (A. Kačanaus
kas, M. Cibas ir A. Visminas) 
artimoje ateityje kreipsis į JAV 
ir Kanados chorus užsiregistruo
ti dalyviais šioje šventėje. Cho
rai prašomi nedelsiant į šį kvie
timą reaguoti, kad nesitrukdytų 
tolimesnis planavimo - organiza
vimo darbas.

Komiteto darbus tyliai, bet 
kruopščiai registruoja ir visą 
"popierizmą" tvarko sekretorius 
Z. Jurys.

Daug darbo rankų ir galvų yra 
įsijungę į šį plačios apimties dar
bą. Tačiau talkos niekad nebus 
perdaug. Tie, kuriems neįmano
ma savo darbu paremti šį lietuvių 
reprezentacinį reikalą, prašomi 
savo pinigine auka prie bendro 
darbo prisidėti. Auką galima 
įteikti bet kuriam komiteto na
riui arba siųsti A. Šetikui, 84-11 
101 St. Richmond Hill 18, N.Y. 

šokių žinios nesibaigtų vien tik 
mokyklos baigimu, bet tęstųsi per 
visą išeivijos laikotarpį. Jautriais 
žodžiais su abiturientais atsisvei
kino klasės auklėtojas mok. Sa- 
mušis, iškeldamas liūdną tiesą, 
kad ne visi mūsų bendro likimo 
broliai supranta šeštadieninės 
mokyklos reikšmę, nusiskūsda- 
mas "kurmiška" kai kurių tau
tiečių veikla.

Abiturientus vertingomis do
vanomis apdovanojo energingas 
mokinių tėvų komitetas, kuris St. 
Biručio vadovaujamas, buvo didi 
parama Maironio mokyklos vado
vybei.

Išleidžiamųjų vardu pedago
gams padėkojo vienas pirmųjų 
baigęs, A. Šimukonis, gi abituri
entai Bagdžiūnas ir Palytė ne
nuilstamai mokyklos vedėjai mok. 
Ruzgienei ir jaunųjų draugui -- 
auklėtojui mok. Samušiui įteikė 
kuklias dovanėles.

1962-63 mokslo metais Mai
ronio mokyklą lankė 182 moki
niai, kuri 14 pasišventusių mo
kytojų dėka vis dar liko prie lie
tuviško kamieno. Gal kartais ir 
stebimės, kad tie mokinukai, vos 
tik išbėgę iš mokyklos kiemo, jau 
angliškai raizgo. Bet ar tai mo
kyklos vadovybės kaltė? Ar gali 
lietuviškos mokyklos mokytojas 
per vieną dieną savaitėje įskie
pyti jiems lietuvių kalbos grožį, 
jei mes, tėvai, prie to neprive
dame? O dar liūdniau, kai tėvai, 
vos tik atsitolinę nuo mokyklos 
sienų, jau pradeda su vaikais ang
liškai narplioti...

Po iškilmingo mokslo metų už
baigimo, kurio metu buvo atatin
kamai apdovanoti ir kitų klasių 
geriausieji mokiniai, žemutinė
je salėje įvyko mokinių tėvų su
sirinkimas. Mokyklos vedėja 
mok. Ruzgienė supažindino tė
vus su mokslo metų džiaugsmo i r 
vargo valandomis, nušviesdama 
praeities ir ateities mokyklos 
veidą. Susirinkimui pirmininka
vęs A. Bagdžiūnas padėkojo vedė
jai ir visiems mokytojams bei tė
vų komitetui už milžinišką darbą, 
atliktą per pastaruosius metus. 
Savo darbą baigusį tėvų komi
tetą: St. Birutį, E. Jurienę, R. 
Strazdienę, R. Šilbajorį ir V. 
Veršelį tėvai visad prisimins už 
didžiulį rūpestį per mokslo me
tus. Mokyklos vadovybės ir tėvų 
komiteto dėka plačioji New Yorko 
visuomenė galėjo gėrėtis puikia 
Kalėdų eglutės vakaro programa, 
kurios metu nepakako vietos tal
pioje Apreiškimo parapijos salė
je, skoningu kaukių vakaru, iškil
mingu Vasario 16 dienos ir Moti
nos dienos minėjimu. Nereikia 
pamiršti, kad Maironio mokyklos 
vadovybės dėka ir per didžiojo 
New Yorko radijo stotis skambė
jo lietuvių kalba...

Naujiesiems 1963-64 metams 
išrinktas tėvų komitetas, kuriam 
pirmininkauja Ed. Staknys, vice- 
pirm. R. Ausmanienė, ižd. E. 

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER
ATOSTOGAS

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

ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 
VASARVIETĖJE

JANSONŲ VILOJE 

“AUDRONE“
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.

Baliūnas, sekr. Mind. Jankaus
kas, reikalų ved. O. Raubienė. 
Revizijos komisijon išrinkti St. 
Birutis, R. Šilbajoris ir V. Ver
šelis.

Tikėsime, kad naujasis tėvų 
komitetas sėkmingai tęs buvusiųjų 
komitetų darbą.

Ant. Tamsutis.

CHICAGOS PARENGIMŲ [ 
— KALENDORIUS _J

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
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.

• Įsidėmėkite Dirvos ad
resų su nauju codo numeriu!

Kad palengvinus pašto 
įstaigai efektingiau ii’ spar
čiau atlikti pašto paskirsty
mą ir spartesnį jo pristaty
mą adresatui, naudokite 
naują ZIP codo numerį. Ad
resuojant Dirvai, rašykite: 
Dirva, 6907 Superior Avė.. 
Cleveland, Ohio, 14103.
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Lietuvis buriuotojas perplaukė 
Atlanto vandenynų

1936 metais, vykstant pirmajai 
Olimpinei regatai per Atlantą, 
jauno Broniaus Rožinsko širdyje, 
kuris apie buriavimą tada dar ne
turėjo jokio supratimo, kyla min
tis: kuomet mes, lietuviai, pri
klausysime tų buriuotojų šeimai, 
kurie pasileidžia per Atlantą? Ar 
vieną gražią dieną aš buriuosiu 
per Atlantą? Pirmiausia reikia 
išmokti to buriavimo meno, bet 
kur pradėti?

Ir štai, jis girdi -- Klaipė
doje Buriuotojų Sąjunga ruošia 
buriavimo kursus. Bronius tau
po pinigus, nes mokslas ir pra
gyvenimas kainuoja. Ir taip gra
žią vasaros dieną mes matome jį 
jaunųjų buriuotojų tarpe. Viskas 
jam įdomu, ir viską su dideliu 
susidomėjimu jis seka, ar tai 
būtų takelažas, ar mazgų riši
mas, speisai, burių priežiūra, 
ar jų laivų ir burlaivių prasi
lenkimo taisyklės. Buriavime 
jis išmoksta išnaudoti kiekvieną 
vėjelį, ir buriavimas jam tikrai 
sudaro džiaugsmą ir malonumą, 
prie vairo jis tikrai jaučia gra
žiausią poilsį. Ir taip, leidžiant 
laiką su burėmis ir vėju, širdy
je dega sena mintis: per Atlan
tą, lietuviai buriuotojai per "di
delį prūdą"!

Klaipėdos netekimas ir karas 
nesustabdo Broniaus. Vokiečių 
okupacijos metu jį vėl matome 
buriuotojų tarpe, kurie gilina bu
riavimo žinias Trakų ežere.

Praėjus karo šmėklai, Lietu
vą vėl okupuoja rusai, apie bu
riavimą Baltijos jūroje nėra nei 
kalbos, bet seni buriuotojai nemie
ga, juk jie turi dar Kuršių įlan
ką, ir čia darbas vėl verda pil
nu tempu, susirenka visi seni ir 
jauni buriuotojai, visi tie, ku
riems buriavimas ir jūrinė idė
ja yra svarbi. Kuriamas "Lietu
vos jūrų buriuotojų klubas".

Ir vėl Bronius buriuotojų tarpe, 
šį kartą instruktorius, kitus mo
kąs buriavimo meno. Kartu ir 
pats mokosi, dabar jau aukšto
sios jūros navigacijos, saulės, 
žvaigždžių "šaudymo" su seks
tantu, geografinių pločių ir ilgių 
apskaičiavimų, studijuoja potvy
nių ir atoslūgių lenteles, jūrų 
sroves ir vėjus įvairiais metų 
laikais ir kitus dalykus, susiju
sius su aukštosios jūros naviga
cija. Taigi, darbo daug ir reikia 
perskaityti daugybę knygų, bet di
dysis tikslas -- Atlantas -- daro 
darbą lengvą ir įdomų. Ir taip iš
laikyti tolimojo plaukiojimo jach
tos kapitono kvotimai, diplomas 
kišenėje. O kaip su jachta?

Iš Klaipėdos neįmanoma išbu- 
riuoti; iš kur tad ir kaip? Tuo 
metu atsirado galimybės emi
gruoti į Lenkiją, o iš ten bus 
lengviau pasiekti savo numatytą 
tikslą. Bronius su šeima emigruo
ja į Lenkiją, kur jis nuleidžia 
"gyvenimo inkarą", savaime aiš
ku, prie Baltijos jūros, Stetino 
uoste.

Seni planai, nauji darbai ir 
žingsnis arčiau tikslo.

Bronius pasirūpina "Condrat" 
klasės jachtos planus ir pats pra
deda ją statyti. Darbas nelengvas 
ir nepigus, nes yra darbų, kuriuos 
vienas žmogus negali atlikti, tuo 
atveju reikia samdyti pagelbinin- 
kus. Kiekvienas varžtas, kiekvie-

L. KNOPFMILERIS
nas klijuotas siūlas jam yra žino
mas, juk jachta turi būti ne tik 
stipri tokiai kelionei, bet ir graži. 
Įdėta ne tik pasišventimo, bet ir 
meilės, kuriant tokį pastatą, kaip 
nekartą buriuotojai išsitaria, kad 
tai yra "mano mergelė".

Ir taip gražią dienelę be didelių 
iškilmių kuklioje šeimyniškoje 
nuotaikoje į vandenį nuleidžiama 
"graži mergelė", bet vyrišku grai
kų dievaičio "Hermes II" vardu.

Ir vėl nauji darbai, stovinčio 
ir bėgančio takelažo sutvarky
mas, burių trimavimas, virvių 
spleisavimas, o kiek dar įvairių 
kitų darbų? Taigi, iki galutinio 
inkaro pakėlimo tolimai kelionei 
dar daug dalykų reikia atlikti. Bet 
baigėsi visi darbai, viskas pa

Jachta HERMES II

ruošta didelei kelionei, maisto at
sargų pasiimta 3 mėnesiams. Ro
dos, kelk bures ir plauk, bet Len
kijos uostų administraciniai po
tvarkiai ir pareigūnai užklausė, 
kiek žmonių buriuoja įguloje? 
Pasirodo, šio dydžio jachta ne- 
gal išplaukti į jūrą didesnei kelio
nei be 4 žmonių. Ir vėl proble
mos -- rasti dar tris buriuoto
jus, kurie būtų pasiryžę leistis 
nuotykingon, bet kartu ir pavo- 
jungon kelionėn.

Pamažu atsirado ir buriuoto
jai, kurie sutiko plaukti per At
lantą. 1962 metų rugsėjo 4 dieną, 
pučiant audringam vėjui keliamos 
burės ir inkaras, ir "Hermes II"- 
kovodamas su audringa jūra, pa
lieka Swinemundes uostą.

Uosto pareigūnai bando atkal
bėti ir palaukti gražesnio oro, 
bet kapitonas ir įgula, kurių do

kumentai yra jau patikrinti ir už
antspauduoti, nežinodami, kas 
gali atsitikti sekančią dieną, pa
leidžia virvių galus ir pasilei
džia į Baltiją.

"Hermes II" rifuotom burėm, 
šlamėdamas, bet nenusileisda
mas, pamažu piauna bangas, 
plaukia į savo pirmąjį kurso 
punktą -- Kielio kanalą.

Oras pamažu pradėjo taisytis 
ir oro pranašų spėjimai išsipil
dė. Praplauktas Kielio kanalas. 
Šiaurės jūra pasitinka buriuoto
jus savo šaltumu ir stipriu vėju, 
bet ir Šiaurės jūra nugalėta, pro 
Olandijos krantus, Lamanšo są
siauriu ir jau Prancūzijos pakran
tėje.

Pakeliui teko vienam kitam 
uoste sustoti ir papildyti vandens 
bei šviežio maisto atsargas, bu
riuotojų šeimos priėmimai visur 

vienodi.
Ir štai prieš mus banguojąs 

Atlantas ir Biskajos įlanka. Ji 
nepasižymi savo ramumu, bet 
buriuotojų ji turi būti nugalėta 
ir šiaurės Ispanijos pakraščiai 
pasiekti. Juk buriuotojų motto: 
"time is nothing", taigi, kaip ga
lima daugiau pamatyti ir kaip ga
lima daugiau išmokti.

Taigi, per Biskają, tą "ver
dantį puodą". Stiprūs vėjai, aud
ringa jūra, bet tas nė kiek negąs
dina mūsų buriuotojų.

Kaip mus sutiks ispanai, kurie 
toki dideli Rytų Europos diktatū
rų priešai? Bet štai uoste, atlikus 
muitinės ir kitus formalumus, 
netikėta ir maloni staigmena -- 
vietos uosto pareigūnai suteikia 
mūsų žiniai auto mašiną su šo
feriu ir praneša: "kur norite, 
važiuokite, ką norite, žiūrėkite

Buriuotojas Bronius Rožinskas, perplaukęs jachta Hermes II Atlanto vandenyną, su broliu Adolfu San 
Pedro uoste. L. Kančausko nuotrauka

ir būkite mūsų svečiai". Skamba 
kaip pasaka. Jei Vakarų Europo
je neturėjom jokių sunkumų, tai 
Ispanija savo priėmimu pralen
kė visus.

Vienoje gražioje vietoje nuta
rėme nusifotografuoti; kai nuo
trauka buvo jau padaryta, paste
bėjome iškabą "kariuomenės zo
na" ir, kas geriausia, netoli pa
matėme sargybinį. Vengdami ne
susipratimų, nuėjome pas sar
gybinį ir pranešėme, kad filmas 
yra jų žinioje, ir mes nežinojo
me, kad čia karinė zona. Atsa
kymas: šypsena ir pasiūlymas -- 
jeigu patinka, galite ir daugiau 
nuotraukų čia pasidaryti.

Neaišku mums ir šiandien, ko
dėl toks mandagumas, niekas ne- 
suėmė, netardė ir dar net pasiū
lė vėl fotografuoti?

Turėdami auto mašiną savo ži
nioje, savaime aišku, ją gerai iš
naudojome. Teko pavažinėti netik 
mieste, bet ir už miesto ribų, 
pažinti kaimą, įvairias apylinkes. 
Mus nepaprastai nustebino gy
ventojų neapsakomas švarumas, 
ar tai būtų miesteliuose ar kai
muose.

Padėkoję už nuoširdų ir jaukų 
priėmimą Ispanijoje, pakėlėme 
bures ir pasileidome į Portuga
lijos pakrantes. Ir koks buvo mū
sų nustebimas, kai pirmajam 
uoste, nespėjus prisirišti prie 
krantinės, prisistatė ginkluotas 
sargybinis, neleisdamas žengti į 
krantą. Net man siųstas pinigi
nes perlaidas iš JAV neleido ban
ke atsiimti.

Savaime aišku, tokiame uoste 
ilgai neviešėjome, pakėlę inkarą 
ir bures, pasileidome į Afrikos 
pakraštį. Kiek ilgiau t eko pabu
voti Casablancoje, susipažinti su 
buriuotojais, kurių vieni Atlantą 
jau perburiavę, kiti tokiai kelio
nei pasiruošę. Santykiai tarp mi
nėtų buriuotojų ko puikiausi, kiek
vienas nori kitam padėti, ar tai 
navigaciniais patarimais, ar dar
bu, atliekant paskutinius pataisy
mus, prieš leidžiantis per "didįjį 
prūdą". Ir taip, po penkių savai
čių "atostogų" Casablancoje pa
sileista per Atlantą su mažais 
užsukimais į įvairias salas.

Blogą patyrimą turėjome ir 
Cape Verde salose, ir čia prisi
statė sargybiniai, o uosto pareigu- 

nai pareikalavo net tam tikro mo
kesčio už jachtos stovėjimą; ži
noma, ilgai čia neužtrukome.

Po 30 dienų buriavimo pasie
kėme Martiniąue salą, o iš čia 
tik "zuikio šuolis" ir pasiekėme 
Miami uostą. 1963 m. vasario 
mėn. 12 dieną "Hermes II" nu
leido bures ir išmetė inkarą JAV 
vandenyse.

Gal kam įdomu žinoti, kaip ir 
kur mes papildydavom maisto 
atsargas. Turiu pasakyti, kad 
lenkų prekybos laivyno kapito
nai, kur mes juos nesutiktu- 
mėm, visuomet ir visur mums 
padėdavo maistu, gėlu vandeniu 
ir kitais produktais; jiems pri
klauso mūsų visų padėka.

Plaukdami per Atlantą, paga
vome du ryklius, jų mėsos ne
valgėme, nes nežinojome, ar iš 
viso yra valgoma, bet pasirodė, 
kad kiti Atlanto buriuotojai pa
pildo "maisto kortelę" skaniu 
kepsniu iš ryklio mėsos. Yra 
jūrininkų tradicija, bent čia pie
tuose, kad ryklio uodega, pri
tvirtinta prie priešburių stie
bo, atneša "fair wind" nors 
"Hermes II" įgula neprisitvir
tino ryklio uodegos, bet prisi
tvirtino ryklio žandikaulius prieš 
"piktas dvasias". Sutikome įvai
raus oro, bet turime pasakyti, 
kad Neptūnas nebuvo mums pik
tas.

Tolimesni mūsų planai buvo 
per Panamos kanalą į Los Ange
les, o ten įsikūrus, mokyti mūsų 
jaunimą to gražaus buriavimo 
meno, nes toj srityje mes dar 
daug turime atlikti. Taip baigė 
savo pasakojimus jachtos kapi
tonas Bronius Rožinskas. Mes iš 
savo pusės galime jam ir įgulai 
palinkėti tik gero ir "privataus 
vėjo" ir iki pasimatymo prie 
burlaivio stiebo.

Gal kam įdomu žinoti, kiek 
B. Rožinskui kainavo jo paties 

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

/ll/oGZ PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
* /2 /o DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

pastatyta jachta? 360,000 zlotų! 
Jachtos išmieros: LOA 11,45 m.; 
LWL 8,30 m.; pagrindinis plo
tas -- 2,70 m. (beam); 2,44 m. 
(KLW) B; gremzlė -- 2,70 m.; 
burių plotas -- 52,60 kv. m.; 
stiebo aukštis -- 13,10 m.; to
nažas -- 6,8 to.

Tiesa, turėjo motorą 30 P.S, 
bet juo nesinaudojo.

P.S. Turime vilties, kad gra
žią dieną Bronius išleis knygą 
apie savo kelionę su visomis 
smulkmenomis.

ATSIUSTA PAMINĖTI

ŽMOGAUS GENEZĖ (psicholo
ginė Vinco Kudirkos studija). Pa
rašė Dr. Vytautas Kavolis. Išlei
do Chicagos Lietuvių Literatūros 
Draugija, 1739 So. Halsted St., 
Chicago 8, Illinois. 87 psl. Kaina 
1 dol.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Re
liginės ir tautinės kultūros žur
nalas, liepos mėn. numeris. Dau
giausia liečiantis religinio turi
nio ir religinės moralės klausi
mus žurnalas, leidžiamas Tėvų 
Jėzuitų. Redaguoja Juozas Vaiš
nys, S.J.

PUIKI DOVANA 
ANGLIŠKAI 

SKAITANTIEMS!
Amerikonų spaudoje pa

garsėjusi Jurgio Gliaudos 
knyga ”House upon the 
sand” (Namai ant smėlio), 
gaunama ir Dirvoje. 
Kaina $3.95.

Įsigykite ar užsisakykite 
paštu. Dirvoje gaunami ir 
visi kiti Jurgio Gliaudos kū
riniai.

ECHO VALLEY LIETUVIŠKA VASARVIETE ATIDARYTA IŠTISUS METUS.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENS1ON1ERIA.MS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

& LOAN ASSN.

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

Lietuviai savininkai
ELENA ir .JULIUS GARMAI
Visus maloniai kviečia atvykti 
Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY
ECHO LAKE. i’A.

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.

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 So. 49th Court, Cicero 50, Iii.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS. 
sekretorius

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330
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Tai ne pušys, o tik paprastos smilgos... Vyt. Maželio nuotrauka

MŪSŲ SODYBA V- APAHtUS

MEDŽIU IR PIEVU PRIEŽIŪRA
ULMUS AMERICANA -- Ame

rikos guoba dar American Elm 
vad. Gražus lapuotas medis, tin
ka sodyboms, parkams, alėjoms 
apsodinti. Jungtinėse Valstybėse 
gana plačiai auginamas ir mė
giamas dėl savo gėry savybių: 
tankus, duodąs gerą pavėsį, pui
ki lapų textūra, gražios formos 
medis ir užauga didelis, šis me
dis Jungtinėse Valstybėse turi 
kenksmingą ligą kuri vis labiau 
plinta ir naikina tas šimtametes 
guobas. Laiku pastebėjus, kar

tais pavyksta medį nuo šios li
gos apsaugoti. Liga, v. Dutch 
Elm disease, pirmą kartą pasi
rodė šiame krašte 1930 m. Šios 
ligos pirmas simptomas -- lapai 
pradeda geltonuoti, vėliau pa
ruduoja, dažniausia ant šakų me
džio viršūnėje. Priežastim yra 
sulčių tekėjimo kanalų užsikim
šimas, mycelium augimu, t.y. 
fringus, grybo vegetatyvinė ma
sė. Savaime sutrukdoma norma
li sulčių apytaka iš medžio šak
nų į lapus. Toks medis suserga ir 

žūsta. Kaip anksčiau minėjau, jei 
laiku pastebima, tai drastiškas 
tokių šakų genėjimas apkarpy
mas gali padėti ir medis bus iš
gelbėtas. Tokiu atveju reikia 
veikti greitai ir nesigailėti paša
linti užkrėstą medžio dalį.

Be to, verta žinoti, kad šios 
ligos sukėlėjas yra nedidelė mu
selė, taip vad. European bark 
beetle, atseit, europinė žievės 
muselė, kuri perneša grybo spo
ras iš užkrėsto medžio į sveiką. 
Šios muselės paprastai maitinasi 
ir veisiasi išdžiūvusiose medžio 
šakose, kur joms lengviau įsi- 
rausti, negu kad sveikose, gyvo
se šakose. Tat, žinant visas prie
žastis tos taip pavojingos ligos, 
nebus sunku su ja ir kovoti. Gera 
priežiūra, sveiki medžiai, suma
žins užkrėtimo galimybes.

Reikia prižiūrėti, kad medžiai 
stipriai augtų, pastebėjus sausas 
arba pusiau apdžiūvusias šakas, 
tučtuojau pašalinti, medžių trę
šimas yra būtinas bent kas antri 
metai, išbadant skyles apie medį 
ir pripilant atskiestų trąšų su van
deniu. 1 svaras trąšų, golden vi- 
goro agrico,30gal. vandens. Kaip 
apsisaugojimo priemonė, pava
sario metu dar medžiui neišsi- 
lapavus, patartina purkšti su 
DDT skiediniu 11/2 svaro 50 gal- 
vandens.

ŠIUO METU YRA GERAS LAIKAS

* Vijoklines rožes reikia ap
karpyti po žydėjimo, kad paska
tinus naują augimą ir butonų su
darymą kitiems metams. Kasmet 
reikia pašalinti po vieną ar net ir 

VINCO RAMONO

DAILININKAS RAUBA
Novelių rinkinys, išleistas Vilties. Gaunamas 

pas visus knygų platintojus. Kaina — 3.50 dol.
Dirvos prenumeratoriai, užsimokėję už 1963 

m. 11 dol. knygą užsisakė per Dirvą, gauna už 
2.50 dol.

EAGLE STAMPS ADD TO YOUR SAVINGS AT MAY’S!

DOWNTOWN

pora senesnių pagrindinių šakų, 
paliekant jų vieton jaunas, tokiu 
būdu vijoklinės rožės niekada ne
pasens.

* Laike vasaros, dauginimas 
įvairių augalų, pusiau sumedėju
siais ūgiais turėtų būti sėkmin
gas. Šakelės, kurias galima len
kiant nulaužti, yra tinkamos 
ūgiams parinkti. Smėlis, pusiau 
sumaišytas su durpėmis,yra ge
ra dauginimo media. Susodinus 
ūgius, gerai laistyti ir jei įmano
ma parinkti vietą, kur būtų šil
doma apačioje. Media turėtų 65 F 
geriausiems rezultatams.

* Pievos reikalauja patręšimo, 
kad nualintos kaitros ir sausros 
galėtų vėl gražiai sužaliuoti pa
baigoj vasaros ir žaliuotų iki žie 
mos.

* Japonų muselė (Jap. beetle) 
maitinasi įvairių augalų žaliais 
lapais, tad reikia stropiai sekti 
ir pasirodžius purkšti Malathion 
arba Swin.

* Artėja laikas, kada pasie-

BETTER LAWNS AND 
GARDENS CO., 

V. Apaniaus vadovaujama, 
atlieka sodininkystes patar
navimus ir patarimus. Be to 
galite nusipirkti pievoms 
trąšu, chemikalu, sėklų ir 
įvairių augalų. Prie progos 
užsukit ar naskamhmkit

12518 Lake Shore Blvd. 
Cleveland 8, Ohio. 

Tel. PO 1-5614.

ON THE HEIGHT8 
PABMATOWN 
SOOTHGATE

kiami geriausi rezultatai atnaujin 
ti pievas arba naujoms pievoms 
pasėti. Antroji pusė rugpiūčio iki 
rugsėjo pabaigos dienos šiltos, o 
naktys vėsios. Tai palankiausios 
klimatinės sąlygos pievų sėklų 
dygimui. Kartais gali būti geriau
sia paruošta žemė, gerą pievą 
nepavyks išauginti, jei bus blogai 
parinktas sėklos mišinys. Nie
kuomet nepatartina pirkti sėklą 

Pirmieji žiedai... E. Karpavičiaus nuotrauka

pasirenkant už pigią kainą. Rei
kia kreipti dėmesį į sėklos mi
šinį, pirkti sėklą, kur yra aukš
tas Kentucky blue ar Merion 
blue procentas arba "red fes- 
cue" arba "Pennlawn”. Geriau 
yra vengti sensacingų reklama
vimų, ypatingai kur bendrovės 
nepažymi sėklų mišinio sąstato 
ir dygimo procento, kuris vidu
tiniškai turi būti 89-93%.

Jaunieji šac'itmatiniūrai... rimtose varžybose.
V. Pliodžinsko nuotrauka

Tiesioginis importas! Dar neišpakuota!
VYRAMS IMPORTUOTI ANGLIŠKI BATAI

Išimtinos kokybės tik už

DYDŽIAI 61/2 IKI 12. PLOTIS B IKI EEE

• Visi batai pagaminti pagal žinomas britų tra
dicijas pas garsųjį John White. Tai ilgam dėvė
jimui batai, dėl to, kad tikros odos, tvirtų padų 
ir guminių puspadžių. Be to, labai patogūs, ka
dangi gaminti ant amerikoniškų kurpalių

A — įsilipami, tik B iki E, 61^-12.

E — nusmailintais pirštogaliais — S-akiai Moka
sinai, B iki D, 6 Va-12.

C — 3-akiai su raiščiais, rudi ir juodi, B iki EEE, 
6»/2-12.

D — Juodi, lygiais viršais Oxfordai, S iki EEE, 
6 Va-12.

E — Juodi, 3-akiai apsiuvinėti atverčiami Oxfor- 
dai, B iki EEE, 6^-12.

Priimami užsakymai paštu ir telefonu... 
Skambinti CHerry 1-3070

BASMENT MEN’S SHOE DEPARTMENT .... THE MAY COMPANY, DOWNTOWN AND BRANCHES
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mo, lankančio amerikoniš
kas mokyklas: ar esate ir 
jūs Lietuvos ambasadoriais 
mokyklose? Jeigu kuriam 
nors dar trūko ryžto, tai 
pradėkime nuo dabar. Juk 
ruduo čia pat ir vėl rašinius 
reiks rašyti, bei kalbas sa
kyti. Telieka tėvų žemė — 
Lietuva jūsų darbams arti
miausioji tema.

J. Žilionis

• Marytė Gailiušytė jau 
ketvirta savaitė gilina pran
cūzų kalbos ir literatūros 
studijas vasaros kurse LA- 
VAL Universitete, Quebec, 
Kanadoje.

• Vytautas Stuogis, ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
valdybos narys paguldytas 
Lake County Memorial ligo
ninėje gerklės operacijai.

• Muz. Pranas Ambrasas, 
šv. Jurgio parapijos vargo
nininkas, išvyko dviem sa
vaitėm atostogų į Sandū- 
nus. Ji pavaduoja Donatas 
Nasvytis, Western Reserve 
University Music Education 
studentas.. Atostogų metu 
parapijos choras negiedos.

• Clevelando vasaros or
kestras, diriguojamas Louis 
Lane, šeštadieni, rugpiūčio 
3, išpildys Cole Porter kom
pozicijas iš populiariųjų 
Broadway programų. Solis
tai: Peggy Pulliam Denny
— sopranas, Louise Carlyle
— kontraltas, Richard Mil- 
ler — tenoras ir Ronald Ro- 
gers — baritonas.

Pradžia 8:30 vai, Public 
Auditorium.

• Adelė šiaučiūnaitė, bai
gusi Notre Dame Academy 
Clevelande, įstojusi į Dyke 
Spencerian College, studi
juos prekybos sekre.torija- 
linę sritį. Adelė yra aktyvi
Korp! Neo-Lithuania jun- 
jorė.

• Jūratė Karaliūtė, Korp! 
Neo-Lithuania junjorė, bai
gus Notre Dame Academy 
Clevelande, pedagoniniams 
mokslams studijuoti įstojo 
į Kent (Ohio) Statė Univer
sitetą. Jūratė yra uoli tau
tinių šokių puoselėtoja ir 
dalyvavo Tautinių šokių 
Šventėje Chicagoje.

• Jūra Gailiušytė baigė 
Notre Dame Kolegiją, kur 
turėjo stipendiją keturius 
metus, gaudama Bakalauro 
laipsnį chemijos srityje. To
liau ruošis Magistro laips
niui Wayne Statė Universi
tete, Detroite, kur ji gavo 
”fellowship” — stipendiją 
studijuoti biochemiją.

Jūra Notre Dame pri
klausė Anglų Kalbos Gar-
bės Klubui, Griežtųjų Moks
lų Klubui, ir Notre Dame< 
laikraščio redakciniam ko
lektyvui. Ji priklauso Stu
dentams Ateitin inkam s, 
"Giedros” k o r p o r acijai, 
skautams, Čiurlionio An
sambliui. Pereitais mokslo 
metais ji dėstė pianiną Mu- 
sic School Settlement. Taip 
pat ji yra Lietuvių Studen
tų Sąjungos Centro Valdy
bos Tarptautinių Reikalų 
Skyriaus vedėja. Nesenai 
paskirta į ALTo Tarybą 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
atstovė.

Liepos 27 d. Clevelande šv. Jurgio parapijos bažnyčioje susituokė Valerija Venciūtė ir Narimantas 
Grigonis. Nuotraukoje jaunieji tarp pamergių ir pabrolių. Prieky stovi jaunieji Valerija ir Narimantas 
Grigoniai. Pirmoj eilėj iš kairės: J. Gražulytė, G. Stuogytė, I. Navickaitė, J. Venciūtė, D. Orantaitė, 
R. Unguraitytė, L. Obelenytė, A. Langė. Antroj eilėj stovi: J. Vencius, J. Petkūnas, V. Šlapelis, A. 
Kalvaitis, A. Šarkauskas, K. Gaižutis. J. Garlos nuotrauka

Mažoji lietuvių draugė
Ieškome kovai dėl Lietu

vos laisvės draugų. Dairo
mės didžiųjų tarpe, siekia
me Amerikos kongresą ir 
senatą. Džiaugiamės kai ką 
laimėję. Svarbu, kad nenu- 
leidžiame rankų, ir dar yra 
pakankamai entuziastų tam 
reikalui. Manau, kad sovie
tiškojo okupanto užmačias 
ir darbus vykdomus Lietu
voje yra būtina nurodyti ne 
tik didiesiems, bet ir ame
rikiečiui darbininkui fabri
ke ir besimokančiam jauni
mui aukštesniose ar aukš
tosiose mokyklose. Baigę 
mokslus, gal ne vienas pa
teks į atsakingas valstybės 
vietas, o jeigu mes juos 
bent kiek paruošime mūsų 
Tėvynės laisvės atgavimui, 
tai ir kalba kita bus su jais 
susitikus.

Paminėsiu vieną iš atsiti
kimų, kaip nejučiomis ame
rikietė mergaitė liko Lietu
vos ambasadore savo kla
sėje.

Dirbu fabrike, kuriame 
kasdien tenka susitikti vi
sad geros nuotaikos mūsų 
skyriaus prižiūrėtoją. Yra 
ten įvairių tautybių darbi
ninkų, bet jis, kažin kodėl, 
progai pasitaikius, kad ir 
šposaudamas, ilgiau stabte
li ties lietuviais, su jais pa
kalba.

Aplanko vieną lietuvių 
šeimą namuose, o kitu kar-

besimokančią St. Gregory 
The Great mokyklos 7-me 
skyriuje.

JOANNE PASKEY, 12 metų 
amž. St. Gregory The Great mo
kyklos Clevelande 7 skyriaus mo
kinė, parašiusi gražų rašinį apie 
Lietuvą.

Iš tėvo girdėjusi, kad lie
tuviai simpatingi žmones, 
dabar pati stebi juos. Ir kai 
grįžo namo, pratarė: "žinai, 
tėveli, tu neapsirikai. Bet 
man jų gaila, juk jų tėvynė 
žiauriai teriojama svetimų
jų”.

Nuo to laiko joje kilo 
užuojauta pavergtiesiems, 
noras jiems padėti. Bet 
kaip? Negalėdama kuo nors 
kitu, ėmė pasakoti savo

tu atsiveža ir savo dukrelę, draugėms apie tai. O kai

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

HOME AND

REMODELING LOANS

IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Deli* E. Jakubs & William J. Jakubs 

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

reikėjo mokykloje rašyti 
rašinius, tai ir pradėjo apie 
lietuvius. Pirmiausia, apra
šė lietuvių būdą, jų papro
čius, koks vaizdas jai liko, 
lietuvių šeimą aplankius ir 
pasiskaičius knygą ”Lithų- 
ania Land of Heros”.

Antras rašinys jau ap
ėmė šiuos klausimus:

1. Lietuvos krašto turtai;
2. Svarbiausias lietuvių 

daugumos užsiėmi
mas ;

3. Lietuvos prekyba;
4. Lietuvos pinigai;
5. Dabartin i a i lietuvių 

rūpesčiai išeivijoje.
Į šiuos klausimus atsako 

trumpai, rašinį iliustruoja 
paveikslais, o pinigus rodo 
originalius tiek, kiek jos tė
veliui pavyko jų surinkti iš 
pažįstamų lietuvių.

Ir kai jos manymu, klasė 
pakankamai įvesta į lietu
vių tarpą, rašo apie Lietu
vos praeitį. Taigi, trečiąjį 
rašinį pradeda nuo Lietuvos 
suvienijimo, trumpai pra
bėgdama mūsų istoriją. Šis 
rašinėlis įdedamas ištisai.

”1226-1236 m. kunigaikš
tis Mindaugas vienija Lie
tuvą, pašalindamas kitus 
kunigaikščius ir tapdamas 
Lietuvos valdovu. 1251 m. 
jis priima katalikybę, o 
1253 vainikuojamas kara
liumi.

1316-1341 m. Lietuvą val
do kunigaikštis Gediminas, 
kuris įkūrė ir Lietuvos sos
tinę Vilnių. Savo valdymo 
metu kovojo su daugeliu 
priešų, kurių pažymėtini 
kryžiuočiai. Po jo mirties 
valdžią perima jo sūnūs.

1392-1430 m. — kuni
gaikščio Vytauto laikai. Jis 
laikomas Lietuvos žymiau
siu valdovu ir vadinamas 
Vytautu Didžiuoju. 1410 m. 
įvyko didžiulis mūšis prieš 
kryžiuočius ties Tanenber- 
gu, kuriame Vytautas buvo 
vienu pirmųjų vadu ir mū
šį laimėjo.

1430-1569 m. — perėjimo 
laikotarpis iš taip vadinamo 
Lietuvos "auksinio am
žiaus” į sąjungą su Lenkija. 
Taigi 1569 m. įvyksta Lie
tuvos-Lenkijos unija Liub
line.

1918 m. Lietuva vėl lais
va, o 1921 m. rugsėjo 22 d. 
priimama į Tautų Sąjungą. 
1922 m. liepos mėn. 27 d. 
Amerika pripažino Lietu
vą, kaip valstybę”. (Lithu- 
ania Land of Heros — L. 
Valiukas).

Taip rašo amerikietė mer
gaitė, kuri nemoka nė žo
džio lietuviškai. Pati piešia 
Lietuvos žemėlapį rašinių 
iliustravimui, o kitas ilius
tracijas renka tėvelis iš lie
tuvių darbininkų fabrike.

Baigdamas, noriu pa
klausti lietuviškojo jauni

MŪRINIS NAMAS, 
English colonial, parduoda
mas savininko. 3 miegamie
ji, l’/j vonios, židinys, 2 už
daros verandos, 2 autom, 
garažas, patogus susisieki
mas, arti bažnyčios ir mo
kyklos. East 185 — Lake 
Shore Blvd. rajone. Skam
binti po 6 vai. vakaro tele
fonu — KE 1-1807. (87-88)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

East Cleveland
8 kamb. 1 šeimos namas 

netoli Euclid Avė. 1'4 vo
nios, kilimai, ekstra kamb., 
3 aukšte, garažas. 60x145 
sklypas. $13,500. Įmokėji- 
mas $500.00.

šv. Jurgio parapijoj
6 kamb., 2 vonios, erdvus 

rūsys, nauji variniai van
dens vamzdžiai, nauji elek
tros laidai, naujas gaso pe
čius. Aluminijaus dvigubi 
langai, garažas. Atskiras 
įėjimas į 2 aukštą. Tinka 
vienai šeimai arba dviem. 
$12,200.

2 šeimų, 5-6, 2 gazo pe
čiai, 3 garažai, $9,800.

2 šeimų, 6-6, po 3 miega
mus, 2 nauji gazo pečiai, 
reikia remonto. Nėra gara
žo. $11,500.

2 šeimų, 5-7, gerame sto
vyje, 2 gazo pečiai, 2 gara
žai. Netoli šv. Jurgio para
pijos. $13,700.

2 šeimų, 6-4, gazo šildy
mas, 2 garažai. $12,500.

Investavimui
3 šeimų — garažai ir tuš

čia krautuvė. $10,000.

4 šeimų — $10,800.

2 šeimų ir 4 šeimų ant 
vieno sklypo, geros paja
mos. $15,000.

3 šeimų ir 3 ekstra kamb. 
$7,800.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir John Lorenz 

13229 Superior Avė.
UL 1-6666

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu

meruoti Dirvą

AUSTRALIA

• Dail. VI. Meškėnas, šiuo 
metu dalyvaująs Sydnėjuje 
figuratyvinio meno parodo
je kaip portretistas, austra
lų kritikų labai gerai įver
tintas, pabrėžiant jo prana
šumą ir sakoma, kad jis yra 
vienas iš kelių dailininkų, 
kurie savo dalyvavimu pa
kelia parodos lygį.

• Gydytoja Pacęvičienė 
išskrido į JAV paviešėti pas 
gimines ir susipažinti su 
dantų gydytojų praktika 
Amerikoje.

• Jeronimas Miliauskas ir 
Adelė Martinaitienė liepos 6 
d. susituokė Adelaidėj. Su
tuoktuvių apeigas atliko 
kun. A. Kazlauskas. Giedo
jo visas choras ir naujais 
vargonais grojo V. Šimkus.

• Iš Lietuvos į Adelaidę 
liepos 4 d. atvyko Straus- 
kienės motina Sofija Ba- 
bickienė, gyvenusi Kaune. 
Skrido per Maskvą, Vokie
tiją, Egiptą ir kelione labai 
patenkinta, jaučiasi laimin
ga radusi gražiai įsikūrusią 
dukterį.

• Pulgis Andriušis per 
atostogas baigė apysakų 
rinkinį "Purienos po van
deniu”. Knygoje bus apie 
30 įdomių apysakų. Leidžia 
Nidos leidykla Londone.

• V. Petkūnas, L. B. Ade
laidės apyl. pirm. įteikė Pie
tų Australijos premjerui 
Thomas Playford ir švieti
mo ministeriui Pattinson B. 
Armonienės knygą Leave 
your Tears in Moscow.

IŠNUOMOJAMI
GYDYTOJUI IR 

DANTISTUI 
KABINETAI 

virš Superior Savings 
and Loan patalpų, 

East 68 ir Superior gt. 
kampas.

Teirautis telefonu:
HE 1-2497.

Clevelando Bičių skilties atstovės skautės R. ir M. Jokubaity- 
tės prie skilties pagamintų rankdarbių -- lietuviška sodyba ir 
Gedimino pilis, už kuriuos laimėjo antrąją vietą. Dešinėje stovi 
skautininkės Kurgonienė ir Meiluvienė. J. Garlos nuotrauka
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KAS IR KUR?
• Juozas Gaurilius, gyve

nęs Chicagoje, liepos 29 d. 
staiga mirė. Laidojamas 
rugpjūčio 1 d. šv. Kazimiero 
kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1902 
m. Šiauliuose, aukštuosius 
mokslus buvo baigęs Pran
cūzijoje ir tarnavo užsienio 
reikalų ministerijoje. Nuo 
1940 m. iki 1946 m. buvo 
Lietuvos pasiuntinybės prie 
šv. Sosto sekretoriumi. Nuo 
1946 m. gyveno Chicagoje.

• Prelatas J. Balkūnas, 

Tautos Fondo pirmininkas, 
liepos 17 d. Lietuvos Laisvi
nimo reikalais lankėsi Vals
tybės Departamente ir buvo 
priimtas aukšto, pareigūno. 
Jis departamentui nušvietė 
okupuotosios Lietuvos pa
dėti, lietuvių tautos teisių 
pažeidimą, VLIKo veiklą ir 
jo reikšmę Lietuvos laisvi
nimo vedamoje kovoje. Ta 
pačia proga, prel. Balkūnas 
Įteikė atitinkamą memoran
dumą.

• Dailininko Pauliaus Au

gia js liuksusinė monografi
ja, kurią spaudai ruošia Vy
tautas Saulius ir dail. Al
girdas Kurauskasz bus tin
kama dovana Įvairiomis 
progomis. Užsakykite iš 
anksto, nes spaudžiamas ri
botas egzempliorių skaičius.

• V. Valaitienė prašo pra
nešti, kad jos adresas yra 
pasikeitęs: 38 Pintail Rd., 
Irvington, N. Y. Dėl gėlių 
užsakymų vestuvėms ar ki
toms progoms prašau skam
binti (914) LY 1-9244.

• Los Angeles Tautinės 

Sąjungos skyrius pilnai at
siskaitė už platinti pasiųs
tus ''Dailininko Raubos” eg
zempliorius.

• Vysk. Valančiaus "že

maičiu Vestuvės” tekstą ir 
iliustracijas rasite dail. 
Pauliaus Augiaus monogra
fijoje, kuri ruošiama išleisti 
dar šių metų gale. Monogra
fija didelio (11x14) forma
to, 280-300 puslapių, liuksu
sinis popieris. Užsakyti ga
lima jau dabar pas leidėją: 
D. Augienė, 6508 So. Tal- 
man Avė., Chicago 29, III. 
Telef.: PR 8-8534.

Pranešame giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, kad šių metų liepos 29 dieną 
Chicagoje staiga mirė mūsų mylimas vyras, 
tėvas, senelis ir uošvis

a. a. JUOZAS GAURILIUS.
Kūnas pašarvotas Mažeikos ir Evans 

koplyčioje, 6845 So. Western Avė. Laidoja
mas šių metų rugpiūčio 1 d. šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoje.

Nuliūdę žmona, sūnus, marti, anūkė 
ir kiti giminės

Aktyviam tautinės veiklos veikėjui

MARTYNUI KLEINAIČIUI,

jo mylimai motinai mirus, kartu budėdami, gilią 

užuojautą reiškia

Waterburio Tautinės Sąjungos nariai 
Elena ir Mykolas Gureckai

ALTS EAST CHTCAGOS' 

SKYRIAUS GEGUŽINĖ

ALT S-gos East Chicagos 
skyriaus tradicinė gegužinė 
Jonyno sode ties Chester- 
tonu, Ind., Įvyksta rugpjū
čio 3 d., šeštadienį. Pradžia 
pusiaudienyje.

Paruošta Įvairi progra
ma. Svečiams palepinti šei
mininkės išspirgins Įmant
rų patiekalą. Gausiame bu
fete bus nemažas pasirinki
mas ir šaltų užkandžių. Ba
ras garantuoja, kad trošku
lys svečių nevargins.

Rezervuokite rugpiūčio 3; 
šeštadienį, išvykai į Jonyno 
sodą.

ATEITININKŲ 

SENDRAUGIŲ 

STOVYKLA

Rugpiūčio 11 d. Dainavo
je prasideda vienos savai
tės Ateitininkų Sendraugių 
stovykla. Stovyklauti kvie
čiami ne tik sendraugiai 
jaunieji ir vyresnieji, bet ir 
jų draugai bei prijaučian
tieji. žodžiu, visi kurie no
rėtų prasmingai ir jaukiai 
praleisti vieną savo atosto
gų savaitę Dainavoje. Sto
vyklos programoje galėsi
me išgirsti ir pamatyti mū
sų retai sutinkamus kultū
ros kūrėjos su paskaito
mis: viešnią iš Clevelando 
A. Augustinavičienę, kun. 
V. Bagdonavičių, MIC, dr. 
J. Girnių, nesenai iš Pietų 
Amerikos atvykusį S. Goš
tautą, prof. šilbajorį ir kt. 
Stovyklai baigiantis, rug
piūčio 18 d. (šeštadienį), 
bus ir tradicinis literatūros 
vakaras, šioje žodžio šven
tėje dalyvaus visa eile mū
sų rašytojų: Alė Rūta, D. 
Brazytė - Bindokienė, K. 
Bradūnas, A. Baronas, M. 
Katiliškis, Al. Mackus ir kt.

Jei kam sąlygos neleistų 
visai savaitei išvažiuoti, 
kviečiame pasinaudoti bent 
savaitgaliu.

ASS Centro Valdyba

• Solistė G’. Vasiliaus

kienė, viešnia iš Australi
jos, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Seimo bankete, 
rugsėjo 1 d. Toronte, daly
vaus meninėje programoje.

Dr. Kazys Ambrozaitis iš Ogden Dunes, Ind., lankydamasis Los Angeles, prižadėjo suorganizuoti 
naują Rezoliucijoms Remti Komiteto skyrių Indianoje. Nuotraukoje iš kairės stovi: Rezoliucijoms Rem
ti Komiteto pirm. L. Valiukas, komiteto direktorių tarybos narys dr. J. Jurkūnas, dr. K. Ambrozaitis 
su žmona ir komiteto direktorių tarybos narys dr. Z. Brinkis. L. Kančausko nuotrauka

• VLIKo praplėstas pre
zidiumas, liepos 20 d. posė
džiavo New Yorke. Buvo 
Įžvelgta į naujai besisuda- 
rančių tarptautinių didžių
jų jėgų koegzistencinius 
bandymus ir ryšium su tuo 
Lietuvos laisvinimo per
spektyvos, buvo priimta 
1963 m. II-jo pusmečio są
mata, išklausyti VLIK gru
pių atstovų, dalyvaujančių 
1963 m. birželio 22 d. poli
tinių grupių pasitarime su
darytoje komisijoje, kon- 
soldacijos reikalais prane
šimų ir aptarta visa eilė, 
kitų reikalų. ČE)

•VLIK kreipėsi i Valsty
bės Sekretorių Dean Rusk 
ir prašydamas duoti savo 
delegatams nurodymų, kad 
JAV-Sovietų derybose ne
būtų pažeistos lietuvių tau
tos teisės Į savo laisvę. Taip 
buvo pabrėžta, kad Lietuva 
niekuomet nesutiks su bet 
kuriuo kitų kraštų susita
rimu, kuris pažeistų jos ne
priklausomybę (E).

LAIVU ATLANTIC 24 
DIENŲ EKSKURSIJA

Mediterranean cruise, 9 
sustojimai už $382.09. Lai
vas Atlantic išplauks iš 
New Yorko 1963 m. lapkri- 
čio-November 9 d. ir aplan
kys Portugaliją, Maroką, 
Italiją, Prancūzijos Rivierą, 
Ispaniją, Majorca, Gibralta
rą, Algecirą ir Madeirą. 
Aplankysite Europą ir Af
riką su patyrusiais palydo
vais Albinu ir Ieva Trečio
kais.

Teirautis: KAZYS TRE

ČIOKAS, 311 VValnut St., 

Newark, N. J. Tek: MArket 

2-4867 arba ORange 2-3610.

Jau yra užsisakę vietas: 
Ona Kaupienė iš Clevelando, 
Veronika Budreckienė iš 
Elizabeth, N. J., Izabelė Mi- 
sūnienė iš Brooklyn, N. Y. 
ir keletas kitų jau teirauja
si. Pigesnėmis kainomis 
vietų greitai pritruks. Sku
bėkite.

A. S. Trečiokas

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 

Kuraičiai

NEW JERSEV LIETUVIŲ ŽINIOS
MIRĖ PAULYNA 

STRUPIENĖ

Newark, N. J. liepos 23 
dieną mirė Paulyna Glem- 
žytė-Strupienė, gimus 1891 
metais sausio 30 d., Kupiš
kio mieste, Lietuvoje. Bai
gus mokytojų seminariją, 
atvyko į JAV pas seserį 
Pranę Lazdynienę, gyve
nančią Newarke. Vėliau iš
tekėjo už fotografo ir Lie
tuvos vėliavų dirbėjo Anta
no Strupo ,kuris už kelių 
metų mirė, palikdamas naš
lę su dviem mažais vaikais, 
sūnum Raimundu, kuris 
tarnaudamas JAV kariuo
menėje, nelaimingai žuvo 
Chicagoje, ir duktė Milda, 
kuri ištekėjo ir dabar augi
na du vaikus. Liko dar ke
turios seserys: Pranė Glo- 
bučienė, Harrison. N. J.. 
Elena štašienė, Detroite, 
Stepanė, Kaune ir mokyto
ja Mikalina Vilniuje, brolis 
Jonas Glemža, Kaune, pus
brolis Glemža, VLIKo tar
nyboje Vokietijoje ir švo- 
geris inž. Jonas Gaižutis, 
Detroite ir keletą kitų ar
timųjų.

Paulyna Glemžvtė - Stru- 
pienė (apie 1931-32 m.) sy

Elizabetho lietuvių skautų Vanagų skiltis LB suruoštoje gegužinėje išstatė lietuviškos sodybos mo
delį su atatinkamu užrašu, primenančiu 1941 m. birželio deportacijas. A. Jarmo nuotrauka

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 

2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

kiu su savo seserim Prane 
Lazdyniene lankė Lietuvą 
ir džiaugėsi Lietuvos pa
žanga. Atvykus Lietuvos 
Misijai į New Yorką, velio
nė Paulyna buvo Lietuvos 
Misijos tarnyboj e, iki Misi
ja persikėlė į Washingtoną. 
Vėliau keletą metų mokyto
javo lietuvių šeštadieninėje 
mokykloje, Harrison, N. J.

Velionė Paulyna buvo 
darbšti kelių lietuviškų or
ganizacijų narė, jų tarpe ir 
ALT S-gos Newarko sky
riuje. Velionė ilgus metus 
sirgo, o paskutinius tris 
metus buvo visą laiką kitų 
priežiūroje.

Liepos 27 dieną palaidota 
šv. Kryžiaus kapuose, N. 
Arlington, New Jersey, iš 
lietuvių parapijos bažny
čios, Newarke, patarnau
jant laidotuvių direktoriui 
Bujauskui.

Tebūnie lengva JAV, ant
ros lietuvių tėvynės, žemelė, 
o pasilikusiems giminėms ir 
arti miesiems reiški a m e 
užuojautą.

A. S. Trečiokas

Posėdžiavo ALT S-gos 

Rytų Apygarda

ALT S-gos Rytų Apygar

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
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 nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

dos prezidiumas, posėdžia
vęs Newarke, N. J., nutarė 
šių metų rugsėjo mėn. 15 
dieną kviesti dvimetinį vi
suotiną Apygardos suvažia
vimą "Nida" viešbutyje, 
Asbury Park, New Jersey.

Darbotvarkėje numatyta 
ALT S-gos Apygardoms 
statuto priėmimas, Apygar
dos valdybos pranešimai, 
Centro Valdybos žodis, veik
los plano sudarymas, nau
jos valdybos ir komisijų 
rinkimai, diskusijos aktua
liais klausimais ir kiti rei
kalai.

Apygardoje priklausančių 
skyrių nariai, jų artimieji 
ir svečiai maloniai yra kvie
čiami dalyvauti. Suvažiavi
mo posėdžiai 10 valandą ry
to, o pietūs pirmą valandą.

Nidos viešbučio savinin
kai p.p. Mačiuliai, skelbda- 
miesi Dirvoje, prisideda 
prie laikraščio paramos ir 
todėl užsitarnauja ALT Są
jungos narių ir Dirvos skai
tytojų nuoširdžią paramą. 
Didžiuma New Jersey lietu
vių organizacijų savo išva
žiavimus ir įvairius paren
gimus nukreipė į p.p. Ma
čiuliu viešbutį. Tai yra lie
tuviška taika.

• New Jersey Lietuvių 

Taryba, apie kurios neveik
lumą jau buvo Dirvoje pri
siminta, bet dar iki dabar 
nieko nėra daroma, o jau 
visgi labai daug laiko pra
bėgo, beveik pusę metų. 
Darbų ir reikalų yra daugy
bės: New Yorko Pasaulinės 
Parodos lietuvių skyrius, 
kuriam vadovauja Jokūbas 
Stukas, mums visiems yra 
svarbus reikalas, kad gerai 
pavyktų. Laikas jau labai 
trumpas ir reikalinga vi
siems įsijungti į šį svarbų 
darbą. O kur dar Rezoliuci
joms Remti Komiteto dar
bas ir daugelis kitų reikalų.

New Jersey lietuvių or
ganizacijos, išsirinkda mos 
New Jersey Lietuvių Tary
bos valdybą, jai patikėjo ir 
pavedė rūpintis visais svar
besniais lietuvių reikalais. 
Dabar jau pasigendama 
NJLT veiklos. — AST —

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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