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NEPUOLIMO SUTARTYS SU 
AGRESORIUM?

Didelės viltys, kurias sukelia 
Vakaruose Maskvos sutartis dėl 
dalinio branduolinių ginklų ban
dymų sustabdymo, priminė man 
mano pirmą susitikimą su Pran
cūzijos užsienio reikalų ministe
riu P. Lavaliu Ženevoje 1935 
metų rudenį. Nuėjęs pas jį pra
šyti prancūzų vyriausybės dip
lomatinės paramos prieš Hitle
rį, kuris atvirai grasino Lietu
vai dėl tariamų Klaipėdos 
Krašto autonomijos statuto pa
žeidimų, aš susidūriau su tokia 
nuotaika, kuri neatitiko padėties 
rimtumui. Mudviem atlikus 
įprastus mandagumo įvadus, jis 
pradėjo pasikalbėjimą šiais žo
džiais: "Taigi, Lietuva svajo
nių kraštas..." Aš jį čia pat nu
traukiau, sakydamas, jog ne Lie
tuva, bet Vakarų Europa atrodo 
linkusi svajoti. Kai dėl mūsų, tai 
mes aiškiai matome pavojų, ku
rį Hitleris sudaro ne tik Vokie
tijos kaimynams, bet ir visai 
Europai; Hitlerio grasinimai Lie 
tuvai yra to bendro pavojaus 
ženklas; dabar yra aukščiausias 
laikas prieš jį veikti.

Lavalis tuojau pakeitė savo 
lengvą toną ir tolimesniame pa
sikalbėjime parodė tinkamą Lie
tuvos padėties bei laikysenos su
pratimą. Dėka jo nusistatymo ir 
energingos prancūzų parlamento 
pirmininko E. Herriot paramos, 
Klaipėdos konvencijos signatari
nės valstybės kreipėsi į Tautų 
Sąjungos Tarybą ir į Berlyno vy
riausybę, paliudydamos mūsų vy
riausybės gerą valią, vykdant 
Klaipėdos konvenciją.

Nuo to pasikalbėjimo su Lava
liu yra praėjęs daugiau kaip 
šimtmečio ketvirtadalis. Pasau
lis yra pergyvenęs daug sunkių 
sukrėtimų, kurie visi — įskai
tant ir Hitlerio padarytą karą -- 
buvo Sovietų Sąjungos tiesiog su
kelti ar gilinami. Ir nežiūrint 
visa to, tas palinkimas nepakan
kamai įvertinti tikrovę, kuris sa
vo laiku lydėjo Hitlerio ruošia
mos katastrofos nokimą, šiandie
ną pasireiškia Vakaruose Sovie
tų Sąjungos politikos atžvilgiu, 
komunistinio vėžio atžvilgiu, ku
rio padariniai jau siekia nuo In
donezijos ligi Kubos. Maskvos 
sutarties pasirašymas įvertina
mas labai optimistiniai, kaip so
vietų vyriausybės didelis nusi
leidimas, dovana Vakarams, kaip 
didelis žingsnis pirmyn. Tačiau 
toks įvertinimas yra tolimas nuo 
tikrovės. Prieš pasirašydama 
sutartį, sovietų vyriausybė daug 
metų sabotavo atitinkamus Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Di
džiosios Britanijos pasiūlymus, 
nors abi tos valstybės savo ini
ciatyva ir be jokios kompensaci
jos iš sovietų pusės buvosustab- 
džiusios ilgesniam laikui bran
duolinių ginklų bandymus. Be to,
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sovietai pasilaikė laisvę tęsti 
svarbius požeminius bandymus 
be jokios tarptautinės kontrolės. 
Maža to, Maskvos sutarties pa
sirašymo aplinkybės parodo, jog 
iš viso bet kurios tarptautinės 
kontrolės šioje srityje proble
mą sovietai laiko palaidotą. Ga
lop, negalima išleisti iš akių ir 
tos aplinkybės, kad kadangi Sov. 
Sąjungos teritorija labai didelė, 
sovietinių bandymų sukeltas oro 
radioaktyvumas yra pirmiausiai 
ir vyriausiai pavojingas jiems 
patiems. Tad nustodami patys sa
ve nuodyti, sovietai nedaro jo
kios nuolaidos ar dovanos Va
karams.

Kai dėl lūkesčio, kad Mask
vos sutartis atidaranti geras 
perspektyvas svarbiems susita
rimams su sovietais, tai tas lū-
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- - - - - - - - - -  Vytautas Meškauskas - - - - - - - - - -
JAV susidūrė su namažu galvo

sūkiu Pietų Vietname. Aišku, kad 
prezidentas Ngo Dinh Diem ir jo 
broliai nėra labai populiarūs. Ta
čiau kuo juos pakeisi? Atrodo, kad 
Valstybės Departamentas tikėjo
si karių perversmo, tačiau patys 
generolai tik tuo atveju paimtų 
valdžią, jei amerikiečiai ją pa
tiektų ant auksinio padėklo. Be 
to Diem, laukdamas pavojaus iš 
karių pusės, savo režimo apsau
gai sudarė specialią kariuome
nę, panašią į Hitlerio SS. Tai ka
riuomenei, kuri turi apie 10.000 
labai gerai apginkliuotų ir draus
mingų karių, vadovauja slapto
sios policijos viršininkas pulki
ninkas Le Quang Tung. Jis pats 
neturįs jokių asmeninių politi
nių ambicijų ir esąs ištikimas 
Ngo Dinh giminei. Toji asmeninė 
prezidento kariuomenė ir su
tramdė budistų vienuolių sukel
tus neramumus. Tuo tarpu 3 ar 
4 populiariausi Vietnamo genero
lai teoriškai užima aukštas vie
tas, bet savo tiesioginėje žinioje 
neturi nė vieno dalinio, kuris ga
lėtų įvesti kitokį režimą. Be to, 
nėra jokios garantijos, kad nau
jas režimas būtų geresnis ir 
populiaresnis. Dėl to Washingto- 
no administracija nesiryžta 
griebtis jokių griežtų žingsnių ir 

kestis taip pat nepagrįstas. Sa
koma, kad sutartis esanti žings
nis pirmyn. O kuria kryptimi? 
Kryptį yra nustatęs Chruščiovas, 
reikalaudamas, kad būtų sudary
tas nepuolimo paktas ar pasikeis
ta nepuolimo pareiškimais tarp 
Atlanto pakto valstybių ir vadin. 
Varšuvos sutarties dalyvių. Šis 
reikalavimas neturi nieko bendra 
su taikos užtikrinimu.

Nepuolimo paktai su Sov. Są
junga ir jos statytiniais sovietų 
užvaldytuose kraštuose yra be
reikalingi, nes jau Jungtinių Tau
tų statutas draudžia puolamąjį 
karą. Tad, jeigu šio draudimo 
nepakanka kuriam Organizacijos 
nariui nuo puolimo sulaikyti, bū
tų didelė iliuzija manyti, kad tas 
narys gerbs kokius papildomus 
nepuolimo susitarimus. Tai ypa-
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pasitenkina ‘diplomatiniu’ spau
dimu, tačiau prezidentas Diemir 
jo aplinka, tai suprasdami, visai 
nesirengia nusileisti.

Tokiai būklei susidarius, per
eitą savaitę žodį paėmė genero
las de Gaulle. Jis pareiškė, kad 
Prancūzija simpatizuoja Vietna
mo tautos siekiams ir žadėjo pa
ramą visam Vietnamui, siekiant 
išsivaduoti iš užsienio įtakos. 
Pirmoji JAV reakcija į tokį 
‘įsikišimą’ buvo labai pikta. Gir
di, prancūzai jau parodė, ką jie 
gali. Tačiau truputį daugiau pa
galvojus, gen. de Gaulle 'išsišo
kimas* nėra toks jau kvailas. Dėl 
to dabar sutinka ir W alte r Lipp- 
mann ir Chicago Tribūne, kurių 
nuomonės paprastai yra priešin
gos.

Ko JAV siekia Pietų Vietname? 
Apginti tą kraštą ir tuo pačiu vi
są Pietryčių Aziją nuo komunis
tų įsiviešpatavimo. So vi etų-Kini- 
jos santykiams pašlijus, Mask
va lyg ir nustojo aktyviai domė
tis pietryčių Azija. Tuo tarpu 
raudonieji kiniečiai atviro karo 
su JAV vengia, nes neturi jokių 
modernių priemonių jam vesti. 
Lieka tik partizaninis karas, ku
ris iki šiol laimėjo komunistams 
šiaurinį Vietnamą ir dalį Laoso. 
Yra davinių manyti, kad kinie-

Toronte įvykusio Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo prezidiumas. Iš kairės: G. Procuta — N. 
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jos lietuvių atstovas J.J. Bachunas). S. Dabkaus nuotrauka
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STIPRINTI LIETUVOS LAISVINIMO PASTANGAS
Pasaulio Lietuvių Seimas, 

posėdžiavęs Toronte, Kana
doje, rugpiūčio 30 — rug
sėjo 1 dienomis, nutarė P.
L. B-nės veiklą išplėsti ir i 
politinį sektorių, priimda
mas šias rezoliucijas:

čiams tokio karo vedimas irgi 
gerokai nusibodo ir jienorėtųpa
bandyti kitas priemones savo 
tikslams pasiekti. Vienas iš tų 
tikslų būtų -- išstumti JAV įtaką 
iš to pasaulio kampo. Derybomis 
dėl Laoso JAV parodė savo norą 
pačiom pasitraukti, jei tam būtų 
galima rasti pakankamai ‘garbin
gą’ formulę. įvykiai Pietų Viet
name -- nepasisekimas su Diem 
režimu -- tokį polinkį galėjo tik 
sustiprinti.

Tokiu būdu situacija, taip sa
kant, pribrendo naujom derybom. 
Diplomatai gali pradėti ten, kur 
kariai sustojo. Labai galimas 
daiktas, kad de Gaulle, prieš iš
eidamas į viešumą su savo pa
siūlymu, buvo suėjęs į sąlytį su 
pietų ir šiaurės Vietnamo poli
tikais. De Gaulle idėja yra tokia, 
kad amerikiečiai turėtų pasi
traukti iš Pietų Vietnamo, o ki
niečiai iš Šiaurės Vietnamo. 
Abiem taip ’išsilaisvinusiom’ 
krašto dalim susijungti ir išsi
laikyti padėtų prancūzai, kurie 
patiektų savo patarėjų ir techni
kų. Jei tai būtų praktiškai įma
noma, tokia išeitis galėtų būti 
priimtina ir JAV ir Raudonajai 
Kinijai. Pastarajai todėl, kad pa
šliję santykiai su sovietais juos 
verčia laikytis santūriai, neįsi
veliant į platesnio masto karines 
operacijas* Jei de Gaulle formu
lė pasirodytų tinkama Vietname, 
ją ilgainiui galima būtų pritaiky
ti ir Korėjai, kurios pietinės da
lies režimas sukelia tiek pat ir 
tokių pat galvosūkių Nashingto- 
nui, kaip ir Saigono. Ar tokie 
planai galės pasirodyti esą įgy
vendinami, priklausys nuo toli
mesnės Maskvos-Pekingo santy
kių plėtotės. Kad kiniečiams, 
eventualiai, toks pasiūlymas gali 
būti įdomus, įrodo jų labai lėtas 
stumimasis į priekį Laose.

I.
P. L. B. Seimas, turėda

mas galvoje, kad kiekvienas 
laisvasis lietuvis turi tau
tinę pareigą kovoti dėl Lie
tuvos laisvės, ir kad atskirų 
kraštų LB organai šioje ko
voje dalyvauja, tik neturi 
bendro koordinuojančio or
gano, paveda PLB Valdy
bai, reikalui esant, sudaryti 
savo atitinkamą centrini or
ganą, kuris koordinuotų at
skirų kraštų LB dirbamą 
darbą, palaikytų glaudžius 
santykius su Lietuvos pa
siuntinybėmis ir konsula
tais, bendradarbiautų su 
Lietuvos laisvinimo veiks
niais ir kitų Rusijos paverg
tų kraštų atitinkamomis or
ganizacijomis.

ŽINIOS IŠ VISO 
PASAULIO

* VAK. EUROPOS DIPLOMA
TINIAI SLUOKSNIAI de Gaulle 
įsikišimą į Viet Namo įvykius lai
ko pateisinamu. Washingtonas, 
girdi, savo partnerių SEATO są
jungoje, jų tarpe ir Prancūzijos 
nekonsultavęs, kas laikoma dip
lomatinio etiketo sulaužymu. De 
Gaulle pasijuto esąs laisvas savo 
nuomonei pareikšti, dėl ko pasi
pylė daug ironijos amerikiečių 
spaudoje.

* SOV. SĄJUNGA, KO GERO, 
GALI SUTIKTI EITI [TARPTAU
TINI TEISMU, kad nustačius, ar 
jų šnipas Ivan Egorow, dirbęs 
JTO sekretariate ir suimtasJAV 
saugumo organų, turėjo diploma
tinį imunitetą ar ne. Iki šiol Sov. 
Sąjunga atsisakydavo pripažinti 
Tarpt. Teismo sprendimų galią.

* SOVIETUOS DIPLOMATAI 
VAKARŲ SOSTINĖSE nesiliauja 
skleidę gandus, kad JAV su Ang
lija jau turi privatų susitarimą 
su Maskva dėl nepuolimo pakto 
tarp NATO ir Varšuvos pakto 
valstybių. Susitarimas laikomas 
"po liežuviu", kol jo idėja bus 
įpiršta Vak. Vokietijai sugromu- 
luoti.

II.
P. L. B. Seimas, turėda

mas galvoje, kad dabartinis 
nevienodumas Lietuvos lais
vinimo organizacijoje ne tik 
neigiamai atliepia pačiai 
Lietuvos laisvės kovai, bet 
ir įneša nedermę ir kliudo 
tautiniam solidarumui pa
čioje Pasaulio Lietuvių Ben
druomenėje, užgiria PLB 
Valdybos iniciatyvą vieny
bės atstatymo reikalu ir pa
veda jai ir toliau aktyviai 
rūpintis bendros ir vienin
gos Lietuvos laisvės vado
vybės sudarymu ir spręsti 
PLB dalyvavimo būdą joje.

šiems ir kitiems Seimo 
nutarimams vykdyti išrink
ta nauja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba su 
būstine Clevelande. Ją su
daro: J. J. Bačiūnas, St. 
Barzdukas, V. Kamantas,
A. Mikulskis ir dr. A. Nas
vytis. Pagal PLB statutą, 
valdybon dar įeina PLB 
Kultūros Tarybos pirminin
kas, kuriuo ir toliau liks 
prof. J. Puzinas, bei pagal 
reikalą kooptuojami du as
menys. Valdybos pasiskirs
tymas pareigomis įvyks 
Clevelande už dviejų savai
čių.

Seimo posėdžiai vyko Prisikė
limo parapijos salėje. Juose da
lyvavo 70 delegatų (iš 93 turėju
sių teisę dalyvauti) ir gausus 
svečių būrys. Didžiausią delega
ciją sudarė JAV lietuvių atsto
vai, toliau sekė Kanada ir kiti 
kraštai. Delegatų ir svečių tar
pe buvo atvykusių iš Europos, 
Pietų Amerikos, net tolimos 
Australijos bei N. Zelandijos.

Seimas pradėtas PLB v-bos 
pirmininko dr. J. Sungailos ati
daromąja kalba, prel. V. Bal
kono invokacija ir Tautos Him
nu.

Į prezidiumą buvo pakviesti: 
kun. dr. J. Aviža -- Vokietija, 
J.J. Bačiūnas -- Australijos at
stovas, prel. V. Balčiūnas — 
Italija, K. Čibiras -- Urugvajus, 
Z. Domeika -- Venezuela, J. Ja-
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BLOGIS NE RAIDĖJE, BET DVASIOJE
VYTAUTĄS MEŠKAUSKAS

— Atidarykite, noriu pasiūlyti bendradarbiavimą...

NEPUOLIMO SUTARTYS
(Atkelta iš 1 psl.)

čiai taikytina Sov. Sąjungai. Jo
kia kita valstybė nėra pasiūliu
si ir sudariusi tiek nepuolimo 
paktų,taip nuodugniai irbrutališ- 
kai sulaužiusi, kaip Sov. Sąjun
ga. Jos tarptautinių santykių is
torija yra pirmiausiai jos sunai
kintų nepuolimo paktų griuvėsių 
laukas. Lietuva, Estija, Latvija, 
Suomija, Lenkija, Čekoslovaki
ja, Rumunija yra tam ryškūs ne
atremiami įrodymai. Ant šitų 
griuvėsių statyti iliuzorinį apsi
saugojimo nuo sovietų puolimų 
pastatą būtų ne tik bergždžias, 
bet ir kenksmingas bei pavojin
gas dalykas. Visa Sov. Sąjungos 
tarpt, politikos istorija parodo, 
jog jokia sutartis ir supersutar- 
tis nėra sovietų sulaikiusi nuo 
puolimo. Jie veda karus, kai tik 
gali be rizikos sau tai padary
ti. Dabar jie negali rizikuoti jo
kio rimtesnio karo. Ar gausios 
šypsenos ir rankų spaudinėjimas, 
kuriuos esame matę Maskvos su
tarties derybų nuotraukose, yra 
pakeitę Sov. Sąjungos politiką? 
Gal ji dėl to yra staiga pasikei
tusi? Na, jeigu toks stebuklas 
būtų įvykęs, tai kaip tik nepuo
limo susitarimai nebūtų reika
lingi! Kaip reaguotų pasaulio vie. 
šoji nuomonė į žinią, kad Jung
tinės Valstybės sudaro nepuoli
mo paktą su Kanada ar Didžiąja 
Britanija, su Prancūzija ar Ita
lija? Tikrai gardžiu juoku, nes 
karo tarp tų valstybių eventua
lumas tegali būti liguistos vaiz
duotės padarinys. Tokiu pat juo
ku, bet dėl kitų priežasčių, tega
lima priimti dabartinį Sov. Są
jungos reikalavimą sudaryti su 
ja nepuolimo paktą. Daugelio me
tų ir daugelio valstybių patyri
mas parodo, kad nepuolimo pak
tų Sov. Sąjunga nelaiko sau pri
valomais pasižadėjimais, bet pa
naudoja juos kovai prieš laisvus 
kraštus. Sov. Sąjungai nepuolimo 
paktai tėra priemonė propaguoti 
jos tariamam taikingumui, sukel
ti pas savo kontrahentus (tai yra, 
pas būsimas aukas) saugumo iliu
zijai ir sudaryti priekabėms 
spausti savo kontrahentus, kalti
nant juos nepuolimo paktų pažei
dimu. Tokia buvo sovietų takti
ka praeity ir tokia ji tebėra da
bar. Su tuo skirtumu, kad šian
dieną sovietai, reikalaudami ne
puolimo pakto, siekia dar papil
domų tikslų. Būtent, pirma, sukel
ti pavergtose tautose įspūdį, kad 
Vakarai nustoja domėtis jų lais
vės atstatymo problema, atitolin
ti tas tautas nuo Vakarų ir jas, 
tai yra 100 milijonų žmonių Ry
tų ir Centro Europoje, palaips
niui nustatyti prieš Vakarus. Ant
ra, sustiprinti vadin. "Vokietijos 
demokratinės respublikos" tarp
tautinę padėtį. Greičiausiai so
vietai šiuo tarpu siekia ne tiek 
Ulbrichto "respublikos" pripaži
nimo, kiek jos įvesdinimo į tarp
tautinius santykius. Maskvos su
tartis ir sovietų reikalaujamas 
nepuolimo paktas atidaro tam la
bai gerą kelią. Turint galvoje 
vis didėjantį Vakarųpolitinį atbu
kimą, lengva numatyti, kad jeigu 
ateity būtų sušaukta kokia Mask
vos sutarties dalyvių konferenci
ja ir BundeskanclerisAdenaueris 
būtų priverstas atsisėsti prie 
Adeno stalo su Ulbrichtu, -- ne
daug kas kvaršintų sau galvą, kad 
ponas Adenaueris yra teisėtas 
Vokietijos atstovas, o Ulbrich- 
tas tėra sovietų įrankis bei kvis- 

sena nebūty nei mielaširdingu- 
mas, nei labdarybė, bet tikrai na
tūralus apsigynimo aktas. Nes 
dabartinėmis aplinkybėmis ne
kyla karo ar taikos klausimas.

lingas. Trečia, nepuolimo pak
tas būtų sovietams priemonė su
stiprinti spaudimą prieš Vokie
tijos Federalinę Respubliką, kal
tinant ją tariamu "militarizmu", 
ir paversti Vakarų Berlyną "lais- Problema yra ši: ar laisvės idė- 
vuoju ir neutralizuotu" miestu, 
kuriam sąjunginių kariuomenės 
dalinių buvimas būtų nereikalin
gas, nes nepuolimo paktas suda
rytų pakankamą "saugumo garan
tiją". Galop, nepuolimo paktas tu
rėtų atgarsių net tolimoje Kuboje. 
Kadangi sovietų vyriausybė yra 
pakartotinai pareiškusi savopąsi 
ryžimą "ginti" Kubą, sovietų rei
kalaujamas paktas sustiprintų 
Kubos raudonosios diktatūros pa
dėtį ir dar daugiau susiaurintų 
Amerikos galimumus veikti prieš 
Kubos pavertimą komunistinio 
veržimosi į Pietų Ameriką baze.

Tokiu būdu Maskvos sutartis 
dėl dalino branduolinių bandymų 
sustabdymo ir sovietų reikalau
jami nepuolimo susitarimai su
daro toli siekiantį manevrą, gal 
svarbiausią iš manevrų, kuriuos 
sovietai buvo ligšiol padarę Va
karams suklaidinti ir naujai ko
munizmo ekspansijos fazei pa
ruošti. Šis manevras būtų labai 
palengvintas, jei Vakaruose pri
gytų legenda, kad esama ideolo
ginio konflikto tarp "blogų" rau
donųjų kiniečių ir "gerųjų" sovie
tų. Negali būti kalbos apie tai, 
kad dvi komunistinės valstybės 
dėl ideologinių skirtumų prieitų 
prie tokio įtempimo, kuris šiuo 
tarpu egzistuoja tarp Sov. Sąjun
gos ir raudonosios Kinijos. Tik
rosios to įtempimo priežasties 
reikia ieškoti konkrečios poli
tikos srityje. Todėl reikia many
ti, jog Maskva ir Pekinas šiuo 
tarpu nesutaria dėl tolimesnių ko
munizmo ekspansijos etapų. Rau
donoji Kinija spėjamai nori tęsti 
atvirą Azijos užkariavimą, tuo 
tarpu kai Sov. Sąjunga laiko esant 
praktiškiau paruošti dirvą eks
pansijai, užmigdant kuriam laikui 
Vakarų budrumą.

Pabaigai aš grįžtu prie mano 
susitikimų su Lavaliu 1935 metais 
Ženevoje. Kai Tautų Sąjungos se
sijos gale aš vėl nuėjau pas jį pa
dėkoti už prancūzų vyriausybės 
suteiktą Lietuvai paramą, jis da
vė man patarimą Hitlerio nepro
vokuoti, bet kartu ir nenusileisti 
jo neteisėtoms pretenzijoms, — 
kad nesusidarytų pas nacių vadą, 
pasakė Lavalis, "pagundų psicho
logija". Kaip žinoma, savo vėles
nėje laikysenoje Hitlerio atžvil
giu Lavalis nepasekė šia išmin
tinga taisykle. Tačiau man atro
do, jog "pagundų psichologijos" 
klausimas yra aktualus civilizuo
tojo pasaulio santykiams su Sov. 
Sąjunga. Spaudos pranešimais ei
nant, Chruščiovas priimdamas 
Kremliuje gausius Amerikos ir 
Anglijos delegacijų narius, iš
sišoko stačiokišku sąmojum, 
klausdamas, "kas čia daro inva
ziją?" Tai yra ženklas, kad tas 
niekšiškiausių invazijų politikos 
atstovas mano galįs labai daug 
sau leisti Vakarų atžvilgiu.

Ypačiai gi jis tikisi galįs nu
tildyti tarptautiniame gyvenime 
laisvės bei teisingumo balsą, ku
ris yra vienas svarbių ginklų 
prieš komunizmo skverbimą
si. Tačiau civilizuotasis pasau
lis turi visus galimumus pamoky
ti laisvės priešą, kad jis klysta, 
Tam pirmoje eilėje reikia ne
nutylėti, neužmiršti ir nepalai
doti sovietų pavergtų tautų lais
vės bylos. Tokia Vakarų laiky-

ja bus pasaulyje išlaikyta ar ji 
bus numarinta.

šis Diplomatijos Šefo straips
nis buvo paskelbtas Berlyno laik
raštyje "Der Tagesspiegel" ir 
Baselio "Basler Nachrichten”.

* ROBERT SCHUMAN, buv. 
Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas, Europos valstybių vieny
bės ir NATO sąjungos įkvėpėjas, 
daugelio vadinamas Europos vie
nybės tėvu, mirė sulaukęs 77 m. 
amžiaus.

* PAKISTANUI PASIRAŠIUS 
SUTARTI SU RAUD. KINIJA dėl 
aerodromų naudojimo, JAV nu
traukė pažadėtą 4,3 mil. dol. pas
kolą naujo aerodromo statybai.

Maloniu metu....kiekvienu metu! Gėrėkis didele 

šalta stikline Stroh’s alaus. Ragauk, ką darymas 

ant ugnies suteikia alaus skoniui. Junkis į Stroh’s 

laimėjimų eilę...švelnesnis, gaivesnis - vienintelis 

Amerikoje ant ugnies darytas alus.
THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MICHIGAN

813 EAST 185TH STREET 
6235 ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKE SHORE BLVD.

CHICAGIŠKĖS NAUJIENOS TEIGIA, KAD VI
SUOTINAS PRITARIMAS MASKVOS SUTAR
ČIAI IŠSKLAIDO JOS PRIEŠININKŲ NUOGĄS
TAVIMUS, TAČIAU TIESOS NEGALIMA ĮRO
DYTI BALSAVIMU. — YPAČ TOKIU ATVEJU, 
KADA BIJOMA NE SUTARTIES TEKSTO, BET 
JOS SUKURTOS PASITIKĖJIMO DVASIOS, KU
RI, KAIP PRAKTIKA

VEDA PRIE

Atsiliepdamos į mano rugpiū
čio 9 d. "Maskvos sutartis ir Lie
tuva" straipsnio prielaidą, kad 
dr. P. Grigaitis pasirodė esąs 
pirmas naujos ‘taikos’ propagan
dos auka, chicagiškės Naujienos 
rugpiūčio 28 d., paminėdamos’, 
kad ‘milžiniška dauguma Ameri
kos mokslininkų* pasisakė už 
Maskvos sutarties ratifikavimą, 
kad jai vienbalsiai pritarė JAV 
generaliniai štabai, kad prie jos 
prisijungė 50 ‘pasaulio valdžių’ 
kad už ją pasisakė Dr. Albert 
Schweitzer, retoriškai klausia:

"Akivaizdoje šitų faktų, argi 
p. Meškauskas dar ir dabar skelb
tų Grigaitį esant prosovietinės 
‘propagandos auka’?"

Perskaitęs tą Naujienų atsilie
pimą, deja, turiu pasakyti, kad 
mano gautas įspūdis dar daugiau 
sustiprėjo ir štai kodėl:

Visų pirma tiesos negali
ma nustatyti balsavimu ir ‘dau
guma’ mokslininkų gali pasiro
dyti esą neteisūs. Britų parla
mentas pritarė N. Chamberlaino 
politikai Muenchene, kuris tikė
josi užtikrinęs taiką savo kar
tai! Kiek ta ‘taika’ užtruko? Me
tus! Labai galimas daiktas, kad 
tos sutarties priešininkas H-bom
bos ‘tėvas* Teller gali pasirody
ti buvęs teisus.

Antra. Teigimas, jog JAV 
štabų viršininkai pritarę tai su
tarčiai, prasilenkia su tiesa, nes 
jie konstatavo, jog toji sutartis 
kariniu požiūriu kenkia JAV in
teresams ir už tat jie pareikala
vo tikrų sąlygų "adeąuate safe- 
guards", kurios jiems buvo paža
dėtos. čia pat reikia pažymėti,

RODO, LABAI GREITAI 
NUSIVYLIMO.

kad visa eilė karių, kaipSAC vir
šininkas generolas Powers, buv. 
štabų viršininkai Burke ir Twin- 
ing sutartį pasmerkė.

Trečia. "Prisijungimas pa
saulio valdžių", ypač tokių,ku
rios pačios neturi atominių gink
lų, prie tos sutarties tėra tuš
čias žestas. Visos valstybės juk 
buvo prisidėjusios prie Kellogo 
pakto, smerkiančio karą kaip po
litikos priemonę. Tai neišgelbė
jo nuo II D. Karo.

Ketvirta. Dr. Albert Schvveit- 
zer, kuris visą savo gyvenimą 
praleido gydydamas Afrikos 
džiunglių gyventojus, yra pagar
bos verta asmenybė, tačiau jo ir 
jo pacientų supratimas apie tarp
tautinę politiką ir komunizmą ga
li būti labai migloti.

Iš viso man atrodo, kad 
tos Maskvos sutarties raidė -- 
tekstas nėra pavojingas. Blogiau, 
kad ji sukelia nepamatuotas tai
kos viltis, kad jos dvasia suda
ro įspūdį, kad Kremliaus valdo
vai yra pagarbos verti džentel
menai, o ne nusikaltusių suokal
bininkų gauja, kuo jie yra iš tikro.

Į tai Naujienos atsikerta, kad 
taikos su Kremlium ieškojo ir 
prezidentas Eisenhoweris. Ne
manau, kad ir Eisenhowerio po
litika buvo teisinga, tačiau jo gar
bei reikia vis dėlto pridurti, kad, 
nors jis ir sukūrė su Chruščio
vu "Camp David dvasią", jis ta
čiau taip Chruščiovu nepasitikė
jo, kad liepė toliau tęsti sovietų 
stebėjimą iš oro, kas privedė 
prie U-2 incidento ir Paryžiaus 
viršūnių konferencijos iširimo. 
Tada iš demokratų pusės pasi

W U/

girdo balsų, kad Chruščiovo rei
kią atsiprašyti!( Reikia taip pat 
atsiminti, kad Chruščiovas įsi
galėjo Kuboje ir Vakarų Berly
ną atitvėrė savo siena irgi jie 
Eisenhowerio, bet Kennedy lai
kais, kuris savo priešrinkimi
nėje propagandoje kalbėjo apie 
’missile gap’ sovietų naudai, ko 
iš tikro nebuvo. Bet čia pat skubu 
pridurti, kad, švelniai tariant, 
naivumas tarptautinės politikos 
reikaluose hėra vien demokratų 
monopolis.

Bet mano oponentui Naujieno
se kaip tik daugiau rūpi ne Lie
tuvos išlaisvinimo perspektyvos 
ir tolimesnė tarptautinės politi
kos eiga, bet tik demokratų par
tijos prestižo išlaikymas. Dėl to 
jis vėl skuba ginti velionį prezi
dentą Rooseveltą, kuris, visaip 
remdamas Sovietų Sąjungą, "bi
jojo ir turėjo pagrindą bijoti, jog 
Stalinas gali vėl persimesti į Hit
lerio pusę, kaip kad jisai buvo pa
daręs 1939 metais." Norėtųsi pa
klausti, kada Stalinas turėjo pro
gos tai padaryti: ar karo pradžio
je, kada jo armijos galvotrūkčiais 
bėgo nuo vokiečių ar vėliau, kada 
visiems paaiškėjo, jog vokiečiai 
nebuvo pasiruošę ilgam karui ir 
todėl turėjo jį pralaimėti? Ne, 
tokio pavojaus nebuvo. Naujienos 
aiškina, kad Rooseveltas buvo Sta 
lino apgautas, "tai ar ir už tai 
reikia kaltinti Rooseveltą, kuris 
jau buvo miręs ir palaidotas?" 
Dėl to galima pasakyti, kad iš 
politiko, o ypač JAV prezidento 
gali būti reikalautina, kad jis nu
matytų ateitį, o neaklai pasitikė
tų ’uncle Joe* ar ’uncle Niek’ 
geraširdiškumu. Prezidentas yra 
atsakingas už savo klaidingą pa
sitikėjimą, -- tokia jau yra po
litiko amato rizika.

KARINGAI NUSITEIKĖ
AFRIKOS VALSTYBĖS...
National Revievv rašo, kad Af

rikos valstybėms, kaip Liberijai 
ir Camerūnui, sunku įvykdyti tai, 
ką jos pamokslauja, kartu su ki
tomis Afrikos valstybėmis nuta
rus skelbti ideologinį karą prieš 
Portugaliją ir Pietų Afriką.

Liberija savo akciją pradėjo 
ištrėmimu visų portugalų iš savo 
teritorijos -- visus šešis, kaip 
pasirodė. Camerūno valstybė 
ėmėsi dar griežtesnių priemonių 
-- būtent, nutraukimo diplomati
nių santykių su Portugalija. Ta
čiau susilaukta didelio nusivyli
mo, kai iš Portugalijos gautame 
atsakyme buvo pareikšta apgai
lestavimas, kad kaip benorėtų 
Portugalija įgyvendinti gautą 
griežtą notą, deja tų diplomati
nių santykių iš viso nebuvo nie
kad užmegsta, tad nesą ko ir nu
traukti. Gerai, sako toliau came- 
rūniečiai, mes uždarome visus 
uostus ir aerodromus portugalų 
laivams ir lėktuvams. Bet ir tai 
nepaveikė Portugalijos laikyse
nos, paaiškėjus, kad paskutinį 
kartą tūlas portugalas atsilankęs 
Camerūne -- istorikai su tuo su
tinka — buvo Vasco de Gama...

us
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VEIKSMINGAS SAVAITGALIS
Darbo Dienos savaitgalis jei kam ir buvo užtarnauto poilsio 

pratęsimas, tai tik ne mūsų organizuota j ai visuomenei ir jos va
dovybei. Pasaulio Lietuvių Seimas Toronte, Lietuvių Gydytojų Są
jungos suvažiavimas Chicagoje, Korp! Neo-Lithuania stovykla ir 
suvažiavimas Michigane, ne be to, kad ir Santaros-Šviesos Fede
racijos ir stovyklavusio skautiškojo jaunimo nariai nesijungtų į tą 
judėjimą, kuris vertas visuomenės dėmesio, kaip rodąs lietuviškojo 
veikimo vitališkumą, naujų, gyvesnių kelių ieškojimą.

Vieniems gal tai atrodė išsiklaidymu, kitiems gi aišku, kad tai 
buvo lietuviškosios sėklos sėja iš įvairių aruodų.

Kaip matysime iš spaudoje talpinamų informacijų, visas judė
jimas reiškėsi ne vien tik lietuviškosios gurguolės arklių pakeiti
mu. Tai kartu buvo naujų krypčių ir tiesesnių kelių nustatymu. 
Ypatingai ryšku tai iš Toronte vykusio Pasaulio Lietuvių Seimo, 
kurio tarimai ir išvados ne tik įdomios, bet ir svarbios kiekvienam 
susipratusiam lietuviui, kiekvienam, dar turinčiam savo kraujuje 
bent vieną lietuvybės bacilą.

PLB Seimo įsipareigojimai mūsų politinio bei laisvinimo darbo 
konsolidacijoje yra logiška išvada tos būklės, kurioje laisvinimo 
darbas buvo įklimpęs. Ne tiek pats darbas, kiek to darbo metodai ir 
priemonės.

I PLB vadovybę išrinkus asmenis, ne nuo Seimo dienos, bet kur 
kas seniau aktyviai pasireiškusius tiek bendruomeninėje tiek ir po
litinėje veikloje, pasireiškusius sveika ir pozityvia iniciatyva ir 
konkrečiais laimėjimais, visuomenė tikisi naujesnių, šviežesnių ir 
drąsesnių žingsnių, lydimų ne politinės kakofonijos, o darnaus lie
tuviško maršo.

PLB Seimo išvakarėse Tėviškės Žiburių vedamajame Pr. G. 
rašė: "Šiandien kiekvienas galvojantis žmogus turi savo nuomonę. 
Tai nedidelis menas. Žymiai didesnis menas pasiekti nuomonių su
derinimą ir pereiti į veiksmą, darbą. Toks menas tai kultūriškai 
subrendusių žmonių apraiška... Mes dabartinėj išeivijoj ir kenčia
me, kad permažai turime tokių asmenų, kurie sugeba svarstyti, bet 
nesiginčyti, reikšti nuomones, bet jų nesudogminti.”

Šito "didžiojo meno" ėmėme smarkiai pasigesti. Sunku būtų, 
tvirtinti, kad visos ydos išnyks vienokį ar kitokį nutarimą paskel
bus, pritarus ar nepritarus tam nutarimui. "Kultūriškai subrendu
sių žmonių apraiškų" pasigedo ir mūsų jaunimas. Būdinga, kad 
Korp! Neo-Lithuania suvažiavime studentė Birutė Augustinavičiū- 
tė, pristatydama jaunųjų korporantų rezoliuciją, pareiškė, jog jau
nimui nebereikalingi abstraktūs šūkiai, o realus žvilgsnis į užda
vinius, kuriems įgyvendinti reikalinga vieningo darbo, o ne senti
mentalių svajonių.

Taigi, jaunimo brandumas, prašokęs daugelį vilčių, verčia ir 
vyresniuosius susimąstyti, žvelgiant į tą veiklą, kuri iš svajotojiš- 
ko sentimentalizmo bus priversta pereiti į realų darbą, kuriam ne 
tiek jaunimas, kiek senimas kartais nėra tinkamai pasiruošęs ar 
esamoms veiklos sąlygoms ir reikalavimams nesugebėjęs pri
sitaikyti.

Turime nutarimus ir jiems vykdyti naujus vadovus. Tebūnie 
jiems šviesios ir našios sunkaus ir atsakingo įsipareigojimo die
nos. (j.č.)

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!

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

4>/2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

Tęsdami aukštojo lituanistinio 
švietimo studijų JAV-bėse apra
šymą, šiame straipsnyje, žvilg
terėsime į Instituto mokslinį per- 
sonalą, administracinį jo susi
tvarkymą, neakivaizdines studi
jas ir kt.

LEKTORIAI IR LEKTORIŲ 
TARYBA

Pagal Instituto reguliaminą, 
Pedagoginio Instituto lektoriais 
gali būti asmenys, baigę aukštąjį 
mokslą magistro ar daktaro 
laipsniu. Instituto lektoriai suda
ro Instituto Lektorių Tarybą. Lėk- 
torių Taryba kviečia ir atleidžia 
lektorius, renka Instituto vado
vaujamąjį organą — vadovybę.

Lietuvos ar kitų Europos kraš
tų universitetą baigusius Lekto
rių Taryba laiko turinčiais ma
gistro laipsnį (MA ar MS).

Instituto vadovybę sudaro: rek
torius, akivaizdinio dėstymo di
rektorius, neakivaizdinio dėsty
mo direktorius ir sekretorius, 
kuriuos renka Lektorių Taryba, 
kiekvieną atskirai trejiems me
tams. Tarp jų individualinių rin
kimų esti vienerių metų tarpas.

Institutui vadovauja ir jam re
prezentuoja reguliamino ribose 
Instituto rektorius. Rektoriui sa
vo pareigų negalint eiti, jį pava
duoja vienas iš direktorių.

Visus principinius mokslo ir 
administracijos reikalus svarsto 
ir sprendžia Instituto Lektorių 
Taryba, kuriai pirmininkauja 
rektorius. Lektorių Tarybos nu
tarimus vykdo Instituto vadovybė.

GLOBOS KOMITETAS

Instituto Globos Komitetas 
Lektorių Tarybos iniciatyva su
daromas iš finansinių, profesi
nių bei kultūriniųorganizacijųat- 
stovų ir pavienių asmenų. Komi
teto narių skaičius -- neapribo
jamas. Globos Komiteto tikslas 
-- rūpintis Instituto išlaikymu. 
Globos Komitetas savo darbo bei 
veiklos srityje tvarkosi savaran
kiškai. Glaudesniam bendradar
biavimui užtikrinti —Globos Ko
miteto atstovas dalyvauja Lekto
rių Tarybos posėdžiuose.

Vienų metų laikotarpiui į Glo
bos Komiteto sudėtį siunčiamas 
Lektorių Tarybos atstovas.

NEAKIVAIZDINIS INSTITUTO 
KURSAS

Susidarius studentų minimu
mui, gyvenančių ne Chicagoj ir 
net ne Amerikoj, Instituto Lekto
rių Tarybos nutarimu buvo įs
teigtas neakivaizdinis Institute 
einamųjų dalykų dėtymas, tuo 
būdu įsteigiant neakivaizdinį kur
są, išrenkant to kurso direkto
rių ir sukomplektuojant lekto
rius.

Neakivaizdiniam kurse esamžt 
dviejų laipsnių -- bendrinio ir 
specialiojo. Šitoks suskirstymas 
padarytas atsižvelgiant į nevie
nodą studijuojančiųjų lituanistinį 
pasiruošimą.

Bendrinis kursas einamas tų 
studentų, kurie nėra išėję gimna
zijos bei aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos programos.

Šio kurso atsiradimas ir bu
vimas motyvuojamas tuo, kad 
be bendrojo pasiruošimo nebūtų 
įmanomos gilesnės lituanistinės 
studijos, įeinančios į specialinį 
Instituto kursą. Juk neišėjusiam 
bendrinės lietuvių kalbos rašy
bos ar fonetikos pagrindų, neįma

PRANYS ALSENAS

noma būtų nagrinėti, pavyzdžiui, 
tos kalbos akcentologija ar kurie 
kiti specialūs kalbos dalykai. Pa
našiai su literatūra ir istorija. 
Sistemingai nesusipažinus su lie
tuvių tautos istorijos raida, ar 
įmanoma būtų sėkmingai nag
rinėti tos istorijos periodicija? 
Ir t.t. Tai gilesnio dalykų paži
nimo klausimai, kuriems svars
tyti bei nagrinėti reikalingas 
aukštesniosios mokyklos pasi
ruošimas.

Tačiau asmenys, norį to kur
so programą išeiti trumpesniu 
laiku, iš karto ar dalimis gali 
laikyti to kurso dalykų egzami
nus. Egzaminai laikomi Institu
to nustatyta tvarka, su egzami
nuojamuoju susitarus dėl egza
minų vietos ir laiko. Egzaminų 
mokestis gyvenantiems JAV ir 
Kanadoje 15 dolerių, kituose kraš
tuose --5 dol.

Specialinis kursas yra aukštų
jų lituanistinių studijų mokoma
sis kursas, kurio programa nu
statyta Instituto reguliamine (ir 
paminėta pirmajame mano 
straipsnyje). Šio kurso studen
tais priimami asmenys, išėję 
aukštesniosios lituanistinės ar
ba tolygios mokyklos ar Institu
to bendrinio kurso programą. 
Specialinis kursas išeinamas per 
reguliamine nustatytą laiką -- 
šešiais semestrais.

KOKIA DĖSTYMO TVARKA IR 
KAIP DARBAI VERTINAMI?

Bendrinio ir specialinio kurso 
dalykų dėstymas vykdomas lek
torių nustatytomis temomis bei 
uždaviniais, kurie atliekami nau
dojantis atitinkamais vadovėliais 
bei šaltiniais. Lektoriaus duota 
tema studentas parašo darbą ir 
siunčia jį lektoriui patikrinti bei 
įvertinti. Rašomieji darbai verti
nami pažymiais: patenkinamai, 
gerai, labai gerai. Nepatenkina
mas darbas pažymiu nevertina
mas. Toks darbas gali būti duoda
mas iš naujo parašyti. Vertinimo 
duomenys surašomi nustatytos 
formos darbų vertinimo žurnale. 
Bendrinio kurso studentas nusta
tytais laiko tarpais tokių darbų 
per semestrą parašo po 6, o 
specialinio kurso studentas --po 
5 kiekvieno einamojo dalyko. 
Trūkstant kurio dėstomojo daly
ko vadovėlių bei šaltinių, to daly
ko kursas dėstomas specialiai 
raštu paruoštomis paskaitomis, 
kad, jomis pasinaudodamas, stu
dentas galėtų atlikti lektoriaus 
jam skirtus darbus. Studentas 
laikomas studijas nutraukusiu, 
kai jis pats apie tai praneša Ins
tituto vadovybei.

Mokslo metai Institute prade
dami rugsėjo 15 d., baigiami -- 
birželio 15 d. Jie skirstomi dviem 
semestrais. Pirmas semestras: 
rugsėjo 15 -- sausio 31, antras 
semestras: vasario 1 -- birželio 
15. Tačiau įstojimas į Institutą 
(neakivaizdinį kursą) -- galimas 
bet kuriuo laiku, nes semestrinė 
einamųjų dalykų programa gali 
būti ir nederinama su kalendo
riniu semestru. Lektorių nurody
tus darbus studentas gali atlikti, 
prisiderindamas prie savo indi
vidualaus laiko bei aplinkybių.

Už mokslą visi neakivaizdinio 
kurso studentai, gyvenantieji JAV 
ir Kanadoje, moka po 50 dolerių, 
kitur gyvenantieji--po30dolerių 
metams. Mokestis gali būti su
mokėtas iš karto ar pusmečiais

Instituto Globos Komiteto iždi
ninkui pusmečio pradžioje. Stu
dentas, negalįs nustatyto mokes
čio užsimokėti, jo paties prašy
mu nuo to mokesčio gali būti at
leistas.

Instituto vadovybė pageidauja 
kad neakivaizdinio kurso studen
tai, pasiryžę pradėti lituanisti
nes studijas, patys siektų ir ki
tus skatintų išeiti visą Instituto 
programą, nustatytą jo Regulia- 
minu, ir, ją baigę, pirmoj eilėj 
galėtų įsijungti į praktinį litu
anistinio švietimo darbą lituanis
tinėse mokyklose, jaunimo org- 
jose bei kultūriniuose sambū
riuose.

NAUJAUSI PASIKEITIMAI 
INSTITUTE

Š.m. birželio 9 d. Lektorių 
Tarybos posėdyje vietoje prof. 
dr. A. Liaugmino Instituto rek
toriumi išrinktas lektorius kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC.

Tame pat posėdyje neakivaiz
dinio kurso direktoriumi, kurio 
pareigas ėjo Domas Velička, iš
rinktas lietuvių kalbos lektorius 
Ignas Serapinas, kuris tas parei
gas pradėjo eiti rugsėjo 1 d.

Instituto sekretoriumi yra 
Aleksandras Dundulis, Globos 
Komiteto iždininko pareigas eina 
kun. dr. J. Kubilius, SJ.

Ir prie šios straipsnio dalies-- 
primintinas Pedagoginio Litua-

nistikos Instituto adresas: 5620 
So. Claremont Avė., Chicago 36, 
III., USA.

Ta pačia proga -- prisimin
tina ir giliai kultūrinė Institu
to varoma vaga, kurios pasek
mėj -- taip gražiai Chicagoje 
buvo suorganizuoti Daukšos ir 
Martyno Mažvydo minėjimai bei 
paruošta ir išleista tam tikslui 
literatūra.

Ir iš viso — Instituto leidinių 
-- jau yra gražus skaičius. Štai 
jie:

1. Dr. Vanda Daugirdaitė - 
Sruogienė, Lietuvos kultūros is
torijos bruožai,

2. Domas Velička -- Bendri
nės lietuvių kalbos kursas,

3. Pranas Pauliukonis -- Liet, 
tautos istorijos mokymo meto
dika (ruošiama),

4. VincentasLiUlevičius--Pa
saulio liet, istorija (ruošiama 
spaudai),

5. Vincentas Liulevičius — 
Liet, kaimyninių kraštų istorijos 
bruožai,

6. D. Velička -- Konspektinė 
liet, kalbos mokymo metodika 
(ruošiama),

7. D. Velička — Kanauninkas 
Mikalojus Daukša, Prakalba,

8. D. Velička (redaguota) Mar
tynas Mažvydas (sukakt. lei
dinys),

9. L. Dambriūnas, Lietuvių 
kalbos sintaksė.

Čia paminėti tik šiais metais 
išleisti ar ruošiami spaudai In
stituto leidiniai.

PLB seimo metu buvo suorganizuota lietuviškosios spaudos paroda. 
Nuotraukoje -- jos organizatorius Aug. Kuolas prie dalies eksponatų. 

S. Dabkaus nuotrauka

PLB SEIMAS

ŠI AS SĄSK AITAS YPATING AI REKO.M EN D U 0.1 AM E 
PENSIONIERIAMS. KI BIEM PROCENTAI YRA SVARBI t 

GALT! DAŽNIAI', NES Iš TO PRAGYVENA.

& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

(Atkelta iš 1 psl.) 
saitis -- JAV, dr. P. Lukoševi
čius -- Kanada, Ig. Padvalskis 
-- Argentina, kun. J. Petrošius 
-- Prancūzija, G. Procuta -- 
Naujoji Zelandija ir F. Senkus 
-- Didžioji Britanija.

Sekretoriate dirbo: B. Birie- 
tienė, V. Judzentavičifltė ir A. 
Šapo kaitė. Formaliems reika
lams sudarytos rezoliucijų(kon- 
trolės, nominacijų ir mandatų ko
misijos.

Seimą žodžiu pasveikino Lietu
vos generalinis konsulas Kanadai 
dr. J. Zmuidzinas, pabrėždamas: 
"Jei Vakarų politiniam danguje 
šiuo metu ir nepastebim mums 
šviesesnės žvaigždės, tai dar ne
reiškia, kad Lietuvos išlaisvini
mo viltys gęsta. Ne! Visi juk ži
no, kad vienintelis dalykas, ku
ris nūdien visuotinai didį neri
mą kelia ir skaldo pasaulį -- tai 
tautinės nepriklausomybės ilge
sys anapus geležinės uždangos ir 
kitose žemės rutulio dalyse." 
Baigdamas savo sveikinimą, jis 
pristatė seimui Lietuvos atstovą 
Washingtone J. Kajecką.

Atstovas J. Kajeckas savo kal
boje iškėlė PLB misiją ir palin
kėjo sėkmingos veiklos. Po to 
seimą žodžiu dar sveikino VLIKo 
pirm. dr. A. Trimakas, LLK ir 
P ET vardu -- V. Sidzikauskas, 
prel. J. Balkonas ir dr. Matulio- 
nytė. Gauta apie 40 sveikinimų 
raštu iš Lietuvos diplomatinės 
tarnybos, įvairių kraštų lietuvių 
organizacijų ir kt.

Pranešimus apie PLB valdy
bos nuveiktus darbus padarė dr. 
J. Sungaila ir Kultūros Tarybos 
pirm. prof. J. Puzinas. Taip pat 
buvo išklausyti kraštų atstovų 
pranešimai, kuriuose išryškėjo 
problemos, skirtingose sąlygose 
keliančios atskirų kraštų lietu
vių bendruomenėms nemaža rū
pesčių. Ypatingai gyvai buvo dis
kutuojama Vasario 16-sios gim
nazijos ir mūsų šeštadieninių 
mokyklų reikalai.

Seimo eigoje buvo perskaityta 
eilė pranešimų bendraisiais lie
tuvybės ir PLB organizaciniais 
reikalais, kurių didžiausią susi
domėjimą kėlė tema "PLB Lie
tuvos laisvinimo darbe". Tačiau 
diskusijos tuo klausimu buvo 
blaivios, konkrečios, savo nuo
taikomis toli gražu išsiskirian
čios iš tuo pat reikalu vykusių 
diskusijų JAV LB Tarybos sesi
joje liepos 6 d. Chicagoje.

Nepaprastai gyvą susidomėji
mą sukėlė V. Adamkavičiaus pra
nešimas "Jaunoji karta ir lietu
vybės išlaikymas", kuriam visi 
be išimties diskusijoje dalyva
vę reiškė pagyrimą už realų 
klausimo nagrinėjimą.

Kitas didelio susidomėjimo su
laukęs pranešimas buvo V. Vai
tiekūno apžvalga "Padėtis Lietu
voje", po kurios buvo priimtas 
atsišaukimas į seseris ir bro
lius pavergtoje Tėvynėje (šis at
sišaukimas buvo planuojamas pa
skelbti seimo programą užbai
giančiame koncerte, bet gal dėl 
laiko stokos ar kitų priežasčių 
nebuvo paskelbtas)

Pirmąją seimo dieną, po po
sėdžių, įvyko A. Kuprevičiaus 
giano rečitalis ir literatūros va
karas, kuriame savo kūrinius 
skaitė V. Alantas, K. Graudienė, 
K. Bradūnas ir Alė Rūta.

Paskutinę seimo dieną didžio
joje Toronto salėje, O’Keefe 

. Centre, įvyko meno parodos ati
darymas ir koncertas. Parodoje 
dalyvavo per 20 lietuvių dailinin
kų iš JAV, Kanado’s, Europos, P. 
Afrikos, P. Amerikos ir Austra
lijos. Koncerto programą išpil
dė solistai St. Baras, A. Stem- 
pužienė, L. Šukytė ir V. Veri- 
kaitis, smuikininkas Iz. Vasyliū- 
nas su pianistu V.M. Vasyliūnu 
ir Toronto "Varpo" ir Hamilto
no Aušros Vartų parapijos cho
rai, diriguojami St. Gailevičiaus, 
akompanuojant D. SkrinskaiteL 
Koncerto klausėsi apie 3000 lie
tuvių.
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Į DARBA DIDI!
Mieli mokytojai ir tėvai,

Pradedame naujus mokslo me
tus. Prieš akis tie patys uždavi
niai lituanistinio švietimo srity
je. Bet gi tiems uždaviniams vyk
dyti ir didiesiems siekiams siek
ti būdai ir priemonės vystosi 
pagal gyvenimo reikalavimus ir 
patirtį. Keturiolikos mokslo metų 
lituanistinio švietimo patirtis ro
do, kad ten yra sėkmingas darbas, 
kur laikomasi kietai organizuotu
mo ir drausmingumo. Tik gerai 
organizuotas ir disciplinuotas 
darbas neša gerus vaisius.

Pradedant mokslo metus JAV 
LB Švietimo Taryba jaučia rei
kalo priminti ir paskatinti moky
tojus, tėvus, JAV LB Apylinkių 
valdybas ir kitas lietuviškas or
ganizacijas jungtis į bendrą litu
anistinio švietimo darbą, į darnų 
pareigų atlikimą. Tėvų šventa pa
reiga rūpintis savo vaikais, kad 
būtų mokomi gimtosios kalbos, 
savo krašto istorijos ir geogra
fijos, o lietuviškos visuomenės 
pareiga padėti organizuoti litu
anistines mokyklas ten kur jų nė
ra ir stiprinti ir’išlaikyti tas, 
kurios jau veikia. Mokytojams 
įsidėmėtina, kad jie, dirbdami 
lituanistinėse mokyklose, atsto
vauja lietuvių tautos balsą, lie
tuvių tautos vardu kalba ir moko 
jaunąją kartą. Tad lituanistinėse 
mokyklose darbas nėra pramo
gos reikalas, bet pareigos atli
kimas. Lituanistinės mokyklos 
steigiamos ir išlaikomos nerėk
iamai ar paguodai, bet rimtam 
darbui, lietuvių tautos išsilaiky
mo tikslui siekti.

Sėkmingai darbą atlikti Švieti
mo Taryba kviečia laikytis nuo
saikaus darbo pasiskirstymo prin
cipo ir organizacinio tikslin

gumo. Tėvai, mokytojai, LB Apy
linkių valdybos ar kitos įsijungu
sios į švietimo darbą organizaci
jos artimai bendradarbiauja mo
kyklos išlaikymo reikaluose. Mo
kyklų vadovybės ir Tėvų K-tai 
palaiko glaudžius ryšius su LB 
švietimo institucijomis ir jas 
informuoja visais mokyklą lie
čiančiais klausimais. Visos mo
kyklos vadovaujasi Švietimo Ta
rybos nustatytomis programo
mis, darbo ir tvarkos nuostatais. 
Būtų nedovanotinas nusikaltimas 
ir mokyklos vardo žeminimas, 
kas nesivadovautų šiais princi
pais.

Švietimo Taryba, artimai 
bendradarbiaudama su Chicagos 
Apygardos Švietimo Komisija, 
išdirbo naujus lituanistinėms 
mokykloms darbo ir tvarkos nuo
status. Artimiausiu laiku jie bus 
paskelbti mokykloms, LB Apylin
kėms ar organizacijoms, išlai
kančioms lituanistines mokyklas, 
galutinai suredagavus ir įnešus 
siūlomas mokytoj ų bei tėvų patai - 
sas.

Tad į darbą, mieli mokytojai, 
ir visa lietuviškoji visuomenė. 
Lituanistinis švietimas yra mū
sų visų rūpestis ir didi tautai 
pareiga.

JERONIMAS IGNATONIS 
JAV LB Švietimo Tarybos 

Pirmininkas

PHILADELPHIA

Mokinių tėvų susirinkimas
Rugsėjo 8 d., sekmadie

ni, 11:30 vai. (tuoj po mi
šių) šv. Andriejaus para
pijos salėje kviečiamas Phi
ladelphijos LB šeštadieni-

i

nės Mokyklos mokinių tėvų 
susirinkimas naujam Tėvų 
Komitetui išrinkti ir ki
tiems svarbiems mokyklos 
reikalams aptarti. Ten pat 
bus registruojami naujai 
mokyklon įstojantieji moki
niai.

Mokslo metai pradedami 
rugsėjo 14. šeštadieni: 10 
vai. bus Mišios šv. Andrie
jaus bažnyčioje, po to kla
sėse pamokos.

Šiemet numatomi suda
ryti galimybė dalyvauti 
Šeštadieninės mokyklos tau
tinių šokių grupėje pradi
nių mokyklų 6-8 skyrių mo
kiniams, kad ir nelankan
tiems šeštadieninės Mokyk
los.

Mokyklos reikalais prašo
me kreiptis į jos vedėją G. 
Mačiūnienę, tel. DA 4-2947.

CHICAGO

A. L. B. ”K. Donelaičio” 
Lituanistikos mokyklos ve
dėjas Julius širka skelbia 
rugsėjo mėn. 7 d. vaikų re
gistraciją (Marąuette Road. 
ir Kedzie gatvių kampas). 
Vaikus registruos nuo 10 
vai. ryto iki 1 vai. p. p.

Kitą šeštadienį, rugsėjo 
mėn. 14. d. pradedamas 
mokslas McKay valdiškoje 
mokykloje (69th ir Fair- 
field gatvių kampas). Pa
mokos vyks kiekvieną šeš
tadienį nuo 9 vai. ryto, iki 
1 vai. po pietų.

Lai nelieka nė vieno lie- 
tuviuko-tės nelankančių li
tuanistinių mokyklų 1

1963 m. rugsėjo 6 d.

Poetai Stasys Santvaras ir Antanas Gustaitis paruošė lietuvišką poezijos plokštelę. Lietuviškų plokš
telių rinkoje tai visai naujas ir dar neišbandytas žingsnis, kuris turėtų susilaukti nemažesnio susido
mėjimo, kaip Baltaragio Malūnas.

STASYS SANTVARAS SKAITO: Medis už miesto kaminų, Lietuva, Saga, Pirštai, Tu graži, Lyg Suzie 
Wong, Saulės rožė, Šauksmas į saulę, Kleopatra, Mylima, Margarita, Kas tu esi, Žmogus, Kalendorius.

ANTANAS GUSTAITIS SKAITO: Stabmeldiškoji maldelė, Tuščios pastangos, Už rojaus vartų, Mažoji 
kryžkelė, Op, op, kas ten, Nemunėli?, Bendrai, Nostalgija, Didžiosios valandos, Širdies auka, Pavasario 
Simfonija, Gvazdikėlis, Moteriškai, Oh boy!, Absoliučiai tobulai, viskas eina atbulai.

Muzikinė palyda komp. J. Gaidelio.
Plokštelę platins J. Karvelis.
Tikslesnių informacijų apie tą įdomią plokštelę patieksime vėliau.

PUIKI DOVANA 
ANGLIŠKAI 

SKAITANTIEMS!
Amerikonų spaudoje pa

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

HOTEL NIDA CORP.

VIESĖII4M1 CHIWJE 1‘IKKITE MUM MIIDEM10.IE
MAISTO IR LIKERIŲ KRADTOVEJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRospect 4-7788
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
i.

2.
3.

4.

ANTIQUE, Four Roses 86 proof 
Str. Burb. Whiskey .. ...
BARNETT Prancūziškas konjakas 
KRON BRANNVIN AQUAVIT 
švediška .................................
Import. 6 metų CANADIAN 
WHISKEY .....................................

M h $3.98 
51h $4.98

5th $3.98

5th $3.98

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

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

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

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

Savininkai P. C. Mačiuliai.

KAI RUSAI ATEINA
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN 

KOMMEN”)
-----------------------  ROBERT R AID ------------------------  
(14)

Niekaip negaliu užmigti. Kaip tėvas? Ar jis dar gy
vas? Ar jis suimtas, ištremtas ar sušaudytas? O gal jis 
kokiu nors būdu viso to išvengė? Mama irgi mieste pri
siklausė gandų apie masinius suėmimus Vaerskoje. Bet 
kiek visa tai tikra? Motina baisiai kankinasi, bet aš nieko 
tikro negaliu jai pasakyti. Visi ryšiai nutrūkę. Ne, ne 
prieš mūsų laisvės kovotojus rusiškas kumštis nukreip
tas, nors ir daug mūsiškių suimta ir išvežta. Visą tinklą 
reikia vėl iš naujo užmesti. Bet — kas tą padarys? Aš? 
Man nedaug beliko laiko. Juk esu sekamas.

Kaip tėvas? Vaerskoje taip pat buvo Imas ir Etsas. 
Kaip su jais? Ar dar tebėra gyvas pulkininkas Feliksas? 
Prisimenu ir pulkininką Leetą. Laimingu sutapimu jis 
buvo iš tarnybos atleistas ir per stebuklą paliko neišvež
tas. Dabar jis su žmona miškuose.

Nepakenčiamai tvanku. Esu toks pavargęs ir tetrokš
tu tik poilsio. Ir niekaip negaliu užmigti. Pagaliau ir ma
no nervai pasiduoda! Jeigu ne Elfi! Iš mūsų klasės drau
gų įkliuvo 8. Dabar-beliko vos penkiolika, gal dar mažiau. 
Prieš keletą mėnesių mūsų buvo dvidešimt trys. Kiek jų 
išliks gyvų, kol laisvai suplevėsuos estų vėliava?

Laiptuose žingsniai. Graibausi po pagalve ir ištrau
kiu ginklą. Skambina. Pašokęs atplėšiu duris — prieš 
mane vyras NKVD uniformoje. Aš pakeliu ginklą.

Jis sušnabžda:
— Nešauk! Juk aš Enno. Atvykstu nuo Immo.
Skubiai uždarau duris įsivesdamas jį vidun.
— Sėskis. Rūkyk.
Dar vis tebelaikau ginklą rankoje. Aš vos atpažįstu 

Enno. Kadais jo apvalus veidas dabar sukritęs, be akinių, 
nešvari, sudriskus uniforma. Bet — juk jis Enno, tas 
pats, kuris metais vėliau už mane baigė gimnaziją ir dve
jus metus tarnavo kaip karininkas mano tėvo pulke. Daug 
laiko aš jo nebuvau matęs.

Enno pakelia savo pavargusias akis.

— Ar čia saugu kalbėtis, Robertai.
— Taip — tik kalbėk tyliai! Dėl mano mamos. Da

bar — iš kur atvyksti ir ką reiškia ši uniforma?
Enno pasižiūri į ginklą mano rankoje.
— Pasidėk jį, Raidai.
— Kalbėk!
— Atvykstu iš Vaerskos. Turiu žinių nuo Imo ir 

tavo tėvo. — Jis užmerkia akis. — Tu girdėjai, kad tenai 
buvo surinkti visi estų kariniai daliniai. Ir aš tenai bu
vau ir .. . pabėgau iš masinių žudynių.

— Pasakok, pasakok, Enno.
— Mums tik atvykus, atsirado komisarai ir politru- 

kai iš Rusijos. Kiekvienas mūsų žingsnis buvo sekamas. 
Tada atsiųstieji rusų daliniai buvo paskirstyti tarp estų: 
kiekviename daliny greit pasidarė daugiau rusų, negu 
estų.

— Tu užsiminei apie žudynes.
— Palauk, Raidai. Taigi, nuo birželio 7 iki 14 visi 

estai karininkai buvo atleisti ir išsiųsti į Rusiją — į karo 
akademiją, kaip aiškino. Birželio 13 d. atvyko rusai tele
fonistai, o birželio 14 d. išėjo įsakymas perduoti telefono 
centrinę rusams. Joks estas nebuvo paliktas centrinėje. 
Be paliovos Jakšte politrukai su kažkokiais popieriais šen 
ir ten. Tas baisiai krito į akį. Tą pačią dieną po pietų visi 
estų karininkai buvo pašaukti į komendantūrą, kur buvo 
mums pranešta, kad gynybos Rygos sektoriaus vadas 
numato karininkams trijų dienų manevrus, kuriuose turį 
dalyvauti ir dalis estų karininkų. Pats komendantas pa
aiškino šių manevrų tikslą ir prasmę, čia dalyvavo ir ran
gu vyriausias komisaras, net pats klausinėjo. Komendan--. 
to pranešimas užtruko apie valandą, po to gavome įsaky
mą susipakuoti. Be kita ko reikėjo pasiimti žemėlapius, 
pistoletus ir šaudmenų. Pabaigoje komendantas priminė, 
kad tik vėliau bus nuspręsta, kurie karininkai dalyvaus 
manevruose.

Mes nieko neįtarėm, nors mums tie manevrai buvo 
visai nesuprantami. Kokie gali būti manevrai be karei
vių — vien tik karininkams? Netrukus buvo paskelbtos 
dalyvaujančių manevruose karininkų pavardės, šie tuo
jau buvo pašaukti į štabą ir jiems buvo išduoti manevrų 
žemėlapiai. Iš viso buvo pašaukta į manevrus 110 kari
ninkų. Toliau sekė viršilų ir puskarininkių pavardės. Pa
baigoje pridėta dar keli batsiuviai ir siuvėjai.

Dabar mums buvo aišku, kad ne manevrams ruošia
masi. Tačiau nieko negalėjome padaryti. Apie 12 valandą 

nakties atvyko sunkvežimiai, paimti į manevrus paskir
tuosius — iš viso 325 karininkai ir puskarininkai. Jie visi 
sulipo į sunkvežimius ir išvažiavo. Paskui juos išvyko 
sunkvežimis su rusų politrukais.

— Toliau!
Enno užsidega naują cigaretę.
— Kitą dieną, t. y. sekmadienį, stovykloje jautėsi 

gedulinga nuotaika. Visi estai nujautė, kad įvyko kažkas 
šiurpaus. Joks estas nesikalbėjo su rusais — nė žodžio! 
Sekmadienį po pietų komisaras mums pranešė, kad visi 
suimtieji karininkai buvę išdavikai ir priešo agentai. Ka
ro ministeris /uos visus atidavė karo teismui. Mes, likę 
karininkai, turį garbės įsijungti į nenugalimą ir garbin
gąją raudonąją armiją. Dabar mums buvo aišku, kad ne
trukus ateis ir mums eilė. Beveik visi vyresnieji karinin
kai buvo suimti, o mes jaunesnieji bandėme sudaryti 
grupelę ir prasilaužti. Aš pats pabėgau su Imu ir dar ke
liais kitais draugais. Vėliau susitikome su Etsu ir jo 
grupe miškuose.

— Ką žinai apie mano tėvą?
Enno palenkia galvą.
— Aš tau papasakosiu apie likimą tų, kurie buvo 

paskirti manevrams, žinoma, visa tai sužinojom daug vė
liau. Taigi, sunkvežimiai apie pirmą valandą nakties pa
siekė Petseri. Prieš juos ir paskui juos važiavo sunkve
žimiai su iki dantų ginkluotais politrukais. Karininkai 
nuvyko į divizijos štabą, kuris buvo apsuptas NKVD da
linių. Durys užrakintos. Apie penktą valandą ryto atra
kino duris ir enkavedistai išnešė iš pastato kariškus mai
šus ir krovė į sunkvežimius. Kiekviename maiše buvo 
įkišta po lavoną. Pilnai pakrovę šešis sunkvežimius, jie 
išvyko lydimi NKVD kareivių. Ryte dar buvo galima ma
tyti kieme kraujo dėmes.

— Kas su mano tėvu. Enno, sakyk!
— Tavo tėvas, Raidai, buvo paskirtas į manevrus. 

Pulkininkas Feliksas išvyko su juo tuo pačiu sunkvežimiu.
Mudu kurį laiką tylime.
— Miške užklupome keletą enkavedistų. Tad ir ši 

uniforma . . .
— Sakei — turi kažką iš tėvo,
— Taip. Aš buvau su tavo tėvu viename kambary. 

Kada visi vardai buvo iššaukti ir paaiškėjo, kad aš pa
lieku vietoje, jis manęs prašė pasveikinti jo žmoną ir 
pasakyti sūnui, kad jis žinąs savo likimą — ir tu, tu 
turi šito neužmiršti!
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Antroji lietuvių tautinių 
šokių šventė 1963 m. liepos 
mėn. 7 d. Chicagoje jau pra
ėjusi, bet josios sukeltas 
mūsų visuomenėje, o ypač 
jaunuomenėje, nemažas dė
mesys šiam ypatingam įvy
kiui skatino Jūsų bendra
darbį pasitikslinti tiek apie 
buvusią šventę, tiek apie bu
simąją panašią šventę, krei
piantis su keletą klausimų 
pas inž. Br. Nainį, Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos 
Apygardos vicepirmininką ir 
vyriausiąjį šokių šventės 
rengimo vadovą.

— Kada ir kieno valia 
gimė mintis rengti antrą 
JAV ir Kanados lietuvių 
tautinių šokių šventę?

— Pati mintis, kas keleri me
tai ruošti šokių šventes, yra gi
musi pas kai kuriuos asmenis 
tuojau pat po pirmosios taut. šo
kių šventės 1957 m. Net ir dalis 
anosios šventės pajamų buvo pa
likta kitos šventės ruošai... Kon
krečiai gi antrąją šokių šventę 
nutarė ruošti JAV ir Kanados LB 
Centro Valdybos bendrame posė
dyje, buvusiame 1960 metais. 
Tuometinė LB Chicagos apygar
dos valdyba, pirmininkaujama 
dab. JAV LB pirmininko J. Jasai
čio, maloniai priėmė kvietimą 
organizuoti ir vesti visą šventės

Inž. B. Nainys

ruošą. Valdyba darbą pradėjo, 
sudarydama šventės repertuaro 
komisiją. Pavestąjį uždavinį ko
misija: Bruno G. Shotas (pirmi
ninkas) ir nariai: Leokadija Braž- 
dienė, Bronė Jameikienė, Irena 
Šilingienė ir Ringailė Zotovienė 
atliko pilnai, sudarydama reper
tuarą ir išleisdama šokių apra
šymą, vadovėlį. Be to, apyg. val

MOKAME

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED1

TAUTINIŲ ŠOKIŲ MENO DEMONSTRACIJA
ŽVILGSNIS Į TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ 1968 m.

dyba pavedė savo nariui Stasiui 
Šiaučiūnui vesti šventei besiren
giančių šokėjų grupių bei jų daly
vių registraciją. Tas darbas buvo 
atliekamas kruopščiai iki pat ga
lo ir tai įgalino šokėjus aprūpin
ti nakvynėmis, o taip pat greita, 
be jokių kliuvinių, transportacija 
pačios šventės metu.

Vėliau, išsiaiškinus, kad šven
tė rengtina JAV ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenių vardu ir jųjų 
rėmuose, ir pakvietus šventei 
rengti vyr. vadovą,tolesnis šven
tės ruošos darbas buvo tolydžio 
tęsiamas iki pačios šventės die
nų, o apyskaitinis darbas dar ir 
šiandien galutinai nepadarytas. 
Šventės rengime aktyviai dirbo 
savose srityse, kurios iš anks
to šventės vadovo buvo suplanuo
tos ir aptartos, per dvidešimt 
vienetų (komisijų ar pavienių as
menų) apjungusių apie300 su vir
šum asmenų. Norėtųsi tas visas 
darbo sritis ir bent joms vado
vavusius asmenis išvardinti ir 
visiems, visoms padėkoti už di
delį pasišventimą ir gerą uždavi
nių atlikimą. Deja, kad ir apy
pilnį dirbusiųjų sąrašą sudary
ti sunkoka, o ir vieta laikrašty
je ribota, neleidžia tai padaryti. 
Pasitenkinsiu bendru, dideliu pa
dėkos žodžiu visoms, visiems. 
Džiugu prisiminti, kad į šventės 
ruošą itin gražiai įsijungė ir la
bai vykusiai savas sritis sutvar
kė LB Chicagos apygardos apy
linkės: Cicero, Gage Parko, 
Brighton Parko ir kt., kaip ly
giai esu dėkingas už didelę tal
ką studentijai ir bendrai jaunuo
menei! Mano padėka ir LB Chi
cagos Apygardos Valdybos pir
mininkui P; Vėbrai ir visiems 
nariams: K. Drungai, Dr. A. 
Verbickui, D. Bielskui, K. Ka- 
sakaičiui, S. Šiaučiūnui, J. Ve- 
degiui ir B. Vitkui man vykdant 
uždavinį talkinusiems ir ne kar
tą kilusius šventės klausimus 
sprendusiems.

— Kokį įspūdį paliko 
jums pati šventė bei jos 
meninė pusė?

-- Tiesoginiai į šį klausimą 
esu nepajėgus atsakyti, nes šven
tės metu buvau stumdomas ir 
traukiamas aibės interesantų, 
pradedant televizijos stočių, ra
dijo reporteriais ir baigiant sa
lės švaros palaikytojais, kurie 
domėjosi, kada galės pradėti savą 

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
5202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

darbą, atseit, dirbti, gaunant ant- 
valandinį atlyginimą.

Tačiau aš džiaugiausi, žino
damas, kad šventėje dalyvauja 643 
vyr. šokėjai ir 323 pradž. mokyk
lų (parapijinių, šeštadieninių ir 
ansamblių) jaunuomenės. Taip 
pat buvau informuotas, kad iš 
kviestųjų Chicagoje reziduojan-

Rūta Lee-Kilmonytė ir Liudas
Sagys, šventės programos vado
vas.

čių 28 konsulų su šeimomis, 22 
asmenys sekė šventės progra
mą, o taip pat buvo pilnutėlė lo- 
ža, skirtoji Chicagoje vykstan
čios tarpt, parodos paskirų pa
viljonų direktoriams. Kiekvienas 
pastebėjome, kad ir šiaip visas 
amfiteatras buvo pilnutėlis gar
bios publikos, o kasininkas Ig. 
Petrauskas, uždaręs įėjimo du
ris, skaičiavo už bilietus surin
kęs $21.800...

Neiškenčiu nepridūręs, kad 
visai šiai sėkmei daug padėjo 
neįprastai didelį informacinį 
darbą atlikusi mūsų spauda, ku
rios reporterius sutelkė inž. J. 
Grabauskas. Norėtųsi reikšti vil
tį, kad tokiomis progomis šia 
linkme būtų kas nors daugiau da
roma prasimušti ir į amerikoniš
kąją spaudą.

— Įdomu, kokie atsiliepi
mai šokėjų ir jų grupių va
dovų?

-- Esu gavęs ir vis dar gaunu 
laiškų, kuriuose pasisakoma dėl 
šventės, bet glėbį tokių laiškų 

f

. išsigabeno Alb. Valentinas savo 
pekliškiems monams, tad, deja, 
negaliu pacituoti. Bet bendrai vi
si reiškia pasitenkinimą švente, 
jos tvarka bei visokia tarnyba. 
Reiškia pageidavimą šokių šven
tes rengti ir ateityje. Jaunieji 
šokėjai, kaip taisyklė, reiškia 
džiaugsmą dėl Rūtos Kilmonytės 
dalyvavimo ir ypač dėkingi jai 
tie, kurie gavo autografus... Šo
kių vadovų atsiliepimai gauti iš 
G. Gobienės, O. Ivaškienės, J. 
Matulaitienės ir kt.

Išskirtinas vertinimas, žino
ma, jeigu teisingai aš jį esu su
pratęs, šios šventės programos 
vadovo Liudo Sagio. Liudas yra 
įsitikinęs,^kad gražus lietuviškas 
šokis turi auginti didį lietuvį. To
dėl šokių šventė turi būti -- šo
kio menas, tobulas mūsų šokio 
pademonstravimas. Praėjusi 
šventė turėjusi spragų. Todėl 
ateinanti -- turėtų būti aukštes
nio lygio ir josios meninė ruoša 
bei pravedimas turėtų būti šokio 
meisterių rūpestis, gi šventės 
administracija, technikinė orga
nizacija -- mūsų bendruomenės 
uždavinys.

250 METU NUO DONELAIČIO GIMIMO
LAIŠKAS LIETUVIU KULTŪRININKAMS IR VISUOMENININKAMS

Lietuvių gyvenime artė
ja didelės, nepaprastos 
svarbos sukaktis, kuriai ly
gios, man atrodo, šiame am
žiuje jau nebebus. 1964 m. 
sausio 1 d. sueis 250 metų 
nuo lietuvių poezijos kūrėjo 
Kristijono Donelaičio gimi
mo. Iki šios nepaprastai 
reikšmingos datos liko tik
tai 4 mėnesiai, bet lietuvių 
spaudoje aš ligšiol nepaste- 
bėjau jokių žinių apie pasi
ruošimą šiai tautinei, tarp
tautinės svarbos šventei. 
Todėl drįstu atkreipti į tai 
dėmesį ir padaryti sekan
čius pasiūlymus:

1) Paskelbti 1964 metus 
Kristijono Donelaičio me
tais.

2) Visose lietuvių koloni
jose, bet dar svarbiau — 
visuose Amerikos ir užsie
nio universitetuose bei ko
legijose, kur dirba, profe
soriauja ar studijuoja lie
tuviai. skaityti paskaitas ir 
ruošti parodas Donelaičio ir 
lietuvių poezijos reikšmei 
iškelti. Taip pat skaityti re
feratus visose užsienio or
ganizacijose bei institutuo
se, kur lietuviai yra nariais 
ar bendradarbiais.

3) Išleisti Lituanus spe
cialų Donelaičio ir lietuvių 
poezijos numerį (šį pasiūly
mą esu jau asmeniškai pa
daręs Lituanus redakcijai), 
taip pat paskelbti Buitie Re- 
view numerį pritaikytą Do
nelaičio sukakčiai (tas fak
tas, kad amerikiečiai, rodos, 
nutraukė pašalpą šiam žur
nalui, turi kaip tik paska
tinti lietuvius ir kitus bal
tus ir toliau tęsti Buitie Re- 
vievv leidimą, savo jėgomis; 

(politikai turi galų gale su
prasti, kad savita kultūra 
yra dideliu politinės bei

— Rūpesčiai ir mintys, 
slegiančios šventės rengimo 
vadovą ir po šventės?

-- Pirmiausias uždavinys pa
čios šventės materialinės apys
kaitos sudarymas, o su jos pa
tiekimu JAV ir Kanados LB Cent
rams, norėtųsi prijungti ir savas 
sugestijas dėl mūsų šokio puose
lėjimo ateičiai, kaip vienos iš 
priemonių lietuvybei palaikyti... 
Šventės įplaukos siekia apie 
30.000 dol., o išlaidų skaičiuoja
ma apie 2/3 tos sumos. Likutis 
eina LB centrams. Mano noras 
būtų, kad mūsų jaunuomenės taip 
mėgiamas tautinis šokis ir toliau 
būtų visoje bendruomenėje gra
žiai palaikomas ir ugdomas. Nea
bejotinai reikėtų įtraukti į šokėjų 
gretas daugiau mokyklinės jau
nuomenės. O mokinti, galbūt,bū
tų tikslinga paruošti daugiau šo
kių vadovų. Tam paspartinti, at
rodo, būtų tikslinga suruošti iš 
įvairių gyvenviečių sutelktiems 
šokių mėgėjams specialius kur
sus... Tokių kurselių išlaidas 
dengti, galbūt, ras tikslinga iš

v

Aleksis Rannit, YaleUniversi
teto konservatorius ir profeso
rius.

tautinės propagandos gink
lu ir kovos pagrindu už Bal
tijos tautų valstybinę ne
priklausomybę). Čia beveik 
nėra prasmės kelti tai, kas 
yra visiems ir be to aišku, 
būtent, kad Metmenys, Ai
dai, Lietuvių Dienos ir kiti 
žurnalai bei laikraščiai irgi 
išspausdintų specialius Do
nelaičio numerius.

4) Išleisti angliškai pilną 
Donelaičio raštų rinkinį ge
rų anglų-amerikiečių poetų 
vertimuose. Rūpintis Done
laičio poezijos vertimu į 
prancūzų, italų, ispanų ir 
kitas kalbas. Vokiečių ver
timai yra pasenę ir čia rei
kia akcijos naujai vokiškai 
i n t e r p retacijai paruošti. 
(Ligšiol geriausiu Metų 
vertimu yra rusų poeto D. 
Brodskio pilnas vertimas ir 
žymaus rusų poeto-tremti- 
nio Viačeslav Ivanovo iš
versti fragmentai; šiais 
darbais, kartu su pažodiniu 
vertimu iš lietuvių kalbos,

II-sios Lietuvių Tautinių šo
kių Šventės Chicagoje 1963 m. 
liepos 7 d. Amfiteatre panorama.

Inž. J. Slaboko nuotrauka

turimo šventės pelno... Kalbamų 
kursų reikalas bei galimybė šiuo 
metu aiškinamasi su šokių gru
pių dabartiniais vadovais-ėmis.

Tautinių šokių šventės nuotai
kas puoselėti, o taip pat didesnį 
skaičių šokėjų sutelkti ir pras

mingiau juos apjungti darbui, mo
kymuisi, man atrodo, būtų gali
ma, ruošiant šokių festivalius pa
skiruose rajonuose, o visos Š. 
Amerikos būsimoji šokių šventė 
vėl turėtų telktis Chicagoje 1968 
metais, nes čia visą laiką turi
ma apie desėtką ir nemažų šokė
jų grupių, kaip lygiai ir apie tiek 
pat tūkstančių lietuvių žiūrovų... 
Tam tikro įdomumo, manau,- ga
lės įnešti šokiu besidomintiems 
ir pastarosios šventės vaizdų al
bumo, kaip lygiai ir spalvotos fil- 
mos (susuktos Jasiukonio ir kt.) 
į rinką išleidimas...

Su tokiomis mintimis ir pasiū
lymais aš ruošiuos dalyvauti 
bendrame LB JA V ir Kanados 
Centro Valdybų ir Chicagos Apyg. 
Valdybos posėdyje, kuriame bus 
tvirtinama šokių šventės apys
kaita ir tolesnės išvados - -baigė 
pasikalbėjimą inž. Bronius Nai- 
nys* M. VALIUKĖNAS

galėtų naudotis svetimi po
etai). Turimomis žiniomis 
iš Rytų Europos 1964 me
tais Donelaičio poezija iš
eis čekiškai, vengriškai ir 
bulgariškai. Lenkų Akade
mija Varšuvoje jau išleido 
studiją apie intonacijos pro
blemas Donelaičio hegza
metruose. Lietuviai turi 
tremtyje pakankamai aka
demikų ir kritikų specia
liems tyrinėjimams apie 
Donelaitį paruošti. Reikia 
paskelbti apie Donelaitį di
delį kritiškų rašinių rinki
nį vakarų civilizacijos kal
bomis. Reikia spausdinti 
sukakties proga atskirus 
straipsnius svetimoj spau
doj.

5) Jeigu tai yra naudin
ga — sujungti net Lietuvos 
N e p riklausomybės šventę 
su Donelaičio minėjimu, 
ypatingai jei toji šventė 
yra ruošiama svetimšaliams 
arba svetimšaliams daly
vaujant. Reikia užakcentuo
ti, kad tauta, turinti Done
laitį, turi teisę į valstybinį 
suverenumą.

Donelaitis pergyveno dau
gelį Prūsijos karalių, Rusi
jos carų, per jo žemę žy
giavo — jo nesunaikinusios 
— Napoleono, Hitlerio ir 
Stalino armijos. Jis lengvai 
pergyvens ir Nikitą Chruš
čiovą bei jo įpėdinius. Bet 
tarptautiniame forume po
eto svarba yra dar labai ma
žai pabrėžta. Plačiam pa
sauly jis yra žinomas tiktai 
lyginamosios literatūros is
torijos specialistams — ir 
tai nevisiems. Donelaičio 
genijaus skelbimas yra 
kiekvieno sąmoningo lietu
vio pareiga, jo tikėjimo sa
va: tauta realus pareiškimas.

Aleksis Rannit
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EKONOMINIO GYVENIMO AKTUALIJOS

INVESTAVIMAI
ANDRIUS MACKEVIČIUS

Mark Twain yra pasakęs, kad 
esą du atvejai, kada žmogus ne
privalo spekuliuoti vertybinių po
pierių biržoje. Pirmas atvejis, 
kada jis neturi pinigų, ir antras 
atvejis, kada jis turi pinigų. Kaip 
suderinti šį griežtą sprendimą 
su faktu, jog šiandien virš 17 
milijonų amerikiečių, daugumas 
jų vidutinių pajamų klasės, tu
ri investavę pinigų į akcijas. 
Laimei, pono Twain*o pareiš
kimas liečia tik spekuliaciją, o 
ne investavimą. Koks gi skirtu
mas tarp spekulianto ir inves
tuotojo? Vienas senas investici
jų specialistas davė labai vaiz
dų skirtumo apibrėžimą. Įsivaiz
duok, sako, kai peržiūrinėdamas 
biržos žinias randi, kad tavo tu
rimos akcijos pakilo pora punktų. 
Jei tai tau sudaro pakankamai 
pagrindo išgerti ekstra taurelę, 
esi arba pijokas arba spekulian
tas. Investuotojas nesijaudina dėl 
trumpalaikių biržos kurso svyra
vimų.

Investavimas dažnai būna su
prantamas siauresne prasme, tik 
kaip įsigijimas vertybinių popie
rių. Tikrumoje, investuojama į 
bankų taupomąsias sąskaitas, na
mus, gyvybės draudimą, biznį ir 
kita. Kiekvieno investuotojo tiks
lai yra keleriopi: sukaupti gali
mai didesnį kapitalą, jį apsaugo
ti bei užtikrinti galimai didesnes 
pajamas iš kapitalo. Nelaimei, 
nėra tokio investavimo būdo, ku
ris užtikrintų visų šių tikslų at- 
siekimą. Todėl investuotojas pri
valo apsispręsti, kuris tikslas 
jam yra svarbiausias, ant kiek 
pasirinktasis tikslas jam yra 
svarbesnis už kitus, ir pagal taip 
nusistatytą planą, privalo ieško
ti investavimo būdų, kurie duotų 
maksimalinių vilčių tą planą įgy
vendinti.

Sakoma, kad biznio sprendi
mai yra daromi dviejų jausmų 
Įtakoje: noro pelnyti ir baimės 
nustoti. Baimė nustoti papras
tai nusveria norą pelnyti. Kokių 
pavojų gali ar privalo bijotis ei
linis investuotojas?

Kalbant apie investicijų rizi
kingumą, paprastai turima omeny 
galimas kapitalo žlugimas bank
rutavus įmonei, į kurią tas kapi-

PALIKIMŲ

REIKALU
Prieš kiek laiko Cook County 

Palikimų Globos Teismas (Pro- 
bate Court) pakeitė teismo tai
sykles apie nežinomų įpėdinių 
palikimų dispoziciją.

Ligi šiol, nežinomų įpėdinių 
dalys, po palikimų bylos admini
stravimo, būdavo deponuojamos į 
Apskrities iždą apsaugai, o da
bar bus pervedamos Apskrities 
nuosavybėn. Tas galės Įvykti lai
ke vienų metų po turto palikėjo 
mirties. Palikimų administravi
mas paprastai trunka apie metus 
laiko, nors, kaip kada baigiasi 
ir greičiau.

1. Atsižvelgiant Į tai, lietuviai, 
kurie giminių Amerikoje neturi 
ir su giminėmis Lietuvoje nesu- 
sirašinėja, turėtų surašyti ir pa
likti testamentus, paskiriant savo 
turtą tam ar tiems, kam jie nori.

2. Lietuviai, kurių giminės ar 
pažįstami Chicagoje bei jos apy
linkėje miršta ir Lietuvoje įpė
dinius palieka, prašomi painfor
muoti Lietuvos Gen. Konsulatą: 
kur ir kada asmuo mirė ir ko
kius ir kur gyvenančius Įpėdinius 
paliko, kad būtų galima jų var- 
dus-pavardes pateikti teismui ar 
administratoriui, kad apsaugojus 
jų teises ir interesus.

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas, 6147 So. Artesian 
Avė., Chicago 29; III. Tele
fonas: REpublic 7-8334.

talas buvo investuotas. Trisde
šimtųjų metų ekonominė suirutė 
nušlavė visą eilę net stambių įmo
nių, jų tarpe daugelį-bankų. Ne
žiūrint visų dabar naudojamų 
priemonių, vadinamų automatinių 
ir neautomatinių ūkio stabiliza
torių, trisdešimtųjų metų trage
dija, nors nėra pagrindo to lauk
ti, gali pasikartoti. Kad išveng
tų nemalonios padėties, susida
rančios bankrutavus Įmonei, Į 
kurią visos sutaupos buvo in
vestuotos, daugelis visą savo ka
pitalą investuoja Į taupomąsias 
sąskaitas, kurios dažniausia yra 
valstybės apdraustos bent ligi 
$10,000. Tokiame samprotavime 
yra bent dvi klaidos. Pirma, per 
daug reikšmės teikiama taupo
mųjų sąskaitų draudimui. Tiesa, 
valstybinis draudimas užtikrina 
tam tikrą taupomosios sąskaitos 
sumą, tačiau neužtikrina, kad ši 
suma bus taupytojui pareikalavus 
tuoj pat išmokėta. Rimtesnės de
presijos atveju, daugeliui bankų 
tuo pat metu patekus į ekonomi
nius sunkumus, kaip tai.buvo tris
dešimtaisiais metais, bet kuriam 
taupytojui gali tekti ir ilgai pa
laukti garantuotosios indėlio su
mos išmokėjimo. Neturėdamas 
kaip verstis, toks taupytojas gali 
būti priverstas ieškoti, kas galė
tų jo teisę į sutaupytąją sumą 
pirkti šiuo metu už grynus pini
gus. Be abejo, tokia transakcija 
taupytojui būtų žiauriai nuosto
linga.

Antroji per didelio Įsitikėjimo 
taupomosiomis sąskaitomis klai
da yra ta, kad nepagalvojama, kad 
joks draudimas neapsaugo taupy
tojo nuo nuolatinio dolerio vertės 
kritimo. Ak gi, prieš dešimtį 
metų doleris turėjo žymiai dides
nę perkamąją galią, negu šiandien 
kad turi. Nauji federalinės val
džios planai, be jokios abejonės, 
vėl pajudins paskutinių kelių me
tų bėgyje kiek pristabdytą inflia
ciją. Atseit dolerio vertė vėl pra
dės pastebimai kristi. Tuo būdu 
kapitalas, investuotas Į taupomą
ją sąskaitą, palaipsniui nyksta.

Dolerio nuvertinimo pasauli
nėje pinigų rinkoje galimybės yra 
vis dažniau diskutuojamos. Tie
sa, dar nėra pagrindo dėl to per 
daug nervintis, bet jei padėtis ne
pasikeis, toks nuvertinimas turės 
būti padarytas. Tai beabejoatsi
lieptų ir Į dolerio vertę vidaus 
rinkoje. Kad apsaugoti investuo
tąjį kapitalą, kai kurie investi
cijų specialistai siūlo stambie
siems investuotojams dalį savo

kapitalo investuoti Į aukso kasyk
lų akcijas bei Į tų valstybinių Įmo
nių akcijas, kurių valiuta yra pa
grįsta auksu. Neatrodo, kad tai 
užtikrintų apsaugą nuo pavojaus. 

yVis dažniau pasigirsta balsų, siū
lančių atsisakyti aukso standarto, 
t.y. valiutos padengimo auksu. 
Galima tik Įsivaizduoti, kas atsi
tiktų su aukso kaina, jei JAV 
sustotų pirkusios visą aukso pa
siūlą garantuota kaina, $35 už un
ciją. Tuo blogiau, jei JAV iždas 
pamėgintų parduoti visą dabar tu
rimą aukso atsargą laisvoje rin
koje. Pavojaus rš čia trumpu lai
ku dar nereiktų laukti, tačiau il
gainiui prie to gali būti prieita, 

Vienintėlis būdas užsitikrin
ti saugumą nuo šių ar kitų ne
tikrumų yra, pagal amerikiečių 
priežodį, nelaikyti visų kiauši
nių viename krepšelyje. Apdai
rus investuotojas stengiasi savo 
kapitalą investuoti kiek Įmanoma 
Įvairesniais būdais, Įvairiose 
ūkio šakose. Kas tuo pasiekiama? 
Imkime, pavyzdžiui, investuo
toją, kuris pusę savo kapitalo 
turi taupomojoje sąskaitoje i r ki
tą pusę investuotą Į nekilnojamą 
turtą. Infliacijos atveju, taupo
mosios sąskaitos vertė mažėja, 
bet už tai nekilnojamo turto ver
tė turi tendencijos augti. Prie
šingai, depresijos atveju, dolerio 
vertei kylant, mažėja turto ver
tė. Tuo būdu pasiekiama tam tik
ra atsvara prieš galimą ekonomi
nį pavojų. Užtikrinti maksimalinį 
saugumą, paprastai stengiamasi 
kapitalą paskirstyti Į galimai 
daugiau Įvairių ūkio šakų. O toks 
paskirstymas yra Įmanomas tik 
investuojant į tų ūkio šakų Įmo
nių vertybinius popierius, akci
jas bei paskolų lakštus.

* ATLYGINIMŲ MINIMUMĄ 
PAKĖLUS IŠ $1.15 IKI $1.25 pla
tesnei darbininkijos skalei, paja
mų padidėjimas paliečia 2,6 mil, 
žmonių. Iš to kartu tikimasi di
desnės prekybinės apyvartos, nes 
bendra algų padidėjimo suma sie
kia $365 mil.

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
ATPLAUKĖ 'ŪDRA'

Rugpiūčio mėn. 26 d. 3 vai. po 
pietų du lietuvių skautų vadai, 
Julius Butkevičius ir Linas Jur- 
cys po 9 1/2 savaičių kelionės su 
18 pėdų būriniu laivu, pasiekė 
Bostoną.

Tai buvo triumfo diena Bosto
no lietuviams, o ypač Nemuno 
tunto jūrų skautams. Nugalėtojų 
laivą priglaudė So. Boston Yacht 
klubas. Šio klubo tarybos direk
toriai, 21 asmuo, išsirikiavę pa
gerbė ir paspaudė ranką lietu
viams, nugalėjusiems audras ir 
tolį.

Vos išlipus iš laivo, svečiai 
po trumpo telefoninio ryšio bu
vo paimti Nemuno Uosto Globėjų 
direkcijos sekretoriaus Leono

Lendraičio ir ponios globon. Čia 
svečiams buvo suteikta "pirmoji 
pagalba".

Nežiūrintjų nuovargio, kiek at
sigavę, Bostono jūrų skautų ap
supti, vėlokai vakare išvyko pa
rodyti savo laivo Ūdros.

Ryto metą Jurgio Lendraičio, 
E. Eito, M. Manomaičio ir k. pa
dedami, Ūdrą kranais iškėlė ant 
kranto ir išvežė W. Roxburinpo
ilsiui. Šią priglaudė inž. Eug. ir 
Irenos Manomaičių rezidencijoj-. 
trys sūnūs jūrų skautai.

Ūdra po kelių mėnesių grįš 
Chicagon.

Vakare Nemuno Uosto direk
cija surengė nugalėtojams pa
gerbimą.

Burlaivis "Ūdra" Bostono uoste. Prie jo: Butkus, Jurcys,Lendr ai - 
tis, Jančiauskas ir Eitas. J. Lendraičio nuotrauka

DOVANOS LIETUVIŠKAM 
JAUNIMUI

Mokslo metų baigimo, 
sporto švenčių, stovyklų ir 
kt. progomis mūsų jauni
mui puikios, amžinos dova
nos būtų Algirdo 
Gustaičio knygos:

LIETUVA EUROPOS 
NUGALĖTOJA

Lengvai, įdomiai skaito
ma knyga-albumas. Visiems 
lietuviams. Didelio forma
to, puikiame popieriuje. 80 
reikš mingų iliustracijų. 
Dail. prof. A. Varno virše
liai. Kaina $2.50.

KOVA SU GAIDŽIU
Mažiesiems. Puikiai dail. V. 
Stasiūnaičio i 1 i u s truota.

Kaina $2.00.
UŽPUOLA BITĖS

Mažiesiems, šauniai dail. V. 
Stasiūnaičio i 1 i u struota.

Kaina $2.00.
šios knygos gaunamos

DIRVOJE.

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 užsisakę per Dirvą, gauna už 
2.50 dol.

T-nės S-gos Bostono sk. 
pirm. A. Matjoška, atidarydamas 
iškilmes, pasakė jautrią sveiki
nimo kalbą.

Jurcys ir Butkevičius papasa
kojo jų tikslą ir kelionės Įspū
džius, Tikrai buvo ko pasiklau
syti. Kartais ir šiurpas nukra- 
tydavo iš kaikurių epizodų. Ypač 
susižavėjo Bostono jūrų skautai, 
kai tuntininkui P. Jančauskui But
kevičius Įteikė vimpilą Chicago 
-Boston 1963 ne kaip dovaną, bet 
kaip sąlygą tuo pačiu keliu grą
žinti Chicagon. Jau tikrai šian
dien Bostono jūrų skautai tik ta 
tema ir kalba. Svečiai per pager- 
bimą buvo nuoširdžiai organiza
cijų ir asmenų pasveikinti. B-nės 
Apyg. Pirm. J. Vaičaitis prie 
sveikinimų Įteikė poeto Santvaro 
eilėraščių knygas. Sveikindamas 
Nemuno Uosto direkcijos pirmi
ninkas pažadėjo Bostono jūrų 
skautų tėvų ir rėmėjų vardu 
abiems bilietus lėktuvu ĮChicagą. 
Pažadas tuoj buvo išpildytas. Be 
to, jūrų skautų jubil. Rako Sto
vyklos stovyklautojai nėkieno ne
raginami, atsiuntė nugalėtojams 
per Igną Vilėniškį dovaną $75.56. 
Pagerbimą baigė savo žodžiu po
etas St. Santvaras.

Tiek visi kalbėtojai, svečiai ir 
jūrų skautai linkėjo nugalėtojams 
sveikatos ir stiprybės.

Ryto metą V. Ulevičiaus ir M, 
Manomaičio palydėti Į aerodro
mą, svečiai išskrido Chicagon,jš 
kur tą pačią dieną žadėjo pasiek
ti jūrų skautų jubiliejinę stovyklą 
Michigane.

Reikia pažymėti, kad Bostono 
laikraščiai didelėmis nuotrauko
mis atžymėjo šių dviejų drąsuo
lių jūrų skautų vadų nepaprastą 
žygį.

Gero vėjo nugalėtojams! •
Ig. Vilėniškis

* PO CHRUŠČIOVO KALBŲ 
JUGOSLAVIJOJE, daugelis ju
goslavų kelia klausimą: jei komu
nizmas turįs palaidoti JAV, kas 
po to teiks Jugoslavijai ekono
minę paramą?

EAGLE STAMPS ADD EVEN MORE TO YOUR SAVINGS

MAY’S =BASEMENTS
batai May Companijos tiesioginis importas! 

Odos viršus, odiniai padai

Stiliūs A Stilius B
Smailūs 

juodi ar rudi 
B, C. D. pločių.

Mokasino oxfordai 
juodi ar rudi

B iki EEE pločių.

• DYDŽIAI 61/2 iki 12

Stilius C Stilius D Stilius E
3-akiai purvą — saugiai 

tik juodi 
B/iki EEE pločių.

• PLOČIAI B iki EEE

Tiesūs oxfordai 
juodi

D, E iki EEE pločių.

Kasdieniniai be raiščių! 
Tik juodi 

B iki EEE pločių.

John White kuria naujus stilius nepaprastos rūšies ang
liškiems batams, pasižymintiems nauja, grakščia, puoš
nia išvaizda, kartu išlaikant anglų batams žinomą kojai 
patogumą. Jūs vėl rasite tą patį atydų specialistų darbą, 
odinius padus ir pirmos rūšies odos viršų — kokybė, ko
kia. praeityje buvote įpratę džiaugtis. Oda išmušta, išsky
rus stilių E.

Reprezentatyvus pasirinkimas visose May Co. krautuvėse

BASEMENT MEN’S SHOE DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, DOWNTOWN AND ERANCHĘS
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U .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Dalyvaukime LB Cleve

lando I-os Apyl. dešimties 
mėty veiklos minėjime, ban- 
kete-koncerte, kuris įvyks 
ši šeštadienį, rugsėjo 7 d., 
7 v. v., šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Stalai 10 asm., puikios 
vaišės, šokiams gros geras 
orkestras. Numatoma ir ki
tų staigmenų. Kvietimus 
dar galima įsigyti.

Rugsėjo 8 d., 10:30 vai. 
ryto iškilmingos pamaldos 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čioje už gyvus ir mirusius 
Clevelando LB narius ir se-

CHICAGIETES ONA IR ELENA BLANDYTES, dainininkės-solis- 
tės, šį šeštadienį, rugsėjo 7 d. 7 v.v. koncertuos LB Clevelando I-os 
Apylinkės dešimties metų veiklos minėjime. Be lietuvių kompozi
torių kūrinių, p-lėsBlandytės išpildys ir arijas iš operų "Pikų Dama", 
"Figaro vestuvės" ir kt.

CLEVELANDO VAIDILOS TEATRAS, 
minėdamas savo dešimtuosius metus, š.m. rugsėjo 14 d., šeštadienį, 
sv. Jurgio parapijos salėje ruošia nuotaikingą

KONCERTĄ - BALIU

Baliui salės dekoravimo projektą paruošė Petras Maželis.

Baliaus pradžia 8 vai. Koncerto pradžia lygiai 9 vai.

Programoje: Ryto Babicko vedamas vyrų balsų oktetas ir baleto šo
kėja Livija Kasperavičiūtė.

Elegantiškiausios balinės suknelės savininkei skiriama 
premija.

Šokiams gros pagarsėjęs Melody orkestras, dainuojant Arūnui Gaspa- 
- raičiui.

Pakvietimus grupėmis ar.pavieniai prašome užsisakyti iš anksto skambinant Petrui Ma
želiui telef. 371-4729 arba Ignui Gataučiui telef. MU-1-5378.

ALB Clevelando 1-mos Apyl. Valdyba

ses-brolius už geležinės už
dangos.

Tuoj po pamaldų šios pa
rapijos salėie — Tautos 
šventės minei imas. Prašo
me. organizacijas pamaldose 
ir minėjime dalyvauti su 
vėliavomis.

• Viešnia iš Australijos, 
solistė B. Vasiliauskienė ir 
sesutės Jokūbaitytės pasi
rodys televizijos programo
je sekmadienį, rugsėjo 8 d., 
1 vai. (Polka Varieties).

Lietuvaičių pasirod y m ą 
televizijos programoje su
organizavo Clevelando biru- 
tietės, vadovaujamos p. V. 
Nagevičienės.

• Paskubėkite įsigyti bi
lietus į viešnios australietės 
Genovaitės Vasiliauskienės 
koncertą, kol yra vietų pa
sirinkimui. Kainos žemos: 
$1.50 ir $2/'O. Keletas vietų 
po $2.50. Jaunimui po $1.00.

Bilietai gaunami Dirvoje, 
6907 Superior Avė.

• Zenonas Dučmanas, Li
thuanian Village bendrovės 
prezidentas, persikėlė i nau
ją butą. Jo adresas dabar 
yra: 29002 Weber Avenue, 
Wickliffe, Ohio. Telefonas: 
944-5644.

CHICAGOS PARENGIMU I
— KALENDORIUS _J

RUGSĖJO 8 D. 7:30 vai. vak. 
Chicagos Skautų Vyčių draugo
vės laužas Marąuette Parke.

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

RUGSĖJO 15 D. Lietuvių Ag
ronomų Sąjungos gegužinė F. ir 
V. Manelių ūkyje 138th and Sta
tė Rd., Lockport, III.

RUGSĖJO 22 D. 1:00 vai. 
p.p. Chicagos Lietuvių Žagarės 
Klubo susirinkimas Dirkio sve
tainėje, 4500 So. Talman.

RUGSĖJO 28 D. AL Montes- 
sori Draugijos balius Balio Pakš
to svetainėje. Baliaus pelnas ski
riamas atidaromiems Lietuvių 
Vaikų Nameliams.

RUGSĖJO 28 D. 8 vai. vak. 
Krivūlės Klubo metinis kultū
rinis parengimas parapijos sa
lėje, 1500 So. 49th Court, Cice
ro, III.

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

RUGSĖJO 28 D. Skautų ir kri
vūlės klubo metinis vakaras Ci
cero lietuvių parapijos salėje.

RUGSĖJO 29 D. Marijos Ne
kalt. Pr. Seserių Cicero Rėmėjų 
madų paroda 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 5 D. Lietuvos Duk
terų vakarienė Jaunimo centre.

SPALIO 5 D. Lituanicos" 
skautų tunto vakaras rengiamas 
Tėvų Komiteto Balio Pakšto sa 
Įėję.

JAUNIMUI SKELBIAMAS KONKURSAS
Amerikos Lietuvių Tary

bos Clevelando skyriaus 
Valdyba 1863 metų sukili
mo 100 metų, sukakties mi
nėjimo proga skelbia jauni
mui konkursą. Už geriausią 
darbą skiria 100 dolerių 
premija.

Konkurso tema: 1863 me
tų sukilimo reikšmė lietu
vių tautai.

Sąlygos:
1. Konkursinis darbas — 

straipsnis turi būti ne trum
pesnis kaip penki praretin
ti mašinėle rašyti puslapiai.

2. Straipsnis pasirašomas 
slapyvardžiu. Drauge įde
damas vokas su autoriaus 
tikra pavarde ir adresu.

3. Straipsnis turi būti at
siųstas ne vėliau kaip iki 
1963 m. lapkričio 5 d. ALTo 
Clevelando skyriaus pirmi
ninkui K. žiedoniui — 18305 
Neff Rd., Cleveland, Ohio, 
44119.

4. Konkurso straipsniams 
vertinti komisiją sudarys ir 
spaudoje paskelbs Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cleve
lando skyriaus Valdyba.

PUOŠNUSIS
CLEVELANDAS

Neliečiant Clevelando statybi
nės architektūros, čia pabrėžti
na jo žalioji architektūra, suku
riama dekoratyvinės sodininkys
tės. Šiuo atžvilgiu Clevelandas 
yra vienas gražiųjų JAV miestų. 
Be įdomių jo parkų pažymėtina, 
ypač atokiau nuo centro esančių 
kiemų - sodybų, taip pat skverų, 
šventorių ir kt. gausi žalioji de
koracija. Malonu yra pasigrožėti 
puikiomis nuostabaus žalumo sė
tinėmis, bei velėninėmis vejo
mis (žolynais) su gana skonin
gai parinktais mediniais ir žoli
niais dekoratyviniais augalais.

Dekoratyvinės sodininkystės 
sritį Clevelande aptarnauja dau
giau kaip 200 įmonių su apie 35000 
darbininkų. Šiam darbui palanku
mo teikia ir nemaži medelynai, 
esą arti miesto, kurie be ko kita 
svarbūs ir tuo, kad vietoje išau
gina tinkamesnės sodinamosios 
medžiagos, negu ne retai gauna
moji iš kitų klimatinių sričių.

Šia pat proga reikia pažymė
ti, kad tų dekoratyvinės sodinin
kystės įmonių tarpe yra ir lie
tuvių, naujųjų ateivių. Štai diplo
muoto miškininko Zigmo Dautar
to, Garden’s Friend Co., kuriai 
jis pats ir vadovauja. Greta kitų 
jo įmonė Clevelandui yra atli
kusi nemaža dekoratyvinės sodi
ninkystės darbų, kurių vienas net 
už 10,000 dol. Jos gyvavimas jau 
virš 10 metų (nuo 1950) savaime 
rodo ir pasisekimą. Dalį sodina
mosios dekoratyvinės medžiagos 
Z. Dautartas išsiaugina medely
ne nuosavame 100 akrų ūkyje. Ša
lia numatomo plėsti esamo mede
lyno netolimoj ateity būsią augi
nami ir kalėdiniai medeliai pla
čiu pramoniniu mastu. Z. Dautar
tas yra išrinkąs American Fo- 
restry Association nariu.

J. Rkt.

5. Laimėjusiam konkursą 
premija bus įteikta per 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus sureng
tą 1863 m. sukilimo minėji
mą Clevelande, Ohio.

Pastaba: 1. Jau nu
tarta, kad 1863 m. sukilimo 
minėjimą Clevelande rengti 
š. m. lapkričio 9-10 dd. Mi
nėjimo metu bus įteikta, 
premija laimėjusiam kon
kursą.

2. Ankstyvesniuose "Jau
nimui Skelbiamas Konkur
sas” 3 p. buvo klaidingai pa
žymėta, kad straipsnius at
siųsti iki 1953 m. lapkričio 
15 d., pataisoma: straipsnis 
turi būti atsiųstas ne vėliau 
kaip iki 1963 m. lapkričio 5 
dienos.

Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando 
Skyriaus Valdyba

REIKALINGA MOTERIS 
— PARDAVĖJA, 

pirmą mėnesį tik penkta
dieniais ir šeštadieniais, 
kad paruošus pastoviam 
darbui. Darbas — maisto 
krautuvėje. Pageidaujama 
kalbančios lietuviškai.

De Nunzio
1975 W. 25 St.
Tel. PR 1-4479

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE (SLA)

Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo 
1886 m. ir jau atšventė savo DEIMANTINĮ JU
BILIEJŲ. 1

SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė 
organizacija lietuvių tarpe turi daugiausia narių 
ir valdo didžiausį kapitalą.

Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR AP
DRAUDOS, bet stoja nariu į SLA, nes žino — 
1) kad SLA apdrauda gera, geresnės nėra, 2) SLA 
apdrauda pigi, nes savitarpinės pagalbos pagrindu 
veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, o 
stengias savo nariams teikti visokeriopą pagalbą 
ir fraternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi, 
nes paremta dideliais rezervais.

SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDA nuo 
$100.00 iki $10,000.00.

SLA Taupomosios apdraudos svarbios jauni
mui ir šeimos apsaugai nuo netikėtų sunkumų.

SLA akcidentalė apdrauda reikalinga šiais 
laikais kiekvienam.

SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos at
veju narys ją gauna pats.

SLA galima gauti apdrauda nuo gimimo die
nos iki gilios senatvės.

SLA kuopos yra visose žymesnėse lietuvių 
kolonijose, jos teikia žinias apie apdraudos ir 
įstojimo sąlygas.

Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į 
SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30 Street New York 1, N. Y.

GREETINGS and BEST WISHES

NORVVOOD DRUG, INC.
DANDE POTATO CHIPS

Geras recepto išpildymas yra svarbiausia mūsų pareiga. 
RECEPTŲ SPECIALISTAS

6411 Superior Avė. HE 1-1035

NAUJOS IDĖJOS 
NAUJAI ERAI

APDRAUDA?
Pasitik- r-t 
rink

NATIONWIDE
dėl naujų idėjų!
O AUTOMOBILIŲ

APDRAUDA
□ NUO GAISRO 

APDRAUDA
□ GYVYBĖS APDRAUDA
□ NAMŲ SAVININKŲ
□ MOKSLO
□ PASKOLŲ
□ NELAIMIŲ IR LIGOS
□ PENSIJOS

Natiomvide turi naujų- idėjų 
jūsų apsidraudimui, kad iš
pildžius bet kurį apdraudos 
reikalavimą už jums įmano
mą mokestį. Patikrinkite jus 
įdomaujantį planą ir kontak
tuokite:

LIETUVĮ 
JUOZĄ BALNIŲ 

(JOSEPH BROOKS) 
5359 Decker Rd.

No. Olmstead, Ohio 
Telef. 777-2155 

^atiohmidc 

Nationwide Mutual Insurance Co. 
Nationwide Life Insurance Co.

Nationwide Mutual Fire Insurance Co. 
home office: Columbus, Ohio

TAKE OUT CLERK
IMMEDIATE OPENING, 

full or part time — excel- 
lent, opportunity — salary, 
meals, uniforms furnished. 
Apply in person to Manager 
after 3 p. m.

KENNY KINGS 
5836 Mayfield Rd.

IŠNUOMOJAMI
GYDYTOJUI IR 

DANTISTUI 
KABINETAI 

virš Superior Savings 
and Loan patalpų, 

East 68 ir Superior gt. 
kampas.

Teirautis telefonu:
HE 1-2497.

r START A 1

Cleveland Urust 
VACATION ACCOUNT 

NO W!

SAVE ALSO FOR
• Education
• Insurance
• Home

Every Other Week 
dfpos/t . . . HAVE

>222 25 TIKĖS ... >50 
>422 25 TIKĖS . . >100BANK fO« Ali TMI

r i
Che 
vėl d

Crust Coinpany^

>1022 25 TIKĖS.. >250
WE WELCOME YOUR SAVINGS

MEMBER FEDERAL DEPO INSURANCE CORPORADCN £

EAST CLEVELAND—13515 EUCLID AT SUPERIŪ^

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

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

6621 Edna Avenue 
EN 11763

GERI NAMAI
Plytinis, 3 metų senumo. 

2 miegamieji žemai, 2 vir
šuj, padalintas rūsys, netoli 
Euclid Avė., dabar neapgy
ventas.

Labai geroje gatvėje ply
tinis 3 miegamųjų, švarus, 
2 garažai, prie E. 185 gt.

P a r duodamas palikimas 
E. 185 gt. Didelis namas ir 
priedų komercinis sklypas, 
netoli Neff Rd.

Tarp E. 185 gt. ir Lake 
Shore Blvd. turime didelį 
namą, dabar neapgyventas, 
priedų sklypas.

Norintieji pirkti ar par
duoti, prašome sustoti, ar 
paskambinti

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

United Multiple Listing 
Service

i 780 E. 185 gt.
IV 1-6900 ar KE 1-2190

• A u to m o b ii e
• Christmas
• Ta x e s

936 East 185 St. 
KE 1-7770
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PETROIT

MOKSLO METU PRADŽIA

KAS IR KUR?
• Dirvos redaktorius Vy

tautas Gedgaudas su ponia 
savo atostogas praleidžia 
kelionėje po rytines JAV 
valstybes. Kelionės metu 
numato aplankyti Roches- 
terį, Bostoną, New Yorką ir 
kt. vietoves.

• Dr. Gediminas ir Aldo
na čekai, iš New Jersey, 
praleidę atostogas Europoje 
ir aplankę Angliją, Norve
giją Švediją, Daniją, Olan
diją, Vak. Vokietiją ir Pran
cūziją, rugsėjo 1 d. sugrįžo 
kupini geriausių įspūdžių.

• Lietuvos Atgimimo Są
jūdis įsijungė į VLIKą, pri- 
siųsdamas tokio turinio 
laišką: ”1963 m. rugpiūčio 
24 d. Didžiai Gerbiamajam 
Vyriausiajam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetai, New 
Yorke. LIETUVOS ATGI
MIMO SĄJŪDŽIO VY
RIAUSIOJI VALDYBA sa
vo posėdyje 1963 m. rug
piūčio 24 d. susipažinusi su 
VLIKo kvietimu į vieningą 
Lietuvos laisvinimo darbą, 
visais balsais nutarė: LIE
TUVOS ATGIMIMO SĄJŪ
DIS, kaip Lietuvių Naciona
listų Partijos Tąsa išeivi
joje, atsiliepdamas į VLIKo 
kvietimą, pareiškia savo no

A. A.

SOFIJAI AVIŽONIENEI

mirus, BIRUTEI ir ALEKSANDRUI BLAŽEVI-

ČIAMS gilią užuojautą reiškia

Stasė ir Matas Mickai

Gilaus liūdesio valandoje, mylimos motinos, 

uošvės ir senelės netekus,

DR. VYTAUTĄ AVIŽONĮ ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučia

Aleksandras ir Irena Vakseliai 
Irena Vakselytė

Kredito Kooperatyvo ”Paramos” pirmininkui

JURGIUI STRAZDUI,

jo broliui PETRUI mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Lietuvių Kredito Kooperatyvas ”Parama”

rą, įsijungti į bendrą, Lie
tuvos laisvinimo darbą, įsto
damas į VLIKo sudėtį ir 
kartu deklaruodamas, kad 
Sąjūdis laikysis 1944 m. va
sario 16 d. deklaracijos, 
1945 m. Wuerzburgo susita
rimo ir veikiančio VLIKo 
statuto dėsnių”.

Pasir. inž. K. Oželis, 
LAS Vys; Valdybos 

Pirmininkas
St. Kaulėnienė,

Gen. Sekretorius

• Dr. Jonas Paukštelis, 
East Chicago, Ind., Rezoliu
cijoms Remti Komiteto vie
tos skyriaus pirmininkas, 
gavo laišką iš senatoriaus 
Birch Bayh (D. — Ind.), 
kuriame jis pasisako už re
zoliucijas.

• Anastazijos Tamošai
tienės Dailės Paroda. Los 
Angeles, Calif., š. m. rug
sėjo 8 d. atidaroma paroda, 
kurioje pavaizduota nau
jausi dailininkės darbai iš 
tapybos, guašų ir audinių. 
Parodoje išstatyta keletas 
gobelenų ir kilimų, o taip 
pat įvairių Lietuvos apylin
kių tautinių drabužių.

Parodos atidarvmo kalbą 
pasakys poetas B. Brazdžio
nis. Pati dailininkė šiomis 
dienomis iš Kanados išvyko 
į parodos atidarymą.

Detroito Lituanistinė šeš
tadieninė Mokykla su šiais 
mokslo metais žengia į ke
turioliktus lietuviško darbo 
metus, šeštadienį, rugsėjo 
mėn. 7 dieną pradedami 
1963-64 mokslo metai. Visi 
mokiniai renkasi į mokyklą 
iš ryto 9 vai. 45 min., iš kur 
organizuotai dalyvatis pa
maldose 10 vai. šv. Antano 
bažnyčioje. Pamaldų metu 
giedos mokiniai, vadovauja
mi mokyt. Pr. Zarankos, o 
giesmes vargonais palydės

• Med. dr. M. Namikas, 
Glendora, Calif., siųsdamas 
Rezoliucijoms Remti Komi
tetui savo $25.00 auką, kvie
čia visus geros valios lietu
vius paremti šį žygį savo 
”našlės skatiku”. Visos au
kos siųstinos: Mr. George 
A. Petrauskas, 3442 Made
ra Avenue, Los Angeles, 
California, 90039. Kasinin
kas aukas tuoj pakvituoja, 
ir visi aukotojai gauna re
guliariai Komiteto biulete
nį, — News Bulletin.

• Alg. Draganevičius, 
Hartford, Conn., vadovau
jąs Lietuvių Bendruomenės 
apylinkei, atsiuntė Rezoliu
cijoms Remti Komiteto va
dovybei 51 peticiją rezoliu
cijų reikalu, pasirašytą 13 
ar mažiau asmenų, pasisa
kant pilnai už rezoliucijas 
ir kviečiant JAV-bių Kon
gresą duoti joms eigą. Ko
mitetas tas peticijas per
siųs Senato ir Atstovų Rū
mų užsienio reikalų komisi
jų pirmininkams — senato
riui J. William Fulbright ir 
kongresmanui Thomas E. 
Morgan. Tai tikrai puikus 
JAV-bių Lietuvių Bendruo
menės Hartfordo apylinkės 
darbas.

• Juozas Jurkus, Roches- 
ter, N. Y., LB vietos apy
linkės pirmininkas, kurio 
pastangomis kongresmanas 
Pillion (R. — N. Y.) jau 
yra įnešęs rezoliuciją, judi
na kitus tos valstijos kon
greso atstovus naujų rezo
liucijų reikalu. Anot jo, vi
si 41 New Yorko valstijos 
kongreso atstovai turėtų 
įnešti Pabaltijo kraštų lais
vinimo reikalu rezoliucijas.

• Stasys Baras ir panelė 
Dana Stankaitytė sutiko 
dainuoti Beverly Shores 
rengiamame baliuie-koncer- 
te, šeštadienį, spalio 12 die
ną. Abu menininkai malo
niai priėmė Klubo pakvieti
mą ir žada solo ir duetais 
praturtinti koncertinę ba
liaus dalį.

• Dr. kun.Ladas Gronis, 
buvęs Vasario 16 Gimnazi
jos direktorius 1954-1962 
m., rugpiūčio 29 d. mirė 
Frankfurte, Vokietijoj. Ve
lionis buvo gimęs 1896 m. 
Kriokialaukio parap., Aly
taus apskrityje. Į kunigus 
išventintas Kaune 1929 m. 

vietos vargonininkas Alber
tas Mateika, šv. mišias at
našaus ir pritaikytą pa
mokslą pasakys mokyklos 
kapelionas kun. Kazimieras 
Simanavičius.

Tuoj po pamaldų inž. Jo
nas Gaižutis nadarys visos 
Lituanistinės Mokyklos nuo
trauką, kuri bus panaudoja
ma spaudai, mokyklos kro
nikai ir Lituanistiniu Mo
kyklų istorinei medžiagai. 
Todėl tėvai prašomi savo 
vaikus atitinkamai paruoš
ti ir tenebūna nei vieno mo
kinio, kurio toje nuotrauko
je nebūtų.

Po trumpos pertraukos 
klasėse bus suteiktos infor
macijos mokyklos tvarkos 
ir darbo reikalais ir bus 
dainavimo pamoka. Tuo 
tarpu kitose klasėse vyks 
naujų mokinių registracija 
ir mokesčio už mokslą išrin
kimas. Tėvai prašomi ir 
šiais metais kaip pernai už
simokėti už mokslą iš anks
to. Mokestis už mokslą nėra 
pakeistas, taigi viskas 
įprastine tvarka. Pageidau
jama, kad tėvai iš karto už
simokėtų už visus metus, 
tačiau galima ir pusmečiais.

Taip pat naujų mokinių 
registracija bus vykdoma 
iki 12 vai. Pabrėžtina, kad 
visi mokyklinio amžiaus 
vaikai, kad ir iki šiolei dar 
nėra lankę Lituanistinės 
Mokyklos, galės irgi įsire
gistruoti ir jie bus perkelti 
pagal jų pajėgumą į atitin
kamus skyrius. Tenelieka 
Detroite nei vieno lietuvio 
vaiko, kuris savo mokykli
niame amžiuje nelankytų 
savo tėvų kalbos mokyklos.

Lituanistinė mokykla, va
dovaujama mokyt. Pr. Za
rankos, išpildys meninės 
programos dali rugsėjo 15 
d. mokyklos kapeliono kun. 
Kazimiero Simanavič i a u s 
pagerbimo bankete jo 25 
metų kunigystės sukakties 
proga.

Naujas Tėvų Komitetas 
yra tokio sąstato: pirminin
kas Alfonsas Kasputis, iž
dininkas Jonas Bartkus, o 
sekretorius ir parengimų 
vadovas Henrikas Dūda. 
Tėvų Komitetas prašo tėvų 
pasinaudoti rugsėjo 7 d. 
kaip geriausia proga užsi
mokėti už mokslą. Negalin
tieji turi paduoti prašymus 
Tėvu Komitetui. Revizijos 
komisiją sudaro: pirminin
kas Algis Astašaitis ir na
riai Bronė Kulikauskienė ir 
Alfonsas Arlauskas.

Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. J. Walter Sta- 
nievich lituanistinei mokyk
lai nrielankus ir leidžia nau
dotis mokyklos patalpomis.

Mokyklos Vedėjas

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Laima Katauskaitė ir Česlovas Kiliulis š.m. rugpiūčio 24 d. pa
laiminus kun. Jurgelaičiui So. Bostone išeina iš bažnyčios, sukūrę 
lietuvišką šeimą.

Laimos ir Česlovo Kiliulių iškilmingos vestuvinės vaišės įvyko 
Liet. Pil. Draugijos Auditorijoje, Bostone, į kurias susirinko virš 
200 svečių ir skautiškas jaunimas. Programą pravedė Žalgirio tun
to tuntininkas K. Nenortas, kuris perskaitė gautus sveikinimus. Lai
mos tėvelis Kazys Katauskas prisiuntė telegramą iš Lietuvos.

Rugpiūčio 25 d. jaunavedžiai aplankė skautų jubiliejinę stovyklą. 
Jaunavedžiai išvyko atostogų į Jamaicos salas. Linkime Laimai ir 
Česlovui laimingos kelionės, o sugrįžus laimingo gyvenimo.

Chicagos Korp! Neo-Lithuania korporančių kvartetas, kuris at
liks programą per tautos šventės minėjimą, rengiamą LB Cicero 
apylinkės rugsėjo 14 d. šv. Antano parapijos patalpose. Kvarteto 
dalyvės: Elvyra ir Regina Kavaliūnaitės, Julija Gapnerytė ir Regina 
Česaitė. V. Račkausko nuotrauka

PADĖKA
A t A

JUOZAS GAURILIUS
Mirė 1963 m. liepos 29 d., palaidotas Šv. Ka

zimiero kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame: Šv. Kryžiaus parapi

jos kunigams už gedulingų pamaldų atlaikymą ir 
palydėjimą į kapines, Korp! Neo-Lithuania filis
teriams, korporantams-ėms ėjusiems garbės sar
gybą prie velionies karsto, karsto nešėjams, auko
jusiems šv. Mišioms už a. a. JUOZO sielą, prisiun- 
tusiems gėles, pareiškusiems užuojautą žodžiu ar 
raštu, lankiusiems velionį koplyčioje ir palydė j tį
siems į amžino poilsio vietą.

Dėkingi laidotuvių direktoriui Mažęika-Evans 
už malonų patarnavimą laidotuvių metu ir už vi
sokeriopą pagalbą tvarkant reikalus po laidotuvių.

žmona, sūnus, marti ir anūkė

ir 1925 m. Šveicarijoje ga
vo daktaro laipsnį. Nuo 
1925 iki 1942 m. buvo Vil
kaviškio vyskupo kancleriu.

• Poetui Faustui Kiršai, 
sunkiai susirgus, Bostono 
General ligoninėje padaryta 
galvos operacija. Linkime 
greitai pasveikti.

• Vincas ir Genovaitė Vis
kantai suruošė šaunias iš
leistuves sūnui Zigmui ir 
marčiai Birutei, išvykstan
tiems i Los Angeles. Jau
nieji Viskantai neseniai gri
žo iš Europos po dviejų mė
nesių povestuvinės kelionės.

• Leonas Balzaras, 5936 
So. Wolcott St., Chicago 36, 
tel.: 471-1552, yra pakvies
tas LB Kultūros Fondo se
kretoriumi. Vladui Micui 
pasitraukus iš pareigų. KF 
Valdyba reiškia nuoširdžią 
padėką.

DĖMESIO! DĖMESIO!

Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkė rugsėjo 14 d. 7:30 vai. vak. 
šv. Antano parapijos salėje rengia

RUGSĖJO AŠTUNTOSIOS MINĖJIMĄ
ir LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS METINĘ VAKARIENĘ

Apie Tautos šventę išeivijoje trumpai kalbės LB tarybos narys pulk. Jonas Švedas.

Meninę programą išpildys studentai neolituanai, ateitininkai, santariečiai, skautai ir 
Cicero Aukšt. Lituanistinės mokyklos tautinių šokių grupė. Šokiam gros neolituanų or
kestras. Veiks baras. Įėjimas $3.50, studentams ir moksleiviams -- $1.00. Stalus užsi
sakyti pas K. Dočkų, telef. OL 2-4410.
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