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GRĖSMĖ IŠ POGRINDŽIO
BESIDŽIAUGIANT ’PIRMUOJU ŽINGSNIU Į
TALKĄ’ DAŽNAI PAMIRŠTAMA, KAD KREM
LIUS TURI PAKANKAMAI GALIMYBIŲ ‘PO
GRINDŽIO’ VEIKLAI, KURIAI DIRVA LOTY
NŲ AMERIKOJE, AZIJOJE IR AFRIKOJE IR
NET PAČIOSE JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE
YRA LABAI PALANKI.
--------------- — Vytautas Meškauskas ---------------Jei po Maskvos susitarimo
galima tikėtis tam tikro atlydžio
TA V - Sovietų santykiuose, tai
'.ar nereiškia, kad taika ir ramy
bė įsiviešpatautų visame pasau
lyje. Atvirkščiai, tas atlydis, ku
ris yra taip brangus kai kuriem
Washingtono politikams, kad jie
dėl jo yra linkę užmiršti visą
ligšiolinę sovietų politiką, gali
Maskvą paskatinti pradėti ener
gingesnę ‘pogrindžio* veiklą.
Dirva tam palanki ir Lotynų Ame
rikoje, ir Afrikoje, ir Azijoje.
Padidėjęs Šiaurės Korėjos ir
Šiaurės Viet-Namo agresingumas aiškinamas kaip Raudono
sios Kinijos nepasitenkinimo
Maskvos susitarimu apraiška,
tačiau tokia nuomonė daugiau iš
plaukia iš noro, kad taip būtų,
negu žinomų faktų. Dar nėra iš
skirta galimybė, kad to aktyvumo
užpakalyje yra slaptas sovietųkiniečių susitarimas.
įkaitusi atmosfera- arabų pa
saulyje, vėl duoda puikios progos
Maskvai. Nasseris, po naujos ne
sėkmės Egiptą sujungti su Siri
ja ir Iraku, liko dar daugiau pri
klausomas nuo Kremliaus malo
nės negu anksčiau. Jėga sujungti
arabus savo valdžioje jis gali tik
su sovietų parama, Jis jau dabar
turi skaitlingą ir palyginti gana
gerai ginkluotą kariuomenę, ku
riai skubiai reikia duoti kokio
nors darbo. Bet kur? Kovoti prieš
kitas arabų valstybes būtų ne
populiaru. Lieka "šventasis" ka
ras prieš Izraelį, kuris galėtų pa
dėti arabams susijungti. Su tokia
galimybe Izraelyje rimtai skai
tomasi ir ten manoma, kad Mask
vai toks karas būtų daugelių at
vejų naudingas.
Jau senovės romėnai žinojo,
kad, norint valdyti, reikia žmo
nėms duoti duonos ir žaidimų.
Naujų Afrikos valstybių valdo
vai tai labai greitai irgi suvokė.

Negalėdami duoti duonos (visoje
Afrikoje pragyvenimo lygis smu
ko), jie susikoncentravo žaidimų
teikime. Visoje Afrikoje kalbama
apie 'šventą karą* prieš Portuga
liją ir Pietų Afriką. Tuo pačiu
metu prieš abi valstybes pradė
ta smarki akcija Jungtinėse Tau
tose. Likimo ironija čia norėjo,
kad JAV ir Sovietų Sąjunga jau
nuo seniau laikytųsi kartu. Tei
siškai žiūrint, Portugalijos teri
torijos yra ne kolonijos, bet pro
vincijos, kurių gyventojai, nepai
sant rasės, turi lygias teises ir
kalba portugališkai, išskyrus jau
pačius primityviškiausius, kurie
moka tik savo tarmes. Portugalų
išvarymas šiuo momentu tom te
ritorijom ir jų gyventojams neat
neštų jokios naudos.
Už tat JAV tik iš principo pa
sisako už tų teritorijų atskyri
mą nuo Portugalijos, tačiau tam
procesui siūlo ilgesnį laiką. Tuo
tarpu sovietai reikalauja jau tuo
jau 'pašalinti portugališką kulną
nuo juodojo žmogaus gerklės*.
Tokioje situacijoje Portugalija
gali sudaryti karinę sąjungą su
baltųjų dar valdomais kraštais
Pietų Rodezija ir Pietų Afrika,
Šiuo metu jie galėtų sėkmingai
atremti visus užpuolimus ir in
filtraciją iš šiaurės, tačiau il
gainiui su sovietų parama gink
lais laimėjimas būtų juodųjų pu
sėje, nors tai atneštų atskiriems
juodiesiems dar didesnę vergiją,
negu jie iki šiol patyrė.

tokia politika prisidėjo ir prie
rasinio klausimo iškėlimo visu
aštrumu ir pačiose Jungtinėse
Valstybėse.
Prezidentas paneigė, kad to
sąjūdžio vadai būtų komunistų
inspiruoti, kas gali būti teisybė.
Tačiau, kaip praneša National
Review buletenis, komunistų par
tija jau įsteigė specialią vyr.
būstinę rugpiūčio 28 d. numaty
tam negrų maršui į Washingtoną išnaudoti savo naudai. Jie da
bar visomis jėgomis stengiasi iš
naudoti retorišką prezidento pa
kvietimą, ‘tiems, kurie jaučiasi
nuskriausti’ ateiti į Washingtoną
ir ten patiekti tokius reikalavi
mus, kurie būtų nepriimtini...
Žodžiu, besidžiaugiant dėl
eventualaus pavojaus iš dan
gaus sumažinimo, grėsmė iš apa čios padidėjo.

Integracijos
kelias

JAV-se aštrėjančią rasinę
problemą Washingtonetvarko de
vyni vyrai, kurių vidutinis am
žius yra 39 metai. Tai grupei
vadovauja prezidento jaunesnysis
brolis Robert F. Kennedy, jos
būtinė yra jo įstaigoje. Čia buvo
paruoštas kongresui įteikto įstaty
mo projektas, iš čia bus vienokia
ar kitokia forma priimtasis įsta
tymas vykdomas.
Šio štabo strategija buvo išban
dyta Oxfordo, Miss., riaušėse
1962 m. spalio mėnesį. Tuo metu
buvo labai plačiu mastu panaudo
ta JAV kariuomenė. Jos daliniai
taip pat buvo naudoti Alabamos
universitete birželio 11 d.
Jaunesnysis Kennedy savo "ge
neralinį štabą" sudarė 1961 me
tų vasarą, prasidėjus "laisvės
Čia pasireiškia vaisiai tos po keliautojų" akcijai.
litikos, kurią valstybės departa
Nicholas de B. Katzenbach, R.
mentas pradėjo su Kongo byla. F. Kennedžio pavaduotojas,vado
Vidaus politikos ir konkurenci vavo operacijoms Mississippi ir
jos sovietams sumetimais pradė vėliau Alabamos universitetuose.
ta remti ‘tautiniai sąjūdžiai’, Burke Marshall veikė Birmingnors jiems dar nebuvo paruošta hame praeitą gegužį. John Doar,
tinkama dirva. Rezultate įsigalė kitas štabo narys, suvaidino pa
jo savo tironai, blogesni už sve grindinį vaidmenį Cambridge.
timus gubernatorius. Tuo pačiu
Šalia jų minimame štabe yra
dar Norbert A. Schlei ir Louis
F. Oberdorfer, Harold F. Reisir
Harold H. Greene.
Jei kongresas priims prezi
dento siūlomą įstatymą, šis šta
bas tiki, kad problema iš gatvių
bus perkelta į teismus. Tada vieš
TŪKSTANČIAI skautų iš viso pasaulio susirinko praeitą sa
bučio savininkas, neįsileidęs
vaitę į Maratono lygumą netoli Atėnų, kur šiuo metu vyksta vie
negro, bus atiduotas teismui.
nuoliktoji skautų Jamboree.
Darbdaviui, nenorėjusiam priim
Po Anglijos, Danijos, Prancūzijos, JAV, Kanados, Austri
ti ar suteikti paaukštinimą neg
jos ir Filipinų, viso pasaulio skautams priimti garbė atiteko
rui, bus keliama byla (toks įvy-_
Graikijai. Ir jų ten susirinko nemažai, net 14,000 iš 85 kraštų.
kis šią savaitę atsitiko St. Louis
Gausingiausias kontingentas yra Anglijos, kuri nusiuntė 1,500
Mo., kur septyni negrai iškėlė
skautų ir mažiausias Kenyos ir Salvadoro, pajėgusių atsiųsti tik
geležinkelių bendrovei ir unijai
po 1 skautą. Antroje vietoje stovi Prancūzija su 1,200 skautais,
ieškinį 10 mil. dol. sumai). Mo
toliau seka Graikija su 1,000 skautais ir JAV su 629 skautais.
kyklų vadovybė, per lėtai maišan
Komunistinio bloko valstybės šioje Jamboree, kaip ir anks
ti rases, bus vyriausybės apskųs
tyvesnėse, nėra atstovaujamos, nes ten skautų organizacijoms
ta teismui. Vyriausybė taip pat
neleidžiama veikti, gi Lenkijoj atsikūrę "skautai" tikrumoje yra
komunistiniai pionieriai, nieko bendro neturį su skautybės ideo
logija ir tikslais.
Lietuva yra neoficialiai atstovaujama dešimtuko, suorgani
zuoto iš Vokietijoj ir Anglijoj gyvenančių lietuvių skautų, kurie,
kaip ir kitų egzilų skautai,stovykloje jaučiasi posūniais... netu
rėdami tų pilnų teisių, kuriomis naudojasi kad ir tokios Dramb
lio Kaulo Pakrantės negrai skautai.
Maratono lyguma kiekvienam jaunuoliui pažįstama iš istori
jos vadovėlio, nes čia 490 m. prieš Kr. g. įvyko vienas didžiau
sių mūšių, nulėmusių Graikijos likimą ir, be abejo, jos civiliza
ciją. Sportininkams šis vardas irgi nesvetimas. Iš kovos lauko į
Atėnus nešęs džiaugsmingą pergalės žinią kareivi s krito negyva s
atnešęs pranešimą ir jo pasiektas 25 mylių rekordas bandomas
kartoti olimpiniuose žaidimuose.
Ir štai dabar toje garsioje Maratono lygumoje išdygo palapi
nių miestas, kuriame gyvena įvairių rasių jaunuoliai, bet ku
riuos jungia skautybės idėja.

Šiandien ir rytoj

★

PERGALĖS kolchozo pirmininkas telefonuoja į Panevėžį ten
esančios sovietų įgulos viršininkui:
-- Drauge, pulkininke, mūsų traktoriai sugedę ir negalime
užbaigti dirbti žemę. Gal galėtumėt paskolinti vieną tanką.
-- Tanką? — nustebo pulkininkas. --Ar traktorius nebūtų
geriau? Mes pas save paieškosim jums kokį traktorių....
— Aišku, kad traktorius geriau, bet tankui pataisyti mes tu
rime atsarginių dalių...
(Vg)

Lietuviai buriuotojai Julius Butkevičius ir Linas Jurcys, buriniu laiveliu Ūdra keliaują iš Chicagos
į Bostoną, buvo sustoję Clevelande. Abu buriuotojai priklauso Chicagos jūrų skautams ir keliaudami
visur stengiasi pabrėžti esą lietuviai. Lankydamiesi Dirvos redakcijoje, jaunieji buriuotojai prižadėjo
vėliau parašyti kelionės įspūdžius.
J• Garlos nuotrauka

PRAŠO PADĖTI BRAZILAMS GRĮŽTI IŠ RUSIJOS

pastebėti, kad asmuo, neturįs
savo garažo, neturi teisės pasta
tyti savo automobilį gatvėj; ta
teise naudojas tik taksi, ir... pri
vilegijuoti valdžios pareigūnai,
registruoti dviejuose egzemplio "Miestiečių minios gatvėj stačiai
riuose visas atsivežtas brange veikia nervus savo vienodai pras
nybes ir pinigus, kad išvažiuojant tais drabužiais. Jokios prabangos
būtų valdžiai aišku, kiek ir kur ar paprasčiausios elegancijos!
esame išleidę... Ir tikrai, grįž Madų salonai -- verti pasigailė
tant pasigedome, kad vienas žie jimo"
Toliau turistas aiškina: Atlygi
das su mažu briliantu buvo pa
nimai svyruoja nuo 80 rublių mė
mestas.
Tas įvykis vos mūsų nepadarė nesiui (paprasto darb. atlygini
nusikaltėliais ir, jei ne ambasa mas, o kvalifikuoto 200 rublių)
doriaus Leitao da Cunha interven ligi 1000 rublių, kuriuos gauna ka
cija, ko gero būtume buvę sulai riškiai ar aukšti valdžios parei
kyti Rusijoj. Atrodo, kad Sovietai gūnai, ir pastebi, kad vyriausybė
labai bijo, kad pravažiuoją turis jau leidžia darbininkams taupyti
tai nesiverstų "juodąja birža," ir turtą paveldėti, tuo aiškiai pa
kur doleris turi keleriopai aukš rodydama tendenciją į dešinę, nes
tesnę vertę nei oficialus kursas. anksčiau visa tai buvo draudžia
O gal Sovietai bijo, kad turistai ma. Lygiai dideli posūkį į dešinę
palieka pinigus krašto viduje, tiks turistas pastebi ir baudžiamos tei
lu pagelbėti jų piliečiams pabėgti sės srity: nusikaltėlis turi teisę
sustabdys paskolas, atšauks už į užsienį. Taip pat negalima iš gauti gynėją, divorsas smarkiai
suvaržytas. Min. Hungria mato,
sakymus ir t.t., jei negras pasi vežti iš Rusijos ir rublių. Savo
skųs rasine segregacija. Ban paskutinį rublį atidaviau Brazi kad Sovietų vyriausybei nepavy
kams
ir taupymo-skolinimo lijos ambasadoriui..." Tokie ne ko sumažinti nusikaltimų, ypač
jaunimo tarpe ir jis randa paaiš
bendrovėms gali būti atšaukti fe malonūs išgyvenimai lydėjo tu
kinimą,
kad veik nėra dabarti
ristą
visą
laiką,
ir
jis
laisviau
deralinės agentūros draudimai,
nėj
Rusijoj
šeimos ryšių...
atsikvėpė
tik
Stockholme.
jei nebus duodamos negrams pa
Labai
gausu išeikvojimų:
Kaip niekad nebuvęs Rusijoj
skolos namams pirkti.
Šiai programai vykdyti, kaip min. Hungria buvo užimponuo "Matau, kad rusų marksistai ne
sugebėjo įvykdyti savo idėjų gy
apskaičiuoja "US NewsandWorld tas Maskvos gatvių platumu ir
venime ir dabar, paties gyvenimo
Report", federalinė valdžia galė didnamiais... Taip pat buvo suža
pamokyti, grįžta atgal. Nors dar
sianti išleisti iki 70-80 bilijonų vėtas Kremlium bei muziejais ir
daugelis tiki, kad artimiausių 50
teatrais, tačiau tai nekliudė jam
dolerių per metus.
metų laiko tarpe komunizmas bus
pastatytas Rusijoj, tačiau ir tie
asmenys lygina komunizmą su
horizonto linija: "juo labiau prie
jos artėji, tuo labiau ji tolsta".
Pasidžiaugęs, kad liaudis Ru
sijoj supranta meną, ypač jaunuo
menė, vėl pastebi, kad žmonės
gyvena labai susispaudę, nes ne
turi teisės turėti daugiau kaip 9
kvadr. metrų gyvenamo ploto.
Visa ką pasakoja min. Hung
ria, yra jau seniai visiems žino
ma, tačiau pabaigoje jis sako:
"Rusijoje kenčia tie, kurie ne
prisitaiko režimui. Jie išgyvena
baisią dramą. Traktuojami kaip
nusikaltėliai. Ir taip elgias val
džia ne tik su savo piliečiais, bet
ir su brazilais, kurių apie 1000
yra išblaškyta po visą Rusiją (dau^
gumas jų iš Brazilijos grįžę į
Ok. Lietuvą lietuviai. J.Š.). Jie
negauna jokio padoraus darbo.
Daugumas jų net badauja. Vieni
jų yra rusų tėvų vaikai, kiti —
atvykę į Rusi ją, suvilioti sovieti
nio rojaus propagandos. Pirmuo- Bravo, bravo’ Mesk laukan žmonių išnaudotojus!...
(Nukelta į 2 psl.)

Rio de Janeiro mieste išeinąs
savaitinis žurnalas O Cruzeiro
Š.m. liepos mėn. 27 d. išspaus
dino ministerio Nelson Hungria
kelionės į Rusiją įspūdžius, ku
rių ištraukas čia pateiksime, tu
rint galvoje, kad autorius yra žy
mus Brazilijos juristas, buv.
Vyr. Valstybės Tribunolo pirmi
ninkas. Į Sovietų Rusiją jis kelia
vo visiškai privačiai, kartu su
žmona, seserim ir žentu. Būda
mas apysenis ir matęs pasaulio,
min. Hungria jau nuo pirmos aki
mirkos Sov. Rusijoj pasijuto esąs
policinėj valstybėj.
Ypač jis pasipiktino asmenine
krata Maskvos aerodrome: "Kra
ta buvo tikras pasityčiojimas.
Turėjome ne tik išversti kišenes
ir visus lagaminus, bet taip pat
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Jūrų Skautijos vadovų ir
vienetų atstovų suvažiavi
mo įvykusio 1963 m. gegužėc mėn. 15-16 d.d. Toron
te, Kanadoje nutarimu ir
Jūrų Skautijos vadijos pa
vedimu, Chicagos jūrų
skaučių JUODKRANTĖS ir
jūrų skautų BALTIJOS JŪ
ROS tuntai organizuoja ir
visiems JAV bei Kanados
lietuvių jūrų skautų-čiųA’ienetams bei vadovams skel
bia

1963 m. rugpjūčio 5 d.

Stovykliniai mokesčiai: Registracija $3.00 as
meniui, maitinimasis $2.00 dienai ar $15.00 savai
tei (vienam asmeniui).

Stovyklautoju registraciją vykdo:

kuri įvyks 1963 iii. rugpjūčio 17-31 d. RAKIS stovyklavietėje,
Custer, Michigan.
Stovyklai vadovaus prityrę jūrų skautijos vadovai-vės. Greta skautinių ir spor
tinių žaidimų, kvalifikuotiems vandens apsaugos pareigūnams prižiūrint ir saugant,
pramatyta plati, Įdomi ir įvairi plaukimo, buriavimo ir vandens užsiėmimų bei var
žybų programa.

Jūrų skaučių ir vadovių — D. LUKOŠIŪNAITĖ, 142 & Archer Avė., Route 1, Lemont, III. Tele
fonas CL 7-2034.
Jūrų skautų ir vadovų — A. BUTKEVIČIUS,
4750 So. Rockvvell St., Chicago, 111., 60632. Telefofonas BI 7-6722.
Registracija vykdoma iki 1963 m. rugpjūčio 11 d.

VISI JŪRŲ SKAUTAI IR SKAUTĖS I JŪRŲ
SKAUTUOS STOVYKLĄ!
VADOVYBĖ

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES
SEIMO PROGRAMA
1. Pasaulio Lietuvių Dienos

Pasaulio Lietuviu Bendruomenės seimo proga, PLB valdyba
skelbia 1963 m. rugpjūčio 30-31 ir rugsėjo 1 d. Pasaulio Lie
tuvių Dienomis.
2. PLB seimo programa (numatoma, dar gali keistis)
Penktadienį, rugpjūčio 30 d.

10 vai. atidarymas — invokacija ir atidaromoji kalba,
10.15 prezidiumo sudarymas, seimo darbo reguliamino pri
ėmimas. darbotvarkės priėmimas, komisijų sudarymas,
10.45 sveikinimai žodžiu.
11.15 PLB valdybos pirmininko ir Kultūros Tarybos pirmi
ninko pranešimai, pranešimai iš atskirų kraštų, pa
klausimai.
2 vai. Pietūs Prisikėlimo parapijoje.
3 vai. Spaudos parodos atidarymas.
Pranešimas — Organizacinė PLB padėtis ir siūlomi
3.15
pakeitimai (S. Barzdukas). Po to diskusijos dėl visų
pranešimų.
Pranešimas — Lėšų telkimas (J. Jasaitis). Diskusijos.
5-6
8 vai. Literatūros vakaras ir piano rečitalis (A. Kuprevičius).
šeštadienį, rugpjūčio 31 d.
L. Knopfmilerio nuotrauka

Kai jachtos lenktyniauja...

KOMUNISTAI NUŽUDĖ PABĖGĖLIUS
Šimtai užsieniečių turistų ma
tė, kaip komunistinės Vokietijos
pasienio policininkai brutaliai
žudė ūkininkų šeimą, bandančią
pabėgti į laisvę.
Harzo kalnų zonoje, prie Hohegeis vietovės, vyras ir mo
teris, nešini darbo įrankiais, įbėgo į neutralųjį ruožą skiriantį
komunistinę Vokietijos dalį nuo
laisvosios. Sargybiniai paleido
automatų ugnį, kuri abu bėglius
nukirto. Moteris, kuriai buvo pa
šautos abi kojos paliko begulinti,
o vyras bandė atsistoti ir bėgti
tolyn. Tada pribėgo vienas ko
munistas ir iš trijų metrų pa
leido į sužeistąjį naują kulipkų
seriją. Vėliau nužudytasis ir su
žeistoji buvo sargybinių nutemp
ti atgal.
Įvykio vieta yra šalia auto
strados, toje vietoje besitęsian
čioje pasieniu, todėl keleiviai,
kurių tarpe buvo danų automobi-

listų kolona ir švedų ekskursan
tų autobusas, tuoj pat sustojo ir
pasipiktinę šaukė: "Žmogžudžiai,
žmogžudžiai!" Komunistų akci
joje dalyvavo 25.
###
Berlyne, kur prieš keletą dienų
pabėgo penki pasienio sargy
biniai, komunistai išdegino aukš
tą žole, kad niekas negalėtų slėp
tis. Ugnis persimetė į Vakarų
pusę, bet Vakarų Berlyno policija
užgesino.

Rusai jau anksčiau buvo pasi
žadėję duoti Indijai šiek tiek iš
oro paleidžiamųjų raketų apgink
luoti jau duotiems keturiems
MIG-21 sprausminiams lėktu
vams. Bet paskubomis duoti nau
ji pasiūlymai galį turėti toli sie
kiančių pasėkų.
Politiniai stebėtojai sako, kad
rusai siekią parodyti Indijai, jog
jos vadinama "nesišliejimo" po
litika yra reali, ir didelė karinė
pagalba iš Vakarų nesugadinusi
santykių. Toliau, jie norį viešai
pademonstruoti savo paramą In
dijai jos ginče su komunistine
Kinija, ir tuo pačiu sustiprinti
Indijos pozicijas bei įtaką pasau
lyje.
Paskutiniai kinų kariuome
nės judėjimai Indijos pasienyje,
atrodo, skirti stipriau konsoli
duoti praeitų metų kautynėse pa
siektus laimėjimus, ir daugelis
stebėtojų tiki, kad šiuo metu Ki
nija nepulsianti Indijos.

Du pasienio sargybiniai, kurie
pabėgo antradienį, susitiko su
spaudos atstovais ir pareiškė,
kad pusė Rytų Vokietijos armijos
mestų ginklus, jei karas su Vaka
rais prasidėtų.
Tuo metu komunistai užblokavo
naują tunelį, kuriuo buvo planuo
ta išgabenti didesnį pabėgėlių
kiekį. Spėjama, kad į komunisti
nės policijos rankas bus pakliu
vęs vienas ryšininkas iš Vak. Ber
lyno, kuris išdavė baigiamą pla
nuoti akciją ir nurodė tunelio an
Prez. Kennedy pareiškė, kad
gą.
JAV ir Britanija pasiūlė Prancū
(Atkelta iš 1 psl.)
zijai "tolimesnį karinį bendra
sius Sovietai, pagal jus sanguidarbiavimą". Manoma, kad tuo
nis dėsnį laiko rusais, visai ne
siekiama perkalbėti prez. de
paisydami, kur jie yra gimę, o
Gaulle, kad jis nesipriešintų ato
antruosius -- taip pat, nes atke
minių bandymų sutarties pasi
liavę į Rusiją jie turėjo pasira
Sovietija, kaip iš patikimų šal rašymui.
šyti raštą, kuriuo priima sovietų
Prezidentas nepaaiškino tų
tinių patiriama, pasiūlė Indijai
pilietybę...
vairuojamųjų raketų ir kitų ka "pasiūlymų" pobūdžio, bet atro;
Ir min. Nelson Hungria įspū rinių reikmenų, jei pastarajai do, kad JAV ir Britanija pasida
džius baigia taip: "Aškarštai pra reikėtų gintis nuo komunistinės lintų savo atominėmis žiniomis
ir ginklais su Prancūzija, jei de
šau mano draugą prezidentą Gou- Kinijos užpuolimo.
lart ir Užsienių reikalų minisIndijos karinė misija, sovietų Gaulle pakeistų savo pažiūrą į
terį atkreipti dėmesį į Rusijoj pakviesta į Maskvą, jau sudariu sutartį.
Londono laikraščiai taip pat
atsidūrusius brazilus. Dabar, ka si tokių reikmenų sąrašą. Esą,
da tarp Brazilijos ir Sovietų rusai nestatę jokių suvaržymų praneša, kad esąs planuojamas
S-gos yra atnaujinti diplomatiniai tiems ginklams naudoti, tačiau prez. Kennedžio susitikimas su
santykiai Užs. Reikalų ministeri Indijos delegacija aiškiai pabrė prez. de Gaulle. Iš londoniškio
jos žygiai galėtų grąžinti į mūsų žusi,. kad jie tebūtų naudojami "Sunday Times" Nashingtono ko
tarpą tuos žmones ir tuo pasi tik tuo atveju, jei Kinija iš naujo respondento pranešimo aiškėja,
kad prez. deGaulle kviečiamas atbaigtų jų gyvenama baisi drama". užpultų Indiją.

PASIŪLYMAS
PRANCŪZIJAI

PRAŠO PADĖTI...

SIŪLO GINKLUS
INDIJAI

Pranešimas
— Peticija
Jung. Tautoms (J. Kardelis).
“
‘
"
Diskusijos.
Pranešimas — PLB vaidmuo Lietuvos laisvinimo dar
9.30
be (J. Matulionis). Diskusijos.
12 vai. PLB konstitucijos papildymai bei pakeitimai.
1 vai. Pietūs šv. Jono Kr. parapijoje.
Pranešimas — Jaunoji karia ir lietuvybės išlaikymas
2.30
(J. Adamkavičus). Diskusijos.
Pranešimas — Padėtis Lietuvoje (V. Vaitiekūnas).
3.30
Kc-misijų pranešimai ir PLB valdybos rinkimai.
4.15
7 vai. Didysis pobūvis.
Be to, šeštadieni vyks sporto rungtynės.
Sekmadieni, rugsėjo 1 d.
1.30
...........
-- vyks
. _
Iškilmingos pamaldos. R. katalikų pamaldos
To
ronto arkivyskupijos katedroje.
3 vai. Meno parodos atidarymas.
3.15
Akademija: baigiamoji paskaita — Lietuvių tautos
likimas laiko ir istorijos perspektyvoje (S. Sužiedėlis),
rezoliucijų skaitymas, naujosios PLB valdybos pri
statymas ir pirmininko žodis.
4 vai. Garbės svečių (keliu) sveikinimai angliškai. Koncer
tas, kaip anksčiau skelbta.
9 vai. Baigiamasis banketas.

9 vai.

3. Dalyviai

Gautos papildomos žinios, kad be kitu seime dalyvaus Vokie
tijos LB pirmininkas kun. dr. Aviža, žurn. K. Čibiras iš Urug
vajaus ir sol. Vasiliauskienė iš Australijos, kuri sekmadienio
banketo metu atliks meninę programą.
4. Plakatas

Didelio formato PLB seimą skelbiantis trijų spelvų plakatas
jau atspausdintas ir siuntinėjamas bendruomenių vienetams
bei kitiems suinteresuotiems asmenims.
Informacinė komisija

vykti ateinančių metų sausio ar
vasario mėnesį. DeGaulle keliais
atvejais yra pareiškęs, kad jis
vyktų Washingtonan, tik tikėda
masis vaisingų derybų.
*JUNGT. TAUTŲ KOMANDA
Pietų Korėjoje, sustiprinusi pa
trulinę veiklą visame pasienio
ruože, yra pasiruošusi gali
miems netikėtumams.
Pastarosiomis dienomis naujų
ginkluotų incidentų neįvyko, bet
Šiaur. Korėja apkaitino JAV "ka
ro provokacijos sąmokslu".
Kariniai specialistai sakosi te
galį tik spėlioti, ar ši suintensy
vinta komunistų veikla turinti
kokio ryšio su Sovietijos ir ko
munistinės Kinijos santykiais.

POttAWAttAMIE
Naujausia lietuvių įsi
gyta vasarvietė, 7 mylios
j šiaurę nuo St. Jose ph ir
Benton Harbor, Mich.
prie 3 I - 33 US kelio. ( I 0U
mylių iš Chicagos, 30 mylių į šiaurę nuo Union Pier,
Mich.).
Tai dvidešimt penki akrai gražios Michigano ežero pakran
tės su tūkstančiu pėdų privačiu paplūdimiu. Iš Chicagos pasie
kiama važiuojant Indiana greitkeliu, US-12 ir nuo Union Pier
US-94; St. Joseph’e įvažiuojama į US-31-33 kelią.
• Švarūs motelio ir atskirų namukų kambariai su visais patogu
mais.
• Erdvios žaidimams ir poilsiui skirtos patalpos.
• 250 svečių talpinanti valgykla.
• Gausus ir įvairus maistas.
• Puošnus baras.

PARAMA

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J . J a n u š a i t i s ir J . Mažeika

Ideali vieta organizacijų ir grupių išvykoms, suvažiavi
mams, studijų savaitėms ar savaitgalių pramogoms.
I)čl informacijų skambinti ar rašyti: P. Ambutas
Chicagoje,
REpublic 7-0770
(po 6 vai. vakaro).

POTTAWATTAMIE RESORT
Route 3, Box 400
Benton Harbor, Mich.
Tel. WAInut 5-6243.

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. ANTIQUE, Four Roses 86 proof
Str. Burb. \Vhiskey
2. BARNETT Prancūziškas konjakas
3. KRON BRANNVIN A.QUAVIT
švediška ..............................
4. Import. 6 metu CANADIAN
AVHISKEY
‘...................................

• ”>th $3.98
■>th $4.98
">th $3.98
5th $3.98

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

VISI KELIAI VEDA l POTTAWATTAMIE ...
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DU LAIŠKAI IŠ BALFO
Liepos paskutinėm dienom laikraščių redakcijos gavo po du laiš
kus iš Balfo centro Brooklyne. Pirmasis -- reikalų vedėjo kun. L.
Jankaus ir iždininko Antano P. Seniko pasirašyta metinė apyskaita.
Antrasis, pasiekęs viena diena vėliau -- prel. dr. J. B. Končiaus pa
sirašytas atsišaukimas.

Apyskaitai kruopščiau išnagrinėti reikėtų daugiau laiko. Bet kai
kurie skaičiai iš karto atkreipia dėmesį.
Aukų bendrajai šalpai per metus Balfas yra gavęs 44.758 dol.
Neminima apyskaitoje, kuri tos sumos dalis sudaryta iš Balfo skyrių
specialių parengimų, bet vienaip ar kitaip nagrinėjant, tuoj iškyla
klausimas: o kiek lietuvių čia, Amerikoje, mes priskaičiuojame?
Kokio dydžio yra metinis tautiečio įnašas šalpai -- po kiek centų
tektų galvai, jei tą sumą padalintume iš visų lietuvių skaičiaus?
Tiesa, vienam konkrečiam tikslui, Vasario 16 gimnazijai, su
rinkta 24.261 dol. Bet šią sumą sumetė jau gana praretėjusių būre
lių negausiai išlikę nariai. Reiškia, yra dar pasišventėlių, kurie
Šalpos vežimėlį tempia, bet kur gi plačioji visuomenė?
Taip, dalis jos stipriai įsikinkiusi į tiesioginę ir daug išlaidų
pareikalaujančią savo giminių tėvynėje ir tremtyje paramą, bet ar
tik nedažnesnis atvejis, kad tuo tik pasiteisinama prieš kitus.
Ak, davė gi visuomenė Balfui ne tik pinigų -- surinkta per me
tus 30,510 sv. rūbų ir avalynės, bet apyskaita toliau rodo, kad iš to
kiekio net 9,810 svarų drabužių reikėjo išmesti -- jau netiko siun
toms.

Antruoju laišku iš Balfo centro prel. dr. J. B. Končius šaukiasi
aukų planuojamai Šiluvos koplyčiai Washingtono bažnyčioje. Esą:
"už 360,000 dol. nebūtų buvę galima įtaisyti pamink
linė šventovė Chicagoje, New Yorke ir kitoje lietuvių
apgyvendintoje vietovėje kaip Washingtone’\
Mano įsitikinimu, veikla, besireiškianti įvairių paminklų statymu,
tegul ir kai kurių mūsų veikėjų mėgstama, reiškia atatinkamos grupės
merdėjimo, o ne gajumo ženklą. Ar tikrai mes jau neturime opesnių
reikalų? Kodėl tie straipsnelyje minimi 50 mil. Amerikos katalikų, ku
rių paramą prel. dr. J. B. Končius žada mūsų atsistatysimai tėvynei
net milijonais dolerių, dabar patys nepajėgė užbaigti savo užmojo ir
po įvairių kitų nepasisekusių bandymų pagaliau metė meškerę į tauti
nių grupių patriotizmą?
Deja, šioje vietoje paminėtinas ir kitas momentas, neretu atve
ju turėjęs neigiamos įtakos ir aukščiau minėtos apyskaitos sumoms.
Nesenai Amerikoje lankęsis dr. Jonas Grinius, žymus katalikų veikė
jas, jį vadina "savanaudišku partikuliarizmu", kuris pasireiškiąs,
"kai kipšas net žymiems asmenims taip maloniai kutena širdį pasa
kyti: Ne, aš kitaip noriu".
Dr. Jonas Grinius tuo reikalu taip pasisako savo kelionės įspū
džiuose:
"To pasėkoje Balfas varžosi dėl aukų su Religine Šalpa,
dar neįsibėgėjusį milijoninį Lietuvių Fondą nori nurung
ti 300,000 dol. fondas dekoruoti koplyčiai amerikiečių
bažnyčioj Washingtone, kai tuo tarpu "Dainavos" jaunimo
stovykla neturi nė koplyčios. Bet pamėgink šitokiam re
prezentaciniam akmenų puošimui nepritarti, tai būsi ap
šauktas kenkėju, eretiku ir panašiai."
Ko ir tikimės!
J.P.P.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KJEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ N 1'0 PIRMOS MENESIO DIENOS.

41/2%

PRISIUSIME DIVIDENDI S KAS 90
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS 'YPATINGAI REKOMENDUOJAME
PENSIONIERIAMS. K I RIEM PROC ENTAI YRA SVARIU.
GAUTI DAŽNIAI'. NES Iš TO PRAGYS ENA.

Nr. 89 — 3

IR ANGELAI NĖRA BE NUODĖMIŲ
PASAKORIŲ būdavo visur ir
visada. Apie tokius Lietuvos kai
me, bent mano krašte, žmonės
su pasitenkinimu ir nuostaba sa
kydavo: Kiek anas žino visokiau
sių "maliodijų”!... Jųyrair šian
dien kiekvienoje bendruomeninė
je grupėje. O suskirstyti juos bū
tų galima į dvi pagrindines gru
pes: tuos, kurie retai galvoja to
kiais esą ir reputaciją yra pelny
tai susidarę be ypatingų pastan
gų, ir tuos, kurie patys save
kažkodėl laiko labai įdomiais
žmonėmis, kurie, jau prieš pra
dėdami dalyką pasakoti, ima gud
riai šypsotis ir ką tai nekasdie
niško sugestionuoti, kurie pasa
kojimo procese dar vis dailina
pagal klausančiojo nuotaiką bei
reakcijas. Antrųjų noras klau
santįjį nustebinti, jį pritrenkti,
rūpestis savąja reputacija yra
toks ryškus, kad jis prasimuša
iš kiekvieno sakinio. Bepasako
dami jie dažnai taip dalyką nu
dailina, jį nevertai ištęsia, jog
žmogus ir prie geriausių norų ne
bežinai, nei kurioje vietoje, nei ką
bedaryt: juoktis ar verkti.
Prieš pradėdamas pašnekesį
apie beletristinį darbą, pasako
rius čia prisiminiau todėl, kad
kas apie juos pasakyta -- tinka
ir kiekvienam rašytojui. Rašyto
jas, ypač beletristas, pirmiausia
turi turėti natūralų, neįsikalbėtą
pasakoriaus instinktą.
Novelės žanras literatūrinėje
teorijoje yra tiksliau apibrėžtas,
negu bet kuris kitas prozinis žan
ras. O ir praktikoje jis turi daug
daugiau tikslių ir ryškių pavyz
džių, kurie yra laikomi klasiš
kais. Šio žanro apibrėžimai lyg
ir kaupia savyje ypatybes, rei
kalaujamas ir iš gero pasako
riaus: veiksmo kondensuotumą,
intrigos vientisumą, tematikos
originalumą, atomazgos staigu
mą ir netikėtumą. Praktiškai vie
nas prityręs literatas novelę api
būdino maždaug šitaip: tai yra tokis trumpas prozinis kūrinys, ku
riame atpasakojamas nekasdie
niškas įvykis, kurį, vos pradėjęs
skaityti, neišvengiamai nujauti jo
pabaigą; o pasibaigia jis, vis dėl
to, visai kitaip...

Kęstas Reikalas
tai, kas buvo prieš įrodant aišku.
Vadinasi, staigios ir netikėtos pa
baigos jau nebebuvo.
R. Spalis turi ką papasakoti.
Ir pasakoja jis prisilaikydamas
visų literatūros ir logikos tai
syklių. Tačiau jis gal kiek per
daug (ir ne visai pagrįstai) rei
kalauja iš skaitytojo, besisten

###

ŽINOMAS posakis, kad stilius
yra rašytojo veidas, R. Spaliui
nesiduoda pritaikomas, nes sti
Romualdas Spalis
liaus, bent tokio, iš kurio jį būtų
giančio išsiaiškinti jo novelių tą R. Spalio novelę skaitant at galima lengvai atpažinti, šis ra
veikėjų veikimo ar galvojimo tiks rodo, kad autorius galvoja maž šytojas nėra susikūręs. O savo
lus. Kiekvienas veikėjas yra au daug šitaip: užtenka, kad aš pa veidą jis be abejonės turi. Tai
toriaus lyg iš anksto apspręstas sakiau, jog šitas veikėjas yra kai sąžiningo, į įvykį susikoncentra
būti baltu ar juodu, geru ar blo mietis, anas--aktorius, o dar ki- vusio, žmogiškas silpnybes, po
gu, šito apsprendimo priežasčių tas--gydytojas; užtenka, kad aš linkius ir aistras gerai pažįs
skaitytojui veik neduodant. O "pil pasakiau, jog šis veikėjas yra ge tančio pasakoriaus veidas. R.
NESENIAI Nidos leidyklos iš kų" veikėjųR. Spalis veik neparo ras, o anas--blogas; kuriems Spalis savo novelėse nesiekia nei
leistoji R. Spalio "Angelai ir nuo do. Žinoma, negalima pasakyti, galams dar pats veikėjas turi žmogaus psichologinių gelmių,
dėmės” yra šio autoriaus šešto jog autorius taip jau įsakmiai pa skaitytoją varginti tąja prasme nei viršūnių, tačiau negalima sa
ji knyga ir antrasis novelių rin brėžtų, kad šis veikėjas yra ge tokiu ar kitokiu prisistatinėda- kyti, kad jis pludūriuotų paviršiu
kinys. Šio rašytojo feljetonai ras, o anas blogas, tačiau sutirš mas. O tada visi jo veikėjai, ne je. Sau tikslu pasistatęs įvykio
"Trylika nelaimių", lygiai kaip tintų spalvų nuolatinis vartoji žiūrint jų amžiaus, padėties, bū nuoseklų, užintriguojantį, skaityir pirmasis novelių rinkinys "Di mas nebepalieka abejonės apie do ar išsilavinimo ir -kalba tais tytoją sudominantį ir pririšan
džiosios atgailos" buvo skaitytojų autoriaus tikslus.
pačiais, aiškiai autoriaus diktuo tį atpasakojimą,R. Spalis to tiks
ir vertintojų sutikti su namąžesjamas, trafaretais, laiks nuo lai lo siekia pačiu artimiausiu ke
###
niu susidomėjimu, negu jo trilo
ko šitokį dialogą dar "pagerinda liu, nesidairydamas į šonus,negija ("Gatvės berniuko nuoty
mi dirbtinai įmantriais, tačiau siblaškydamas. Ir dažniausiai jĮ
KAIP JAU užsiminta, R. Spa
kiai", "Ant ribos" ir "Alma magana plokščiais, negyvais, nieku pasiekia.
lio
novelių
tematiką
galima
nu

ter"), kuri jau yra išversta į lat
Mūsų išeivijos novelės kūrėjų
sakyti paradoksu: nekasdieniškai sau necharakteringais išsireiš
vių ir, berods, verčiama į anglų
gretose R. Spalis užtikrintai ri
kasdieniška. Kiekvienos novelės kimais.
-- Leiskit pasiūlyti. Man kiuojasi tarp Jurgio Jankaus ir
kalbą. Taigi "Angelų ir nuodė centre yra įvykis, primenąs tuos,
tiek daug jų prigrūdo, kad vie. Irenos Joerg (arčiau į pastaro
mių" autorius yra rašytojas su apie kuriuos kasdien girdime ar
patirtimi, spėjęs kaipo toks užsi patiriame, tačiau jis nėra kasdie
na s nenugalėsiu.
sios pusę). O tai jau yra dide
rekomenduoti mūsų visuomenėje, niškos rutinos įvykis tam, kuris
Vyras dirstelėjo į mane, lis komplimentas, kad ir šešių
įsipilietinti mūsų raštijoje ir... jį išgyvena. Iš tiesų ir girdime
pakėlė antakius abejodamas, knygų autoriui.
ne kitaip tenka su juo skaitytis. apie tuos įvykius dėl to, kad jie
ir aš pasiskubinau:
Siąja proga pagyrimo ir pa
R. Spalis yra geras pasakorius. nėra kasdieniški. Pergyvenan
-- Prašautikpagalbos,ki skatinimo žodis priklauso ir Ni
Jo pasakojami įvykiai, kad ir ne čiajam jie kaip tik ir lemia svar
taip turėsiu mesti pro langą. dos leidyklai, šiuo metu bene pa
reti bendruomeninio gyvenimo bų likiminį posūkį jo tolimesnia
Arbatinė dešra ir aukšta stoviausiai ir patikimiausiai dai
prasmezyra pakankamai svarbūs, me gyvenime.
temperatūra nėra geri drau liojo lietuviškojo žodžio sklei
originalūs ir nekasdieniški indi
gai (109)
dėjai už Lietuvos ribų.
Tokius įvykius pasakodamas,
vido gyvenime. Jis moka savo kū kad jie atrodytų natūralūs, ne iš
Nepakankamas autoriaus rū
rinius pradėti ir užbaigti. Jis mo galvoti ar primesti, rašytojas tu pestingumas ryškus ne vien dia
R. Spalis. ANGELAI IR
ka skaitytoją veikiai sudominti, ri būti itin atsargus. Būdamas loguose, jų nepritaikyme kalban
NUODĖMĖS. Novelės. Išlei
užintriguoti, išlaikyti jį pririštą saikingas ir santūrus, nesileis- čiojo veikėjo galvosenai ar cha
do Nida, 1963 metais. 252
iki paskutinio taško, o ir tuo pas damas į bereikalingas veiksmą rakteriui. Aprašomosiose Įtarpusi., kaina $1.50.
kutiniu sakiniu jo neapvilti. Ži stabdančias detales, rašytojas pose R. Spalis irgi neretai me
noma, čia turiu galvoje mažiau vis dėlto turi sukurti ryškius ir ta žodį, nebūtinai vaizdingiau
kritišką, mažiau literatūroje pra- įtikinančius veikėjus, kurių poel siai ar tiksliausiai išreiškiantį
SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ!
prūsusį, mažiau reiklų skaityto giai duotose situacijose išplauk tai, kas norėta, o kartais skai
ją, kuriam R. Spalis, be abejonės,
ir rašo. Nebereikia nė sakyti, kad
jau ir tai yra labai gerai.
R. Spalis, kiek iš Lietuvių En
ciklopedijos teko patirti, pats bū
damas literatūros mokytojas, be
abejonės novelės reikalavimus
žino, o taipgi, kiek tenka patir
ti, jų skrupulingai paiso. Jis duo
da vertą įvykį, intrigą vysto vis
%
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
didėjančios įtampos ženkle. Pas
kui dalyką nulaužia gana laiku ir
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines
gana tiksliai. Paviršutiniškai
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
žiūrint, nulaužia gudriai ir, jei
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
gu galima taip išsireikšti, ”apleri.
galvotai-netikėtai". Tikriau sa
•
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
kant: autoriaus apgalvotai, idant
savo banko knygutę.
skaitytojui atrodytų netikėtai. Va,
metinį dividendą už
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
čia ir iškyla skirtumas tarp stai
visas taupymo sąs
gios ir netikėtos ir "staigios ir
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
kaitas.
netikėtos" pabaigos, tarp pastan
siuntimo išlaidas.
gų ir rezultato. Mat išprusęs skai
tytojas, skaitęs pirmąsias pen
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
kias R. Spalio knygas,iš novelių,
išspausdintų rinkinyje "Angelai
and Loan Association
ir nuodėmės", perskaitęs pir
Chartered and Supervised by the United Statės Government
muosius novelių, puslapius, kaip
5202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS
tik ir laukė ir tikėjosi tos "ne
Phone: Vlrginia 7-7747
John J. Kazanauskas, Pres.
tikėtos" pabaigos, kurią R. Spa
lis davė. Vadinasi, įrodyta buvo

MOKAME

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
Chicago Phone: 212-4395; Suburban Phone: 656-6330

tų iš jų charakterio savybių. Sa
vo betarpiškumu efektingiausią
veikėjo pristatymo • priemonė
skaitytojui šiuo atveju yra dialo
gai, kuriuose veikėjas kalba pats
už save. Jie turėtų būti veikėjo
vidinės būsenos veidrodžiais.
"Angelų ir nuodėmių" autorius,
perdaug besirūpindamas novelėje
pasakojamu įvykiu, tos novelės
veikėją lyg ir užmiršta. Ne kar

tytojo vaizduotėje sukeliantį net
priešingą norėtajam efektą. Štai
keletas pavyzdėlių (pabraukimai
visur mano — K.R.):
"Jaunuolis pirmą kartą
pakėlė veidą, ir abiejų akys
pasiglėbesčiavo tokiu atkak
lumu, jog aiškiaregė pagal
vojo..." (37)
(Jeigu autorius žodžiu "pasi
glėbesčiavo” norėjo, kaip iš šio
sakinio ar pastraipos matyti, iš
reikšti grumtynes, susidūrimą,
kovą ar pan., be jokios abejonės
jis galėjo rasti tam tinkamesnį
žodį).
"Į rytą, padėjusi dėdei buč
kį ant skruosto (pirmą kartą
gyvenime) ištirpau tartum
fėja nakties tirpstančioje
tamsoje, jam tik burną pra
žiojus..." (91)
(Skamba, tartum gana blogas
vertimas iš svetimos kalbos).
"Varčiau žurnalus, teira
vausi profesorių, rašiau tuo
reikalu į užsienį, bet gyvybė
slinko iš mano rankų, tar
tum nežinomos jėgos traukia
ma." (150)
(Ar ne geriau būtų "slydo"?).
"Nustebęs jis pagriebė jos
ranką, ir abu klykdami bėg
te pasileido prie eilėje sto
vinčios naujos mašinos..."
(252).
(Čia, kiek atrodo žodžiu "klyk
dami" norima išreikšti jau
natviškas
džiaugsmas, nerū
pestingumas. Tačiau ar tas žo
dis yra tam tinkamas? Ar ne
geriau būtų "klykaudami" ar
"krykštaudami"?).
Šitokių sakinių būtų galima pa
rinkti ir daugiau.
Sakinio prasmės suvokimą daž
nai apsunkina ir savotiška auto
riaus sintaksė. Pavyzdžiui, kad ir
jo pamėgtas kablelio vartojimas
tose vietose, kur brūkšnys arba
dvitaškis daug tiksliau išspręs
tų sakinio mintį...

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...
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* LIUTERONŲ PASAULIO FE
DERACIJA, atmesdama egzilų
protestus, priėmė pilnateisiais
nariais iš Latvijos ir Estijos
atsiųstąsias delegacijas, nes tų
kraštų "bažnyčios egzilyje nega
linčios pilnai atstovauti" tų kraš
tų.

T

GINTARO VASARVIE
TĖJE, Union Pier, Michigan, 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

JAU 50 METI]
Prisiminimai iš Tartu
[Dorpato] universiteto
K.

Mažonas

Iš aštuonių, pradžioje šio šimt
mečio Rusijoj veikusių, universi
tetų Dorpato universitetas buvo
seniausias. Įsteigtas buvo Šve
dijos karaliaus Gustavo Adolfo
1592 metais, kada Estija dar bu
vo švedų valdoma. Dar iki aš
tuoniasdešimtųjų metų XIX šimt
mečio dėstomoji kalba buvo vo
kiečių. Net ir mano studijų lai
kais kai kurios mokslo discipli
nos buvo šalia rusų dėstomos ir
vokiečių kalba.
Siekdami teisės taikyti savo ži
nias Rusijos imperijoj, šį univer
sitetą baigiantieji privalėjo lai
kyti rusų kalbos egzaminus. Ši
tas reikalavimas nebuvo pakeis
tas, todėl lietė ir tuos, kurie
buvo baigę ir rusų vidurines
mokyklas. Fakultetų įvairumu
Dorpato universitetas buvo bene
turtingiausias, nes, be*prastų Ru
sijos universitetams fakultetų,
čia veikė teologijos ir meno is
torijos.
Dorpato universitetas buvo vie
nintelis iŠ Rusijos universitetų,
kur greta gausybės studentiškų
draugijų ir organizacijų, susigru'
pavusių tautiniais, etnografi
niais, fakultetiniais, pasaulėžiū
riniais ir kitais pagrindais, veikė

vokiečių pavyzdžiu daugelis kor
poracijų, kurios kiek arčiau pri
silaikydavo studentų himno po
stulato -- gaudeamus.
Trijų aukštųjų, keturių vidu
rinių mokyklų moksleiviai suda
rydavo žymią gyventojų dalį to
nedidelio Estijos miesto. Jud
riam moksleivijos gyvenimui tin
kamą foną sudarė gausybė žalu
mo, žavingasis Dombergas su se
nais riterių kardininkų pilies
griuvėsiais, Embacho slėnis ir
upė su savotišku akmeniniu, lyg
iš senų paveikslų paimtu tiltu,
Ekaterimental sutriukšminga stu
dentiška "karčiama" ir nemaža
po miestą išsimėčiusių kavinių,
kas Dorpatui teikė savotišką at
spalvį, sutinkamą kai kuriuose
Vokietijos
universitetiniuose
miestuose, kaip tai Heidelberge
ar Jenoje.
Vokiečių korporacijas buvo pa
sekę latviai, estai ir iš dalies
lenkai su tik viena korporacija
"Polonia". Anksčiau veikusi kor
poracija "Znicz" (Aukuras), ku
ri turėjo simbolizuoti lietuvių lenkų draugiškumą, kuriai, beje
priklausė anksčiau čia studijavęs
vaist. Antanas Grigalauskas, jau
nebeegzistavo.
Visų trijų aukštųjų mokyklų
(universiteto, aukštųjų Rastovcevo kursų ir veterinarijos ins
tituto) lietuviškoji studentija jun
gėsi vienoj Lietuvių Dorpato Stu
dentų Draugijoj, kurios vos penkerių metų egzistavimo jubiliejų
atšventėme 1911 m. lapkričio 13
dieną. Draugija buvo sudaryta
panašiais pagrindais, kaip ir mū

KAI RUSAI ATEINA
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN
KOMMEN”)
------------------------

(2)

ROBERT RAID

------------------------

— Galbūt, pone Kalias!
— O kaip jūs, pone Raidai?
— Aš? — Aš turiu kitą kelią! Dėkoju tau, Kalias.
Paduodu jam ranką. Senis purto galvą.
— Nėr už ką dėkoti, pone Raidai. Mes juk visi estai
jūs — Tarvas, aš — visi turime būti iš vien!
Motina visa išbalus. Jos širdis silpna, ir aš bijau,
kad susijaudinimas ir įtampa gali ją pakirsti. Iš pečiaus
ištraukiu savo pistoletą.
— Mama, jie gal ir pas mus užeis. Nori būti išve
žama, ar renkiesi kitą kelią?
Motinos akys nukreiptos į ginklą.
— Nuspręsk pats, Robertai. Nenorėčiau patekti ru
sams į rankas! Ji suneria rankas. — Ačiū Dievui, tėvo
nėra namie! Ten, Vaerska mieste jam nėra pavojaus.
Tėvas Vaerskoje. Kaip ten? Kaip su Elfi?
Mes sėdime ir laukiame.
Prie namų sustoja sunkvežimis. Smūgiai į vartus.
Namų prižiūrėtojas atidaro, kalbasi su vyrais. Jie perei
na kiemą, įeina į namus ir laiptais lipa aukštyn.
Atsistojęs išeinu į prieškambarį, šie keturi daugiau
nebetrenks žmonių! Taip lengvai aš nepasiduosiu. Tik
ne aš!
Motina mane apkabina ir bučiuoja:
— Tegul mums Viešpats atleidžia, sūnau!
— Dievas? Ar jis dar yra?
žingsniai jau prie durų. Ne! Jie tolsta, eina dar
aukščiau. Kieti smūgiai į Tarvų buto duris. Girdisi lau
žomas medis. Girdžiu jie Tarvų bute. Vėl žingsniai laip
tais. Aš pakeliu ginklą, žingsniai nutolsta. Lauko durys

sų Lietuvių Bendruomenė, kur
tilpo kiekvienas lietuvis studen
tas, neatsižvelgiant jo pasaulė
žiūros -- nuo kraštutinės kairės
iki kraštutinės dešinės.
Draugijos steigėjais buvo V.
Juškevičius, P. Avižonis, P. Jakubėnas, D. Alseika, A. Brundza, Z. Kuzavas, A. Romanauskas, P. Tautvaišas, K. Stašys,
L. Lapas, A. Vaicechauskasir K,
Venclauskas.
Mūsų draugija nebuvo turtinga;
kuklią, iš dviejų kambariukų, pa
talpą dalinomės su ukrainiečiais.
Kas antrą šeštadienį būdavo su
sirenkama, skaitomi referatai,
dažniausiai tautinėmis temomis.
Po jų sekdavo diskusijos, kurios,
neatsižvelgiant dalyvių pasaulė
žiūros skirtumų, buvo vedamos
kultūringa forma, nemažai praskiedžiant jaunuolišku humoru.
50 metų jau praėjo, kai gavau
čia minimam universitete savo
diplomą, būtent 1913 m. vasaros
pradžioj. Kiek dar iš mūs tos
draugijos narių yra gyvųjų tarpe
-- manyčiau būtų lengva ant vie
nos rankos pirštų suskaičiuoti
Tuoj po pirmojo pasaulinio ka
ro, 1919 m. gegužės mėn., visi
tada Kaune buvę šitos draugijos
nariai turėjome draugišką pobū
vį Karo Ligoninės patalpose. 1920
metais turėjome panašią sueigą,
kur draugija buvo likviduota ir
visų pareikštas pageidavimas ir
linkėjimas, kad šitos draugijos
tradicijos ir darnaus sugyvenimo
dvasia persiduotų besikuriančio
Lietuvos Universiteto studen
tijai.

813 EAST 185TH STREET
6235 ST. CLAIR AVENUE
25000 EUCLID AVENUE
26000 LAKE SHORE BLVD.

S

T. CLAIR
AVINGS

Sovietai kuria bazę Jemene
Maskvoje "kuriant taiką", pa
aiškėjo, kad sovietai Jemene pra^
dėjo statyti modernų sprausminių
lėktuvų aerodromą. Tas aerodro
mas galįs reikšti sovietų prietil
tį šuoliui į Afriką, o iš ten į Lo
tynų Ameriką.
Jemeno aerodromo statyboje
dirba 500 sovietų technikų, kurie
tiesia 11,500 pėdų ilgio betoninius
takus patiems sunkiesiems so
vietų lėktuvams.
Washingtono kariniuose sluoks
niuose reiškiamas didelis susi
rūpinimas, nes įsitvirtinę Afriko
je, sovietai nepalyginamai leng
viau pasiektų Kubą. Tai aiškiai
parodė praeitų metų krizė, ku
rios metu JAV tik dėlto galėjo
sėkmingai pravesti laivyno blo
kadą, kad Gvinėja tada atsisakė
leisti sovietų lėktuvams naudo
tis to krašto aerodromais.

* BRITŲ VYRIAUSYBE paskel
bė, kad Maltai nepriklausomybę
suteiks ateinančio gegužio pabai
goje, nepaisant, ar salos politi
niai vadai susitars iki to laiko dėl
konstitucijos, ar ne. Salos politi
nės partijos pradėjo konferenci
ją prieš 3 savaites, bet netrukus
įsivėlė į kivirčus "dėl principų".
Jos nesutaria dėl katalikų Bažny
čios statuso, dėl valdymosi for
mos (monarchija ar respublika),
dėl priklausymo britų tautų bend
ruomenei, rinkimų sistemos ir
1.1.

užsitrenkia.
Aš atsigręžiu — motina guli svetainėje. Ji dar kvė
puoja.

1941 m. birželio 14 d., 7 vai. ryto. Aš išleidžiu ginklą
iš rankos.
— Mama, dabar einu skustis.
— Kam? Negi tu šiandie ...
— Taip, mama! Jeigu jie mūsų naktį neišvežė, tai
nebeveš.
— Bet juk dar ne galas, Robertai. Tu negali manęs
vienos palikti!
— Tau palieku ginklą, jeigu kartais rusai...
Motina linkteri galva.
— Ačiū, Robertai! Bet ko gi tau dar į tą įstaigą?
— Turiu įsipareigojimų, mama! Pas mane subėga
visokie siūlai.
— Tada eik, .sūnau.
— Aš tau paskambinsiu, mama!
Dar vis teberieda sunkvežimiai gatvėmis. Blankiais ir
įbaugintais veidais sėdi žmonės mašinose. Kai kurie apsi
vilkę kailiniais, kiti lengvai, vasariškai. Nuogų nesimato.
Priešais Komercinę gimnaziją, judėjimas užsikemša.
Prieš mane sustoja mašina. Aš pakeliu akis — joje sėdi
Alė. Jos akys nepaprastai išplėstos, lūpos dreba, šalia jos
— motina. Ponia sėdi išdidžiai, ir neaprašoma panieka
žymu jos veide. Priešais Alę sėdi jos sesuo su kūdikiu.
Šoferis signalizuoja, mašina pajuda.
Tuo pačiu momentu Alė pastebi mane. Ji pakelia
ranką ir moja. Jos mostas atrodo kaip kryžiaus ženklas.
Sunkvežimis dingsta už kertės.
Liaudies komisariate tylu. Tarsi išmiręs didžiulis pa
statas, nors ir šiandie čia tebedirba šimtai. Helė pakelia
galvą:
— Tu dar čia, Raidai?
— Žinoma, kaip gi kitaip?
— - Daugybė nepasirodė!
— Viršininkas jau čia?
— Ne!
Nueinu į Herberto kambarį.

THERE IS FREEDOM IN DARKEST CORNERS OF AFRICA,
BŪT THERE IS STILL SLAVERY IN EASTERN EUROPE.
FREEDOM FOR THE BALTIC STATĖS!

Kanados latvių draugija Daugavas Vanagi išleido tris spalvotas
atvirutes, primenančias 1941 m. birželio m. 14 d. sovietų vykdytą
pabaltiečių deportaciją į Sibirą.

— Tu čia, Herbertai?
Jis sutraiškina cigaretę. Jo pirštai virpa.
— O aš maniau, kad tu . ..
— Dar ne, Herbertai! Ko trūksta?
— Nežinau, Robertai.
Roogas, Hoffas, Valentinas ir rusai į įstaigą neat
vyko. Aišku: jie priklauso prie tų, kurie vykdo trėmimus.
Be jų trūksta Metso, inžinieriaus Kolio ir Tito. Toks su
tapimas! Argi nebuvo Valentino sąraše prie šių vardų
raudonų kryžiukų? Taip! Bet — juk buvo penki. Taip —
Juras ir Silvija Dėkui Dievui — Juras pasišalinęs, bet
kaip su Silvija? Įeinu į mašininkių kambarį. Moterų gai
vos dar labiau palinksta.
— Silvija, pasiimk savo rankinuką ir ateik!
Mergaitės lūpos suvirpa.
— Raidai, juk aš . ..
— Neplepėk, bet eikš su manim!
Mergaitė pasiima rankinuką ir seka mane į korido
rių. Atsargiai praveriu Valentino duris, pridėdamas pirš
tus prie lūpų, įeinu galais pirštų uždarydamas paskui
duris.
— Kalbėk tyliai, Silvija: ar pereitą naktį buvai na
muose?
— Ne. Buvau svečiuose ir ten pernakvojau. Kas —
kas yra ?
— Tu sąraše, Silvija! Kiekvienu momentu atvyks
NKVD tavęs išvežti. Pranyk kuo greičiausiai!
— Bet aš nieko nepaėmus su savim ir nežinau, kur
dingti.
— Sibire tu dar mažiau turėsi. — Sekundei suabejo
ju, bet vis tik pasakau jai adresą. — Nešdinkis greičiau,
Silvija, ir — sėkmės!
— O kaip su tavim, Robertai? Negi jie tave . . .
— Dink iš akių, Silvija! Aš turiu daug darbo.
Beveik prievarta išstūmiau ją pro duris.
Koridoriuje sutinku Helę:
— Raidai, Roogas jieško tavęs. Kur gi buvai?
— Ką tik išvedė Silviją, Hele.
— Silvija?
— Taip f
(Bus daugiau)
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vitch, Stasys Mačys, Jonas
Virbalis, Stanley Halaburda, Petras Vyšniauskas.
Smagu paminėti, kad direk
toriai susideda iš trijų kar
I
tų: senųjų lietuvių, keleto
jaunosios kartos ir naujų
ateivių iš Lietuvos.
Pirmininkas pranešė na
riams, kad ”Lithuanian Village” planuoja įsteigti klu
”Lithuanian Village”
bą lietuvių susirinkimams
susirinkimas
”Lithuanian Village” ben prie naujai jgyto savo pa
stato E. 185-toje gatvėje,
drovės metinis susirinkimas
Naujoje parapijoje. Akci
įvyko liepos 30 d., Lietuvių
ninkų bendrovėje yra apie
salėje — išrinkti keturiems
260, iš abiejų parapijų.
bendrovės direktoriams, pa
”Lithuanian Village” ben
tiekti apyvartos apyskaitai
drovė
yra išdava Lietuvių
ir aptarti naujiems ateities
Piliečių
Klubo ir Lietuvių
darbams.
Salės
Bendrovės,
gyvuojan
”Lithuanian Village” yra
čių jau apie 50 metų.
vėliausia ir bene stipriausia,
Metinis tradicinis šios
sveikai auganti lietuvių
bendrovės
balius numatytas
bendrovė, kuri jau išparda
rengti
šeštadienį,
spalio 19.
vė akcijų už $50,000, ir ku
Lietuvių
salėje.
čksk)
rios turtas siekia virš
$110,000.
• Clevelando vyrų okte
Įdomu buvo matyti daly- tas, vadovaujamas R. Ba
vių-akcininkų susidomėjimą bicko, rugpiūčio 17 d. išpil
bendrovės reikalais, gausų dys meninę programą Lie
atsilankymą vyrų ir mote tuvos Vyių jubiliejiniame
rų, senųjų ir naujųjų atei seime Bostone.
vių, kur visi sutinka bend
rai dirbti.
Susirinkimą atidarė ben
drovės pirmininkas Z. Dučmanas, kuris buvo išrinktas
RUGSEJO 7 D. LB Clevelando
ir susirinkimo vedėju. Ren 1-os Apyl. dešimtmečio paminė
kant keturis direktorius se jimas Šv. Jurgio parap. slėje.
kantiems trims metams,
RUGSĖJO 8 D. 1863 m. suki
Dučmanas vėl gavo dau
giausia balsų. Kiti su juo limo minėjimas. Rengia ALT
išrinkti: Povilas Šukys, Ig
RUGSĖJO 14 D. Vaidilos teat
nas Gatautis ir F. Razgai- ro dešimtmečio sukaktis proga
tis.
balius šv. Jurgio parapijos salė
Šalia tų keturių, kiti di je.
rektoriai ir valdybos nariai
RUGSĖJO 28 D. Šv. Jurgio
yra: Edvardas Karnėnas, parapijos salėje, koncertas - re
Ernest
Šamas,
Pranas čitalis Genovaitės Vasiliauskie
Stempužis, Jonas J. Apano- nės, iš Australijos. Rengia ALTS

r CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

PAUL V.
DOPLER

CLEMENT T.
LOSHING

• Clevelando Electric Iluminating Co. direktorių ta
ryba bendrovės iždininku
išrinko Mr. Clement T.
Loshing, kuris gruodžio 15
pakeis Mr. V. Dopler, pasi
traukiantį po 30 metų tarn y bos.
Mr. Loshing, 39, yra baiges Case Institutite ot
Technology. Karjerą Iluminating bendrovėje pradėjo
1948 m., pasižymėdamas
e k o n omikos tyrinėjimais.
Jis yra aktyvus ir eilėje pi
lietinių bei šalpos organiza
cijų.

•

Julius Staniškis, LB

Clevelando II apylinkės pir
mininkas, persikėlė į kitą
butą: 18108 Hiller Avenue,
Ohio, 44119. Tel. 531-3790.

Nr. 89 — 5

KSAVERAS VANAGĖLIS
RAŠYTOJO 100 M. GIMIMO SUKAKČIAI PAMINĖTI

Ksaveras SakalauskasVanagėlis gimė 1863 m. ba
ponia grįžo iš atostogų, ku landžio 27 d., Kalesnykų
rias praleido Floridoje, ap kaime, Simno vai., Dzūki
lankydamas Dayton Beach joj. Pradžioj pramoko raš
ir kitas vietovės.
to namuose, po to mokėsi
Simno ir Krokelaukio mo
• Clevelando vasaros or
kyklose. Vėliau įstojo į Vei
kestras, dirig. Louis Lane,
verių mokytojų seminariją,
trečiadienį, rugpiūčio 7 d., kurią baigė 1883 m. Kurį
atliks George Gershwino laiką mokytojavo Lietuvoje,
kompozicijas. Program oje bet dėl lietuviškos veiklos
taip pat dalyvaus žymus buvo iškeltas į Lenkiją, bu
pianistas George Haddad.
vo mokytoju Lomžoje, pa
Pradžia 8:30 vai. Public galiau Varšuvoje, kur mirė
Auditorium.
1938 m. birželio 15 d.
• SLA 14 kuopos narių
Tais laikais, kai Veiverių
-susirinkimas įvyks antra mokytojų seminarijoj modienį, rugpiūčio 6 d., 7 vai.
vakare, Lietuvių salės sve
tainėje. Susirinkime bus
pranešimai apie SLA Va
karinių Valstijų Centrinių tuvių organizacijoms, o
Organizatorių Konferenciją, ypatingai jaunimui — skau
kuri įvyks rugpiūčio 10-11 tams, kurie turi Įsirengę
d. Čiurlionio Ansamblio na savo buklus paskiruose
muose. Konferencijoje da kambariuose. Lietuvių Tau
lyvaus SLA prezidentas Po tiniai Namai mano, kad nevilas P. Dargis ir SLA Pil vien jos dalininkams yra
domosios Tarybos sekreto
pareiga namus finansuoti,
rė B. Pivoronienė. Valdybos
bet ir Los Angeles ir jos
nariai, kuopos organizato
apylinkių lietuvių visuome
riai, veikėjai ir nariai pra
nes prie Lietuvių Tautinių
šomi būtinai dalyvauti.
Namų išlaikymo viena ar
Vytautas A. Braziulis,
Kuopos pirmininkas kita proga savo moraline ir
materialine parama prisidėti. Todėl Los Angeles miesIŠNUOMOJAMI
to ir jos apylinkių lietuviai
su savo šeimomis, draugais
GYDYTOJUI IR
ir pažįstamais yra kviečiaDANTISTUI
mi į šią tradicinę Los An
KABINETAI
geles Lietuvių Tautinių Na
virš Superior Savings mų gegužinę gausiai atsi
lankyti ir tuo pačiu Lietu
and Loan patalpų,
East 68 ir Superior gt. vių Tautinių Namų pastan
gas geriau ir tobuliau tar
12 skyrius. Pradžia 7:30 vai. vak.
kampas.
nauti lietuvių kultūros ir
SPALIO 5-13 D. dailininko A.
pačios lietuvybės stiprinimo
Teirautis telefonu:
Galdiko paroda Čiurlionio an
reikalams, visokeriopai pa
HE 1-2497.
samblio namuose.
remti.
SPALIO 12 D. Neringos skau
laiku į Lietu
LOS ANGELES viųPaskutinių
čių tunto tėvų komiteto rengia
Tautinių Namų dalinin
mas balius ir madų paroda šv.
kus su 100 dolerių įnašais
Jurgio parapijos salėje.
LOS ANGELES LIETUVIŲ
įstojo:
GYVENIMAS
SPALIO 12 D. Naujosios pa
Kazimieras Statkus, prieš
rapijos salėje antrasis kultū
porą metų su šeima persi
Š.
m.
rugpiūčio
mėn.
11
rinės talkos koncertas, tos sa
lės pianinui įgyti. Globoja Vy d. Lietuvių Tautiniai Na kėlęs iš Australijos; Dr.
mai ruošia tradicinę geguži- Mykolas Devenis, žinomas
čių kuopa.
visuomenės veikėjas; Jonas
SPALIO 19 D. Lithuanian Vii- nę-pikniką, kuris įvyks vi
Petras,
gyv. Burbanke ir
siems
lietuviams
gerai
žinolage Bendrovė rengia balių.
besiverčiąs
statybos kontParke
mam
Arroyo
Seco
LAPKRIČIO 3 D. madų paraktoriaus
bizniu
; Ona Kasprie
60
Avė.
rodą šv. Jurgio parapijos saman; Leonas Jasiukonis, 75
įvairių
Gegužinėje
veiks
Įėję.
gėrimų bufetai, bus duoda- SLA kuopos vicepirminin
LAPKRIČIO 9 D. Vaidilos te
mi geri, skaniai pagaminti kas ir atstovaująs SLA Lie
atro premjera M. Venclausko pietūs, veiks turtingas su tuvių Tautiniuose Namuo"Užburtoji dūdelė" Šv. Jurgio
vertingais laimėjimais sta se.
parapijos salėje.
las. šios gegužinės vyr. šei
Los Angeles ir jos apyLAPKRIČIO 17 D. Vaidilos te mininke yra pakviesta So linkių lietuviai, ypatingai
atro spektaklis "Užburtoji Dū fija Waitek, kuriai yra su jautresni tautiniams reika
delė" vaikams ir jaunimui, Lie tikę talkininkauti gausus lams, nespėję dar įsijungti
tuvių salėje.
būrys šeimininkių.
į Lietuvių Tautinių Namų
Visas
gegužinės
pelnas
dalininkus - narius, kviečia
LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
yra
skiriamas
Lietuvių
Tau

mi artimiausiu laiku tai pa
nės šventės minėjimas šv. Jurtinių
Namų
patobulinimui,
daryti, nes šiuo metu finan
-gio,parapijos salėje. Ruošia LVS
papildomai statybai. Lietu sinė parama Lietuvių Tau
Ramovė.
vių Tautinių Namų patalpos tiniams Namams yra ypa
yra prieinamos visoms lie- tingai reikalinga.
Z. B.
o Karolis Morkūnas su

Visiems senesnės kartos
lietuviams buvo žinomas jo
pirmas eilėraštis ”Kur ban
guoja Nemunėlis”, parašy
tas 1883 metais ir atspaus
dintas ”Ausroje”. šis jo kū
rinys plačiai pasklido liau
dyje ir jaunimo tarpe buvo
mėgiamiausia daina.
Kaip mokytojas, K. Sa
kalauskas yra rašęs ir vai
kams. Be apysakų, eilių,
pasakėlių, dar yra parašęs
elementorių, skaitymų kny
gą ir kt.
Nors K. Sakalauskas-Va
nagėlis veik visą gyvenimą
praleido Lenkijoj, bet savo
dvasia liko lietuviu. 1905 m.
dalyvavo Didžiajame Vil
niaus seime. Lenkijoj buvo
uolus darbuotojas Lietuvių
Šelpimosi Draugijos.
Čia spausdinamas laiškas
Ksav. Vanagėlio rašytas
1927 m. lapkričio 18 d. K.
S. Karpiui, buvusiam tuo
laiku Dirvos redaktoriui.

kėši K. Sakalauskas, kilo
lietuvių tautinis susiprati
mas, kuris stipriai reiškėsi
besimokinančios jaunuome
nės tarpe. K. Sakalauskas
jau tuomet pradėjo rašinė
ti, ypač paskatintas Petro
Armino - Trupinėlio. Savo
kūrinius spausdino pasiro
džiusioje 1883 m. Aušroje,
pasirašydamas slapyvardžiu
Vanagėliu. Yra laikomas
Aušros gadynės rašytoju.
Jo kūryboje atsispindėjo gi
li tėvynės meilė, sąmonin
gas patriotizmas. Vanagė
lis yra grožinės literatūros
rašytojas, geras beletristas,
vaizdaus ir lengvo stiliaus
pasakotojas, daugiau dai
liosios prozos kūrėjas nei
poetas. Bet mėgo rašyti ir
eiles.
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EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

.
SUPERIOR
į% SAVINGS

TO $10,000.00

HOME AND
REMODELING LOANS
IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta 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

HARŪUETTE PARK CHICAGO

2533 W. 71 St. tel GR 6-2345-6
4*

CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Jei TO 3 2108 9

kas Įtemptu ir ilgu darbu
galima pasiekti.
Nežinau, ar ji turėjo ka
da nors svajonę sutikti mu
zikos pasaulio žvaigždes,
kaip jos buvę ir dabar esą
mokytojai; Madame Bulgakov Madame Wagner, Estelle Liebliną ir daugelis ki
tų garsių dramos ir dainos
mokytojų.
Juo labiau mūsų solistė
Lionė nesvajojo, kad jai
akomponuos ir jos dainas
lydės pianu, garsiausias
Vienos muzikas ir pianis
tas Fritz Kramer.
Džiugu yra tai, kad šis
solistės Lionės koncertas
bus Įrašytas Į ilgo grojimo
HI-FI plokštelę, kas suteiks
kiekvienam galimybės juo
pasidžiaugti.
J. Papartis

DIRVA

1963 m. rugpiūčio 5 d.

Nr gg

KAS IR KUR?
• Korp! Neo-Lithuania
fil. Juozui Gauriliui mirus,
jo artimas draugas fil.'Jo
nas Našliūnas, vietoj vaini
ko ant mirusiojo kapo, pa
aukojo $25.00 Korp! NeoLithuania Klestėjimo ir
Stovyklos Fondui. Korp.
Vyr. Valdyba fil. Našliūnui
reiškia padėką.
• Istorikas Jurgis Pėteraitis ir inžinierius Raimun
das Paskųs trijų savaičių
atostogoms išskrido į Euro
pą. Aplankys Vokietijoje
gyvenančius lietuvius, Va
sario 16-ios Gimnaziją, Ita
liją, Prancūziją ir kitas Eu
ropoje žymesnes laisvų lie
tuvių gyvenamas vietoves.

• Pirmaisiais dailininko
Pauliaus Augiaus monogra
fijos prenumeratoriais yra
užsirašę dar pernai žiemą
vykusios parodos metu šie
asmenys: Marija ir Mečys
Mackevičiai, Leonas Šar
mus, Izabelė Stončienė,
Aleksandras Tornau
(2
egz.), Povilas Gaučys. Mo
nografija jau ruošiama
spaudai. Visą paruošimo ir
apipavidalinimo darbą atlie
ka Vytautas Saulius ir dail.
Algirdas Kurauskas. Studi
jinius straipsnius rašo Te
lesforas Valius ir dail. Al
girdas Kurauskas. Biblio
grafiją paruošė bibliografas
A. Rožancovas. Formatas
11x14, sieks 300 puslapių.
Liuksusinis popierius. Kai
na 15 dol. Leidžia dail. Pau
liaus Augiaus žmona Danu
tė Augienė. Užsakymai pa
geidaujami adresu: Danutė
Augienė, 6508 So. Talman
Avė., Chicago 29, III. Telef.:
PR 8-8534.

MARIJONŲ GIMNAZIJOS
MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ
SUVAŽIAVIMAS
Rugpiūčio 31 — rugsėjo
2 d.d., PLB Seimo metu ir
proga, yra šaukiamas buv.
Marijonų gimnazijos moky
tojų ir mokinių suvažiavi
mas Toronte, Kanadoje. Vi
si buv. mokytojai ir moki
niai, kokiam krašte bėgy-,
ventų, yra prašomi daly
vauti. Jei galima, su šeimo
mis. Be plačiai ir Įdomiai
Seimo programos, suvažia
vusieji dar turės ir savo
programėlę.
Kadangi asmeniški pa
kvietimai nebus siuntinėja
mi, tai visi yra prašomi vie
ni kitus informuoti ir para
ginti.
Esama jau užsiregistra
vusių, bet dar toli gražu, ne
visų. Registruojasi pas p.
J. R. Simanavičių, 974 College St., Toronto 4, Ont.,
Canada.

• Lietuviai menininkai
sol. Prudencija Bičkienė,
sol. Liudas Stukas, pianis
tas Alvydas Vasaitis ir ak
torius Vitalis Žukauskas
liepos 30 d. išskrido iš New
Yorko Į Europą, norėdami
pagyvinti kultūrinį bendra
vimu su ten pasilikusiais lie
tuviais. Viso yra numatę
duoti 10 koncertų.

WORCESTER
Dail. Jurgio Juodžio paveikslas "Ant Palangos tilto", kurį jis specialiai sukūrė, solistei Lionei Jodytei.

ARTĖJA SOLISTĖS LIONĖS JODYTĖS KONCERTAS
Keletas savaičių, kai vie
na didžiausių ir puošniau
sių Town Hali salių New
Yorke yra pasipuošusi mū
sų solistės Lionės Jodytės
vardu. Tiesa, keletą kartų,
šios salės vitrinas puošė ir
kitų muzikų, bei solistų, lie
tuvių vardai. Deja, tai bu
vo vardai, kurie buvo atpa
žįstami tik iš jų lietuviškų
pavardžių.
Solistė Lionė Jodytė —

tikra senosios Lietuvos gar
bingų dukrų ainė. Nuo pat
mažų dienų likusi našlaitė,
perėjusi sunkų ir kietą gy
venimo mokyklos ir erškė
čiuotą dainos meno kelią,
liko svetimųjų blizgučiais
nesužavėta ir nepakeista.
Tikra, užgrūdintu charakte
riu — Lietuvos laukų duk
ra. Ji savo populiarumu ir
talentu, tiek paveikė jos ke
lyje sutiktus iš muzikos pa

• Į Europą liepos 30 iš
New Yorko išskrido: B. Paprockienė, dr. V. Ingelevičius su žmona, M. Vygantienė, Teresė Ivaškaitė,
Nastutė Umbrazaitė, aktotorius Vitalis Žukauskas su
žmona Marija ir sūnumi
Antanu. Ekskursiją suor
ganizavo Chicagos LB apy
linkės atstovai.

Korp. Nec-Lithuania liūdi netekus savo nario Fil.

JUOZO GAURILIAUS,
ki ' is staigiai mirė š. m. liepos 29 d. Didžio liūdesio

saulio — tiek savo mokyto
jus — muzikus, tiek jos
dainos talento ir balso gar
bintojus — žinomus pro
fesorius, kad jie iš mūsų
solistės Lionės išmoko ne
tik pažinti Lietuvą, bet ir
ją pamilo, štai dėl ko, pir
mąjį kartą puošnioji Town
Hali salė New Yorke pasi
puošė lietuvaitės vardu. Tai
pirmoji dainos žvaigždė
Town Hali salėje su pabrėž
ta lietuviška kilme.
Malonu yra girdėti tai,
kad solistė Lionė Jodytė yra
pasiekusi, po keliolikos
Įtempto darbo metų dainos
srityje, tokio lygio, kad sa
vo būsimam koncerte Į savo
dainų repertuarą yra Įtrau
kusi garsiausių pasauly
kompozitorių kūrinius, ku
rių keleto dar nė viena pa
saulio dainos žvaigždė nėra
drįsusi — "rizikuoti”.
Dar maloniau konstatuo
ti, kad solistė Lionė nėra
pamiršusi ir lietuvių kom
pozitorių, kurių išpildys ke
letą kūrinių tame pačiame
koncerte. Tuo savo, gražiu
gestu solistė parodo pasau
liui, kad lietuvis kompozito
rius yra nei kiek nežemesnis už kitus.

Šie keli faktai iš solistės
Lionės Jodytės darbų ir gy
venimo, tai nėra kažkoki
komplimentai, ar panegi
rikos”, bet tik parodymas,

prislėgtai žmonai DONEI, sūnui GYČIUI ir ki
tiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania
Vyriausioji Valdyba

Akademinio Skautu
Sąjūdžio Worcesterio
skyriaus šventė

Maironio parkas vis dau
giau sutraukia lietuviško
jaunimo, kuris ateina į jį
ne tiktai pasilinksminti, bet
ir kultūriškai pabendrauti.
Jame prisiglaudžia tiek jau
nųjų, tiek vyresniųjų susi
būrimai ir šventės.
Rugpiūčio 10 d. dar jau
nas Worcesterio Akademi
nio Skautų Sąjūdžio sky
rius ten rengia savo pirmą
ją šventę ir susipažinimo
vakarą su Atlanto rajono
lietuvišku jaunimu.
Šventė prasidės 1 vai. p.
p., tai bus susipažinimas,
užkandžiai ir maudymasis
gražiame, prie pat Maironio
parko esančiame, ežere. To
liau 3 vai. p. p. bus iškilmin
ga uždara ASS sueiga, kan
didačių ir junjorų pasižadė
jimai. Po sueigos 4:30 vai.
p. p. fil. Romo Kezio (iš
New Yorko) pašnekesys:
"Akademinė skautija lietu
viškų organizacijų mozaiko
je” ir antroje dalyje "Įspū
džiai — nuotrupos iš komu
nistinio jaunimo suvažiavi
mo Helsinkyje 1962 m.”
Vakare 6 vai. bus bendra
vakarienė su svečiais ir
7:30 vai. vak. šokiai.
Visas lietuviškas jauni
mas ir vyresnieji kviečiami
atsilankyti į šią šventę, da
lyvauti paskaitose ir pra
leisti vakarą su lietuvišku
skautišku jaunimu.
Worcesterio ASS
Skyrius

Staiga mirus filisteriui

JUOZUI GAURILIUI,
jo žmonai DONEI, sūnui GYČIUI ir kitiems gimi
nėms širdingą užuojautą reiškia

Lietuviu Tautinis Akademinis
Sambūris

Korp! Neo-Lithuania Filisteriui,

A. A.

JUOZUI GAURILIUI
mirus, jo šeimai bei artimiesiems nuoširdžią užuo

jautą reiškia bei drauge liūdi
Korp! Neo-Lithuania
Chicagoje

Solistė Lionė Jodytė, kurios koncertas įvyksta š.m. rugsėjo 29 d.
New Yorke Town Hali, 113 W. 43rd St.

Mielam prieteliui ir kaimynui

Mielam bičiuliui

A. A.

BALIUI SVALBONUI,

JUOZUI GAURILIUI

mirus, jo žmonai, dantų gydytojai ALDONAI, sū

mirus, žmonai ir sūnui su šeima reiškiame gilią

nui inžinieriui VYTAUTUI, giminėms ir artimie

užuojautą

siems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Bronė Paplėnienė ir dukros

K. L. P. Morkūnai

Henrikas Jakubauskas šį pavasarį baigė Worcestery Clark uni
versitetą, gaudamas daktaro laipsnį chemijoje. Nuo pat jauną die
nų, išaugęs skautiškoje šeimoje, priklausė skautams, vėliau įsi
jungdamas į skautų vyčių ir ASS eiles. Jo broliai Romas ir Algis
taip pat tęsia studijas ir yra skautų eilėse. Jaunasis daktaras H.
Jakubauskas prieš kelerius metus sukūrė skautišką šeimą su Dalia
Pipiraite, baigusia Anna Maria kolegiją, kuri jam padėjo atsiekti
užsibrėžto tikslo. Šiuo metu augina dvi dukreles. Worcesterio skau
tai ir skautės džiaugiasi ir sveikina vieną iš pirmųjų Worcesterio
jaunimo atstovųt pasiekusį daktaro laipsnį ir linki jam geriausios
sėkmės.

