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Prieš pasikeitimus Europoje
Pasitraukiančiojo Adenauerio pėdomis pasekė ir britų Macmillanas. - Tuo
tarpu de Gaulle dar užsispyrė toliau vadovauti Prancūzijai ir įsakė ateinan
čiais metais pravesti prezidento rinkimus. - Jei Prancūzijoje dar nėra aiš
kios asmenybės, kuri galėtų sėkmingai pasipriešinti de Gaulliui, D. Britani
joje ateinančią valdžią turėtų sudaryti 12 metų opozicijoje išbuvę darbiečiai.
Liga galų gale privertė D. Bri
tanijos ministerį pirmininką Ha
roldą Macmillaną atsisakyti nuo
vadovavimo konservatorių parti
jai, kuri 12 metų valdė kraštą.
Rinkimai turėtų įvykti kitų metų
rudenį arba anksčiau, jei vyriau
sybė ras jai kokį palankų anks
tyvesnį momentą -- tuo atveju ji
gali bet kada paleisti parlamentą
ir paskelbti rinkimus. Šiuo metu
nuotaikos krašte tokios, kad visi
D. Britanijos politinio gyvenimo
žinovai laukia darbiečių partijos
laimėjimo. Ne tiek dėl to, kad
gyventojų daugumai būtų prie šir
dies darbiečių programa, kiek dėl
to, kad konservatoriai gerokai
nusibodo ir tauta nori permainos.
Reikia pastebėti, kad Macmillanui paskutiniuoju metu ir nesise
kė. Užtenka prisiminti tik nese
ną Christine Keeler skandalą li
tai, kad D. Britanijai, nepaisant
išleistų milžiniškų sumų, visdėlto nepasisekė tvirtai atsisto
ti ant kojų kaip trečiai atominei
galybei tarp JAV ir Sovietų Są
jungos. Pagaliau ir neįsileidimas
D. Britanijos į Europos Bendrąją
Rinką irgi užskaitomas Macmillano nenaudai.
Naujas D. Britanijos ministe
ris turėtų būti darbiečių partijos
vadas Harold Wilson, 47 metų, iš
profesijos ekonomistas. Dar bū
damas 31 metų jis gavo prekybos
ministerio postą Attlee kabinete,
tačiau iš tos vietos vėliau pasi
traukė, protestuodamas prieš iš
laidų karo reikalams padidinimą
Korėjos karo metu. Ir dabar jis
yra už tarptautinių santykių page
rinimą, kad tuo būdu galima būtų
sumažinti išlaidas karo pasiruo
šimui. Atrodo, kad Wilsonasnori
visai atsisakyti nuo atominio ap
siginklavimo, paliekant tą ginklų

siuntė pati Apvaizda ir Ji turės
pasirūpinti, kas atsitiks po jo, o
tuo tarpu jis turi laikytis valdžio
je, kol tik gali.
rūšį amerikiečiams ir sovie
Neseniai kalbėdamas Orange
tams. Vietoje to britai, anotWilmiestelio turgavietėje jis taip
sono, turėtų sustiprinti savo konaiškino: "Generolui de Gaulle
vencionalinę kariuomenę Vokie
svarbu yra tai, kas naudinga
tijoje, kad tuo būdu, amerikie
prancūzų tautai. Šitą aš suvokiau
čiams ir sovietams išlaikant ato
jau prieš 25 metus ir esu pasi
minę lygsvarą, sovietams neuž
ryžęs, kol tam turiu jėgos, taip ir
eitų noras pabandyti‘mažo karo’
toliau elgtis.''
veiksmais pasistūmėti į priekį.
De Gaulle įsakė naujus prezi
Tokia tarptautinė padėtis leistų
dento rinkimus pravesti kaip ga
darbiečiams daugiau dėmesio ir
lima anksčiau -- gal jau kitų me
pastangų kreipti ūkinės gerovės
tų pavasarį. Tie rinkimai būtų su
pakėlimui. Kiek galima spręsti iš
jungti su nauju konstitucijos pa
Wilsono kalbos darbiečių kongre
keitimu, kuris sumažintų senato,
se Scarborough kurorte, darbie
iki šiol vis besišiaušiančio prieš
čiai į rinkimus neis siūlant na
de Gaulle, galią, paliekant jį tik
cionalizuoti visą D. Britanijos
patariamąja institucija ūkiniuose
sunkiąją pramonę. Apie tai visai
nebus kalbos. Šį kartą darbiečiai ir socialiniuose klausimuose.
Greiti rinkimai neleistų susior
kalbės apie socializmo jungtuves
ganizuoti opozicijai. Šiuo metu
su mokslu. Mokslas, kurį paremti
nebus gailimasi pinigų, turėtų su socialistai jau yra linkę eiti į ko
aliciją su komunistais, tuo tarpu
rasti būdus, kaip pager inti pra
gyvenimo sąlygas D. Britanijoje. radikalsocialistai viešos sąjun
gos nenori, tačiau nori tokio slap
Tuo tarpu Prancūzijoje trečias to susitarimo, kuriuo komunistai
senas Europos vadas gen. Chari savo kandidato nestatytų, o palai
tes de Gaulle nenori eiti Adenau kytų bendrą kairiųjų kandidatą.
erio bei Macmillano pėdomis ir
pagalvoti apie savo pasitraukimą.
Tiesą sakant jo ir sąlygos visai
kitokios. Tuo tarpu, kai Macmil
lano ir Adenauerio pakeitimas
gali būti pravestas, taip sakant,
numatytu keliu ir nesukels są
myšio, de Gaulle turi tiek val
džios savo rankose, kad prancū
zai jokiu būdu nesutiks duoti tiek
daug įgaliojimų kitam asmeniui.
Kitaip sakant, ten nėra tokios as
ALT pirmininkas gavo iš Vals
menybės, kuri galėtų pakeisti de
Gaulle. Jis neturi jokio įpėdinio ir tybės Departamento atsakymą į
atrodo, kad visai nenori tokio ieš pasiųstą rugsėjo mėn. 16 d. JAV
koti. Jo filosofija yra tokia, kad jį Prezidentui J.F. Kennedy ALT
-- de Gaulle — Prancūzijai at suvažiavimo sveikinimą. Rašto
turinys yra toks:

Vytautas Meškauskas

JAV negalvoja
pripažinti
Lietuvos
okupavimą

Šiandien ir rytoj
KUBOS barzdotasis diktatorius, garsus savo audringu tempe
ramentu, paskutiniu laiku pasidarė ramus ir laikosi šešėlyje. Tam
jis turi keletą priežasčių. Jis yra atsidūręs tarp dviejų sostų, arba
aiškiau sakant, Pekino ir Maskvos konfliktas jam sukelia didelių rū
pesčių.
Iš viso ko atrodo, kad Castro jaučia daug simpatijų Pekino poli
tikai, bet kartu negali atsisakyti ir nuo Maskvos viliojimų. Castro,
lygiai kaip ir Mao galvoja, kad Amerika yra tik "popierinis tigras"
Chruščiovas yra kitos nuomonės. Jis žino ko verta Vakarų jėga ir
kiek pavojingas atominis karas.
Pekinas ir Havana mėgsta agresyvią politiką, kas yra labai
pavojinga neužsiangažavusiems kraštams. Atominė bomba nežiū
rės neutraliųjų valstybių sienų.
Castro žino, jei jis perdaug pasvirs į Pekino pusę, niekad iš
kinų negaus tiek, kiek dabar gauna iš rusų, kurių parama skaičiuo
jama kasdien po milijoną dolerių. Tad Kubos diktatorius stato sau
klausimą, kas atsitiktų jei Maskva atšauktų paramą? Castro dar iki
Šiam laikui nepasisakė už atominių bandymų uždraudimo susitari
mą. Nežinoma, ar jis iš viso padės parašą ant sutarties. Raudonoji
Kinija su savo šalininkais Albanija, Šiaurės Korėja ir Š. Vietnamu
aiškiai pasisakė prieš sutartį, vadindama tai išdavyste. Castro dar to
nesako ir Maskva su Pekinu gali jį dar laikyti savo sąjungininku. Yra
daug pavyzdžių,kaip Castro lankstosi Chruščiovui ir MaoTse-tungui,
vengdamas užimti aiškios pozicijos. Castro nori pasilikti geru tar
nu abiems raudoniesiems diktatoriams, tikėdamasis abiejųpagalbos.
Bet toks žaidimas pavojingas. Bent šiuo metu Maskva nežada imtis
kokių nors priemonių prieš neryžtingąjį Castro, tačiau Havanos dik
tatorius prisibijo, kad vieną dieną Amerika ir Sovietų Sąjunga ga
lės bendrai svarstyti "Castro problemą".
Barzdotojo revoliucionieriaus dabartinė politika yra gal būt jo dekadencijos pradžia. Jis nėra tiek prityręs, kaip Tito, kad galėtų vesti
"svarstyklių" politiką.

TELŠIUOSE "Pergalės" kolchozą vizituoja iš Vilniaus atsiųstas
inspektorius. Jis nepatenkintas, kad vėluojamas! nuimti derlių.
--Aš norėčiau jus mandagiai paprašyti, gal jūs teiksitės la
biau pajudėti, kad pasiskubinus nuimti derlių.
-- Neįmanoma, drauge inspektoriau, -- atsakė darbininkai. -Mūsų mašinos sugedusios.
-- Aš norėčiau mandagiai paklausti, kodėl jų nesutaisote?
Gal galėtumėte man pašaukti kolchozo pirmininką.
' -- Jo dabar nėra, drauge inspektoriau. Jis išvyko į Maskvą.
-- Ko jis ten išvyko, kai čia darbymetis?
-- Jis nori mandagiai paprašyti, kad pagaliau mums atsiųstų
mašinoms pataisyti dalių, kurias jau pernai pažadėjo!...
(vg)

Gerb. p. Šimuti: Atsiliepimas
į Jūsų rugsėjo 16 d. laišką,ad
resuotą Prezidentui, Amerikos
LietuviŲ Tarybos vardu. Įverti
name Jūsų pareikštą paramą Pre
zidento pastangoms įgyvendinti
pasaulinę taiką pagrįstą žmogaus
teisėmis, asmens laisve ir tauti
ne nepriklausomybe. Prisitaikant
prie šių Prezidento ir Adminis
tracijos pastangų, būkite užtik
rinti, kad Jungtinių Valstybių Vy
riausybė negalvoja apie jokį pa
keitimą savo ilgų metų nusistaty
mo nepripažinti Lietuvos ir jai
giminingų Pabaltijo srities res
publikų priverstino įjungimo į So
vietų Sąjungą. Reiškiu pagarbą
RICHARD H. DAVIS Acting Assistant Secretary for European
Affairs".
ALT

SVARSTANT SPORTINES PROBLEMAS ... Iš kairės: FASK pirm. J. P. Nasvytis, JAV Lietuvių
Bendruomenės centro valdybos vicepirm. V. Adamkavičius ir JAV Lietuvių Bendruomenės centro val
dybos pirm. J. Jasaitis.
P. Petručio nuotrauka

IR SPROGO, LYG MUILO BURBULAS
Mielieji skaitytojai! Skaityda
mi mano pavėluotus pranešimus,
susidarysite įspūdį, kad kaž kas
netvarkoje su jūsų koresponden
tu. Matziš vieno mano pranešimo
gali atrodyti, kad mes jau čia pat
ant revoliucijos slenksčio, arba
kad valdžia, užmiršdama kairįjį
sparną, labai griežtai rengiasi
sudrausti dešiniuosius netvarkos
organizatorius. Esą tam tikslui ir
buvęs pasiūlytas apsiausties sto
vio įvedimas spalio 4 d. Visi su
sirūpinę laukė, kuo gi baigsis
šis naujas prezidento Goulart
bandymas atstatyti šlyjančią
tvarką. Didžioji spaudos dalis
laikėsi labai griežtai prieš ap
siausties stovio Įvedimą. Taip pat
parlamentarai pasisakė prieš
prezidento reikalavimus suteik
ti jam ypatingas teises per sekan
čias trisdešimts dienų...
Na, ir koks buvo visų nustebi
mas, kai spalio 7 popietinėmis
valandomis radijas ir vakariniai
laikraščiai pranešė, kad Jango at
siėmė savo reikalavimą parla
mentui, kad kraštas būtų supa
žindintas su diktatūriniu gyve
nimu. Spalio 7 d. savo kreipi
muisi į parlamentą, prezidentas
rėmėsi trijų karo ir teisingumo
ministerių raportais apie padėtį
krašte. Nuostabu, kad spalio 5 d.
kreipimasis buvo taip pat reko
menduotas minėtų ministerių.
Skaitytojai gali patys susidaryti
vaizdą, koks greitas Brazilijos
ministerių nuomonių pasikeiti
mas ir kaip lengvai čia žaidžia
ma žmogaus teisių susiaurinimu.
Laikraščių nuomone, prezidento
kreipimasis Įvesti apsiausties
stovį, jeigu jis būtų atmestas (kuo
niekas neabejojo),būtų dar labiau
pažeidęs prezidento autoritetą.
O Globo rašė, kad prezidentas nie
kada nenorėjęs karo stovio įvedi
mo ir tik karo ir teisingumo ministeriai nuteikę žengti šį neap
galvotą žingsnį. Na, visokiu atve
ju, gyvenimas nepasikeitė ir te
berieda sena, jau labai iškraipyta,
vėže.
Spalio 9-10 d.d. spaudos pus
lapiuose tilpo žinios, kad vyriau
sybės atsisakymas nuo apsiaus
ties stovio įvedimo greičiausia

partija. Ši partija dar būna re
miama kai kurių kraštutinių kai
riųjų. Kaip ten bebūtų, Brazili
jai greičiausia teks išgyventi
vieną krizę po kitos. Ir joms ne
iššauksiąs vyriausybės krizę. Ji matyti giedros,.
Tačiau suvedant šios savaitės
prasidėjusi, kai socialdemokra
tų partijos vadovas Amarai politinių įvykių balansą tenka pa
Peixoto, ligi dabar buvęs admi sakyti, kad paskutinioji tarp spa
nistracinių reformų ministeris lio 6 d. ir 12 d. bus buvusi pati
spalio 8 d. išstojo iš vyriausy ramiausia audringo pavasario
bės. Jo išstojimas reiškia, kad pradžioje. Žinoma, kraštui būtų
socialdemokratai išstoja iš dabar geriausia, kad jo vairuotojai ga
tinės vyriausybės koalicijos. Tuo lėtų šiam apsilpusiam ir bacilų
būdu prezidento parlamentarinė kamuojamam ligoniui surasti tik
dauguma tesirems tik kairiąja rai saugių vaistų nors keliems
PTB t.y. Brazilijos darbiečių mėnesiams.

.JURGIS ŠATORIUS,
Dirvos spec. korespondentas
Brazilijoje

ŽINIOS IŠ VISO
* BAŽNYTINIAME SUVAŽIA
VIME ROMOJE nutarta, kad vys
kupai paskiruose kraštuose gali
nuspręsti ar plėstinas atitinkamo
krašto kalbos vartojimas mišių
metu.
Lotynų kalba liktų skaitant pa
grindinę liturgiją.
Tuo būdu vietos vyskupų galiai
atitenka svarus įrankis kalbų
vartojime tautinėse parapijose.
Bažnytinio suvažiavimo priim
tos ir dar svartysimos reformos
atrodo, suteiks vyskupams dides
nio lankstumo galimybes taikyti
bažnytinius reikalus su parapijos
tautiniais klausimais.
_* SULAIKIUS JAV KARIUOME
NES vilkstinę prie Berlyno, rusai
parodė savo suktą taktiką ir ne
patikimumą. Tik baigus pasira
šyti branduolinių ginklų bandymų
sutartį, JAV nutarus parduoti
kviečius ir tariantis dėl konsula
tų atidarymo įvairiuose miestuo
se, Sov. Sąjungos "žestas" tik dar
kartą įrodė, ką reiškia "taikaus
bendradarbiavimo" eiga su Mask
va.
* NE TIEK PATS KVIEČIŲ
pardavimo faktas, kiek nesugebė
jimas to sandėrio su Sov. Sąjun
ga išnaudoti politiškai smerkia
mas Kennedžio opozicijos. Ir vo
kiečių Adenaueris pasakė, kad
"galėjo nors pareikalauti, kad ru-

- Visa dilema kurio klausyti!..

PASAULIO
sai nuverstų mūrinę tvorą Ber
lyne". Tuo tarpu kviečiai plauks
į Sov. Sąjungos tuščius aruodus
be jokių sąlygų. Vargu, ar iš
sipildys ir didžiausių optimistų
svajonės, kad rusams už kvie
čius auksu sumokėjus, pristigs
to aukso sukilimams remti kituo
se kraštuose.
Kas geriau pažįsta Sov. Sąjun
gos politiką, puikiai žino, kad subversijai ir komunistinei kovai
aukso nepristigs.
* CASTRO PRISIPAŽINO, kad
uraganas Kuboje pareikalavo ne
tik 100-0 žmonių gyvybių, bet ir ne
paprastų aukų derliumi ir ūkinė
mis gėrybėmis.
* VIEŠNIA IŠ VIETNAMO, pre
zidento Diem sesuo Ngo Dinh Nhu,
pa reiškė per J AV televiziją (Meet
the Press), kad amerikonai dau
giau susirūpinę Vietnamo vidaus
politikos problemomis, nei kova
su komunistais.
* INDIJA ATMETĖ R. KINIJOS
pasiūlymą leisti atvykti premje
rui Chou En-lai derėtis IndijosKinijos pasienio klausimais.
Indijos pareiškime pastebima,
kad kiniečių pasiūlyme nėra ga
rantijų, kad tą klausimą siekia
ma išspręsti taikiu būdu.
* ITALUOS PARLAMENTAS
pradėjo svarstyti ir ieškoti gali
mų tragiškos nelaimės kaltinin
kų. Užtvankai griuvus, žuvo tūks
tančiai žmonių, Longarone ir kt.
miesteliai nušluoti nuo žemės pa
viršiaus.
JAV kariniai helikopteriai,
bendradarbiaujant su Italijos ka
riniais daliniais, gelbsti apsem
tiems gyventojams, negalin
tiems savo jėgomis pabėgti nuo
tvano. Daugeliui pristatomas
maistas ir medicinos priemonės.
Tai viena iš didžiausių gamtos
nelaimių Italijoje.
* ITALŲ LEIDĖJAS G. FELTRINELLI, išleidęs Pasternako
"Dr. Živago", sakosi gavęs pa
siūlymą išleisti atskira knyga
Castro dienoraštį. Dienoraštis,
apimąs 1953-1963 m. laikotarpį.
* TERITORINIS GINČAS, iš
siplėtė į karo veiksmus tarpAlžiro ir Maroko, pastarosios ka
ralijos karinėms jėgoms įsiver
žus į Alžiro teritoriją 60 km.
Tunizijos prezidentas Bourguiba
bando abi šalis sutaikyti, kad ka
ro veiksmai neišsiplėstų, taikant
Bandunge įvykusios Azijos, Afri
kos valstybių konferencijos (1955
m.) nutarimus.
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JAUNIMAS, FIZINIS AUKLĖJIMAS IR
SPORTINĖ VEIKLA
II-ajame Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės Seime, Valdo V.
Adamkavičiaus paskaita "Jaunoji
karta ir lietuvybės išlaikymas"
buvo išklausyta su dėmesiu. Ta
čiau išsamioje paskaitoje iškeltų
problemų deramam pasvarsty
mui pristigta laiko. Tad pasiten
kinta prelegento minčių, čiabuviškai tariant, visuotiniu "užgirimu".
Be kitko, prelegentas taikliai
apibudino ir sporto reikšmę. Apie
sportą ir fizinį auklėjimą štai kas
pasakyta:
"Ir dar viena sritis turi būti
grąžinta į pirmutines mūsų jau
nimo auklėjimo eiles --taispor
tas.
Apie sporto reikšmę bei jo įta
ką jaunuolio gyvenime nerandu
reikalo kalbėti, nes kiekvienas
Vakarų pasaulio žmogus tai žino.
Tačiau randu reikalo sustoti ir
atkreipti dėmesį į liūdną faktą,
kad iki šiol toji jaunosios kar
tos auklėjamoji priemonė yra
pamestinukės vietoje. Tiesiog
nesuprantama, kad mes vis neį
vertiname fizinio auklėjimo reikš
mės, ką jau prieš šimtmetį ki
tos tautos naudojo ugdymui ir net
pritaikė kaip priemonę tautinei
laisvei
atsikovoti.
Vokiečių
Turnverband’ai, čekų sakalai ar
suomių sportiniai sąjūdžiai yra
ryškiausi pavyzdžiai. O mes ser
gant sportui abejingumo liga.
Parodykite man nors vieną
lengviau suprantamą kalbą jau
nimo tarpe, negu sportas!
Todėl siūlau rasti būdus viso
se . pasaulio Lietuvių Bendruo
menėse, nieko nedelsiant, akty
viai prisidėti prie sportinių są
jūdžių išplėtimo, rėmimo, o ten
kur sportinis judėjimas merdi,
pačiai Bendruomenei eiti ir burti
jaunimą į sportinius vienetus.
Kad parodžius realų ir nuoširdų
rūpinimąsi jaunimu, kviečiu Lie
tuvių Bendruomenės vadovybes,
pradedant apylinkėmis, į savo
valdybos posėdžius kviesti jau
nimo ir sporto organizacijų at
stovus, antra, Lietuvių Bendruo
menės apylinkių ir apygardų va
dovybes skirti bent 10% pelno iš
visų ruošiamų parengimų jauni
mo ir sportiniam darbui stiprin

ti. Šis mano pasiūlymas turėtų
būti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimo priimtas ir nutari
mų tvarka pasiūlytas visoms Pa
saulio Lietuvių Bendruomenėms.
Užtikrinu jus, kad pastangos ir
darbas atneš gražų derlių. Tad
sukruskime!"
Beje, prelegento nuomone,
ateityje jaunimo problemas reik
tų spręsti moksliškai,paruošiant
tuo reikalu rimtą studija. Siūlė
šia problema susidomėti lietu
viams mokslininkams. Vienok
paskaitos pabaigoje V.V. Adamkavičius pareiškė, jog lietuvybės
išlaikymui ne teorijos yra reika
lingos, bet praktiškas darbas. Ir
būtent:
"Receptų prisiūlyta šimtais.
Tačiau ne siūlymuose išgany
mas, bet darbe. Lietuvybei iš
laikyti priemones, su jomis su
rištas teorijas kiekvienas žino
me. Mums trūksta labai nedaug
-- darbo, praktiško darbo, pasi
šventimo užsibrėžtiems tikslams
įgyvendinti. Šio seimo metu skai
tytos paskaitos bei diskusijos ir
liks tik diskusijomis, jeigu nebus
įsipareigota darbui. Rezoliucijo
mis lietuvybės neišlaikysime."
Kalbant apie sportą negalima

tvirtinti, jog Lietuvių Bendruo
menė, bent JAV ir Kanadoje, bū
tų priešingai nusiteikusi ir ne
remtų sportuojančio jaunimo.
Yra gerai žinoma, jog neviena LB
apylinkė vietos sporto klubams
yra šimtines paklojusi. Tačiau
nevisais atvejais doleriai užtik
rina sportinį veikimą. Dar dau
giau neužtikrina veikimo LB pa
reigūnų pasirodymas varžybose
bei pasveikinimas - paliaupsinimas sportininkų ar jiems paskirimas sportiniu dovanų.
Bendruomenė privalėtų akylai
sekti esamus sportinius viene
tus ir nebūtinai tik pakviesta pa
sirūpinti jų veikimu. Šiandien ne
paslaptis, jog visa eilė gražiai
bujojusių sporto klubų yra pri
gesę. Prabėgs kiek laiko ir at
mintyje beliks tik jųjų skambūs
vardai. Ryškiu pavyzdžiu galėtų
būti Bostonas, Detroitas, Hart
fordas, Baltimorė ir Montrealis,
Omaha, Los Angeles. Vienur iš
šių vietovių sportinė veikla dar
šiaip taip vegetuoja, kitur gi jau
visiškai aprimo. Ar nederėtų L.
B-nei šių vietovių sporto klu
bams suteikti "greitąją pagalbą"
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Maloniu metu... kiekvienu metu.. .gėrėkitės Strohds alaus stiklu.
Ragaukite, ką alaus skoniui suteikia darymas ugnimi. Įsipilkite leng
vesnio, švelnesnio ir labiau gaivinančio alaus. Įsigykite Stroh's...

Vienintelį Amerikoje ugnimi daromą alų.
THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MICHIGAN

PREMIUM OUALITY ALWAYS.. POPULAR PRICES EVERYWHERE
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ir sportinį veikimą vėl įstatyti
į tinkamas vėžes.
Be abejo JAV ir Kanados L.
B-nės turėtų susirūpinti ir nau
jų sporto vienetų steigimu. Juk
yra visa eilė vietovių, kuriose
nepersunkiausiai galėtų atsiras
ti lietuviškos krepšinio, tinklinio,
net ir futbolo komandos. Inicia
tyvos turėtų imtis L. B-nės apy
linkių vadovybės. Nors nebūtų
perdaug, jeigu oficialiai paakintų
ir L. B-nės apygardų vadovai
arba net pačios kraštų centro
valdybos.
Negalima pamiršti FASK-to
suruoštų ir JAV L.B-nės centro
valdybos gana stamboka pinigų
suma paremtų šiemetinių sporto
kadrų kursų. Tokie kursai numa
tomi ir ateinančiais metais. Kur
suose turėtų vyrauti atstovai iŠ
tokių vietovių, kuriose sportinio
veikimo iki šiol nebuvo arba jisai
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių yra nutrūkęs. Šiemet būta at
virkščiai. Su maža išimtimi, kur
suose dalyvavo tik .veiklesniųjų
vienetų atstovai.
Jeigu sutinkama su šiame
straipsnyje cituotais V.V. Adam
kavičiaus žodžiais, jog sportas
yra lengviausiai suprantama kal
ba jaunimo tarpe, jog lietuviško
ji sportinė veikla yra naudinga
bendriesiems tautiniams sie
kiams, reikia nedelsiant eiti prie
konkretaus darbo. Visų pirma,
1964 m. sporto kadrų kursų pa
ruoša turėtų vykti glaudžiai bend'
radarbiaujant FASK-tui (Š. Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo
ir Sporto Komitetui) ir L. B-nės
organams. FASK-tui tektų paruoš
ti kursų programą ir atlikti visus
kitus darbus, gi L. B-nėspadali
niai privalėtų pasvarstyti vieti
nes sportines galimybes, parinkti
tinkamus atstovus bei įgalinti jų
dalyvavimą kursuose.
Dievaž, niekas nepalaikytų
persistengimu, jeigu L. B-nė ir
FASK-tas, radęs bendrą šnektą,
dar šią žiemą sušauktų specia
lų suvažiavimą sportinių reikalų
nuodugniam apsvarstymui. Ja
me kaip tik turėtų dalyvauti anks
čiau išvardintų vietovių L.B-nės
atstovai, L. B-nės ir mūsų spor
tinės organizacijos centrinių or
ganų atstovai ir esami bei pramatomi sportinės veiklos dar
buotojai. Suvažiavimui įvykus, va
saros kursus galima būtų išimti
nai pašvęsti praktiškam sporto
darbuotojų paruošimui.
Vietines opas bei gydymo re
ceptus palikus nuošalyje, pravar
tu bent truputį žvilgterėti ir į ki
tus kraštus. Juk sportuojama ne
vien tik Šiaurės Amerikoje. Yra
lietuvių sportininkų ir kituose
kraštuose. Pirmam pavyzdžiui
galima suminėti Pietų Ameriką.
Argentinoje, Brazilijoje ir Urug
vajuje veikia lietuvių sporto vie
netai. -Sao Paulo, Buenos Aires
ir Montevideo lietuviai krepši
ninkai vieni kitus rektarčiais
aplanko ir išbando savąsias jė
gas. Tačiau didesnių varžybų,
platesnio masto sporto švenčių
vengiama. Tam tikslui puikiau
siai tiktų Pietų Amerikos lietu
vių kongresai. Praėjusiame kon
grese Montevideo mieste regis
buvo pasirodę Buenos Aires Ko
vas ir vietos Vytis. Ateinantis
kongresas bus Sao Paulo mieste.
Ar tų kraštų Bendruomenės ne
galėtų bent kartą pasirūpinti vi
sų trijų valstybių lietuvių spor
tininkų varžybomis? Galėtų susi
daryti ir Pietų Amerikos Lietuvių
Sporto ir Fizinio Auklėjimo Są
junga. Panašiai, kaip yra Šiauri
nėje Amerikoje ir Australijoje.
Prasta padėtis Anglijoje bei
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Lietuvoje prabilo Kazys Baro
nas šiais žodžiais:
"PL B-nės Seime buvo numa
tytas ir sportas. Šią sritį tvarky
ti buvo pavesta tik vienam asme
niui, prasilenkiant netiksuFASK
bet ir Kanados Sporto Apygardos
vadovybe ir’ šių organų teisine
puse į išeivijos sportinį gyveni
mą. Ir kaip reikėjo tikėtis, iš di
delio debesio... nebuvo nė lašo
lietaus. Kaltinami sportininkai,
klubų vadovybės, prašiusios už
komandų dalyvavimą "aukštų su
mų" ir kelionių lėktuvais su ge
riausiais viešbučiais. Tačiau
"šuo" yra kitur pakastas. Malo
nu būtų ir (naudinga), kad PLB
seimo rengimo K-to įgaliotas
sportiniams reikalams asmuo
duotų paaiškinimą mūsų spaudai
ir tuo pačiu išsklaidytų įvairias
kalba sportininkų tarpe. "
Praėjusiame Pasaulio Lietu
Pastebėjus tokias užuominas
vių Bendruomenės Seime buvo spaudoje, kreiptasi į R. Dirvonį
numatyta ir sportinių varžybų. ir P. Žumbakį. Neaplenktas buvo
Apie tai, neminint varžybų rū ir krepšinio komiteto pirmi
šies, dar gerokai prieš pusmetį ninkas V. Grybauskas. Visų tri
pradėta minėti lietuvių spaudo jų atsakymai buvo gana vienodi.
je. Deja, seimo dienomis nieko Nė vienas iš jų niekuomet nėra
sportinio nebūta. Dabar gi spau gavęs jokio oficialaus rašto ar
doje ir privačiuose pokalbiuose privataus laiško, niekuomet tuo
ima sklisti gandai, jog rengėjų reikalu nėra kalbėjęs telefonu ir
geriems norams pastojo kelią net nėra girdėjęs apie bent kokį
chicagiečiai. Edvardas Šulaitis turėjusį įvykti rinktinių susitiki
mą. Iškeltas klausimas ir per
Vienybėje rašo:
"Pasaulio Lietuvių Dienos ir skaitytos laikraščiuose tilpusios
PLB Seimo proga buvo numaty žinutės visus tris labai nustebi
ta duoti ir sportinių varžybų. Ren no.
Taigi, kur tiesa?
gėjai čia buvo sugalvoję duoti
P. Petrutis
Amerikos ir Kanados lietuvių
krepšinio rinktinių susitikimą.
Tuo reikalu jie kreipėsi pas krep
šinio komiteto narius R. Dirvonį ir P. Žumbakį.
Šie atsakė, jog žaidėjau sutik
tų atvažiuoti, jeigu būtų sumokėta
1,200 dol. --už kelionę lėktuvu ir
viešbutį. Rengėjams tai atrodė
nepakeliamos išlaidos ir nuo šios
"prabangos" buvo atsisakyta.
Taip ir Pasaulio Lietuvių Dienos
praėjo be sporto varžybų."
Montrealio Nepriklausomoje

Vokietijoje. Pastaroje lietuviš
kas sportines spalvas begina Va
sario 16-osios gimnazija, o Ang
lijoje vos besusilipdo viena ar dvi
krepšinio komandos. Australijoje
šauniai veikia visa eilė -lietuvių
sporto klubų. Šiuo metu jie at
kakliai tiki ir puoselėja viltis atei
nančiais metais pamatyti Š. Ame
rikos lietuvių krepšinio rinktinę.
Sportinių rūpesčių bei rūpestė
lių nestoka. Sportinio darbo ba
rai platūs ir pilni įvairiausių ga
limybių. Tik reikia nedelsiant
sukrusti ir, V.V. Adamkavičiaus
žodžiais tariant, ieškoti kelio,
priemonių ir darbininkų konkre
čiam darbu vykdyti, nes priešin gu atveju ateinančiame seime ne
reikės rūpintis šia problema,
pats gyvenimas bus ją rūsčiai iš
sprendęs.

umkd nūnai tmulm

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.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU
GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
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DOLERIS, CRUZEIRAS IR KNYGA
Iš Brazilijos mums rašo, kad ten jaučiamas didelis lietuviš
kos knygos trūkumas. Jei tų knygų kas ir norėtų užsisakyti iš
Amerikos, kur jų daugiausia išleidžiama, auganti infliacija nelei
džia jų įsigyti, nebent būtum nepaprastas turtuolis, kad galėtum
skirti 1070 cruzierų už 1 dolerį. O mūsų knygos neretai siekia 5
dol. kainą.
Lietuviškos knygos alkis, be abejo, jaučiamas ne vien tik
Brazilijoje, bet ir kituose P. Amerikos kraštuose.
Skaudžiausia, kai ateina redakcijon laiškas iš Vak. Vokietijos.
Ką tik iš Lietuvos atvykęs tautietis prašo prisiųsti knygų, kad at
sikvėpus nuo per eilę metų kalamos komunistinės propagandos.
Jie ieško sau dvasinės atgaivos laisvų lietuvių sukurtoje lietuviš
koje knygoje. Tačiau jis jos turi maldauti, lyg pasigailėjimo. Jis
neturi lėšų kad padengus aukštą dolerinę sąskaitą.
Atrodytų, kad lietuviškos knygos daugiausia išsiilgstama ten,
kur ji beveik neprieinama.
Ši neišbalansuota mūsų knygų rinka reikalinga veiksmo, konkre
čios akcijos. Šiuo metu gal per anksti dar siūlyti kuriai nors mūsų
organizacinei institucijai imtis planingo darbo ir susirūpinti knygų
persiuntimu ten, kur jaučiama toji tuštuma. Pavieniams asmenims
knygų persiuntimas dar nedidelė problema. Tačiau reiktų rimtai
agalvoti apie ką nors panašaus į "knygų banką", iš kurio knygos
galėtų būti paskirstomos tų kraštų lietuviams, kuriems jos dėl vie
nokių ar kitokių priežasčių sunkiai įsigyjamos.
Tokia centralė turėtų rūpintis ne vien knygomis, bet ir vado
vėliais. Kas be ko, naudinga būtų susirūpinti ir centralizuotu radijo
programų pasikeitimu juostose.
Gal tąja proga iškiltų dar visa eilė sumanymų, tačiau kol niekas
nesiima iniciatyvos tokiam reikalui, sumanymai, kad ir geriausi,
dažnai sumanymais gali ir likti.

TIKSLAS TURI BŪTI ĮVYKDYTAS

Pasaulinė Paroda New Yorke
jau čia. pat. Laisvojo pasaulio lie
tuvių dalyvavimas joje jau patvir
tintas. Rugpiūčio mėn. 28 dieną
sutartį pasirašė Pasaulinės Pa
rodos Nationalities Days Program komiteto direktorius Walter Bacab ir Jokūbas J. Stukas
lietuvių komiteto Pasaulinei Pa
rodai vardu. Vieta ir laikas nu
statytas. Lietuvių Diena Pasau
linėje Parodoje bus ateinančių
metų rugpiūčio mėnesio 24 die
ną, sekmadienį. Tos dienos vaka
re ir naktį parodos parko fonta
nai nušvis lietuviškomis spalvo
mis.
Tinkamas lietuvių pasirody
mas Pasaulinės Parodos milijo
ninei žmonių miniai priklausys
nuo mūsų visų,Amerikos ir Kana
dos lietuvių, nuoširdaus bendra
darbiavimo ir aukų.
Lietuvių Pasaulinei Parodai Ko
mitetas New Yorke dirba pilnu
užsimojimu. Aktoriaus Kazio Va
Grįžtant prie knygos, tikras vargas pagalvojus, koks sunkus jos siliausko ir Algirdo KaČanausko
kelias į skaitytoją. Kalbėjome apie ūkines sąlygas, neleidžiančias rūpesčiu jau yra užsiregistravę
lietuviškąja knyga pasidžiaugti. Blogiausia ir skaudžiausia, kai rei ir darbą pradėję net trisdešimt
kia paminėti faktą, kad knyga sunkiai prieina prie skaitytojo ir ge chorų su daugiau septynių šimtų
riausiose ūkinėse sąlygose. Vieno mano bičiulio išsireiškimas, kad darbininkų. Tautinių šokių nuo
"tavo prisiųstų knygų pas mus niekas neperka" gal ir nebuvo forma širdi puoselėtoja — Jadvyga Ma
liu atsisakymu su knyga ateiti pas "mahometoną" kai tas "maho tulaitienė — jau susisiekė su dau
metonas" neina pats knygos pasiieškoti, tačiau žinant aplinkybes, giau kaip penkių šimtų tautiniu
kuriose žmonės gyvena, veikia ir yra pasiekę aukšto gerbūvio, to šokių šokėjų vadovais --pasiruo
kie išsireiškimai nėra džiuginą.
šimas pradėtas.
Žinau visą eilę mūsų lituanistinių mokyklų moksleivių, kurie
Informacinė knyga apie Lietu
buvo paprašyti vasaros atostogų metu perskaityti keletą lietuviškų vą, brošiūros, lapeliai ir kita pro
knygų. Toks mokytojo prašymas pradžioje atrodė bauginančiu. Ta pagandinė medžiaga Vytauto Vaičiau knygas perskaitę moksleiviai sugrįžę mokyklon galėjo pasi
džiaugti jose radę daug originalių ir įdomių dalykų, kurių jie neuž
tinką angliškai rašytose knygose. Jie ir toliau rodo susidomėjimą
lietuvių literatūra ir jų lietuviškumo akiratis plečiasi ir auga su
tik į viešumą išėję galime patir
kiekviena naujai perskaityta knyga.
ti?
***
Imkime pavyzdį iš Lietuvos
kaimo. Lietuvos ūkininkams, ro
Kai gauni laišką knygos išsiilgusio tautiečio, jauti, kad ji dar dos, nereikėjo rungtyniauti tar
reikalinga, kad į ją įdėtas kūrėjo darbas nėra vėjų blaškoma sva pusavy, kaip dabar pavergtoj Lie
jonė. Tą svajonę temdo aprūkusi nuovoka apie poilsį lietuviškos te tuvoj kolūkiai soclenktyniauja.
matikos prieglobstyje.
(j. č.) Bet, atsimename, kaip darbštu
sis Lietuvos ūkininkas tvarkė sa
vo ūkį, kaip jis stengėsi puošti
savo sodybą, išdirbti laukus, au
rodymu Lietuvos neatvaduosime, ginti javus, kad kaimynai ar pra
žinoma, kad vienu kitu pasirody eiviai nebadytų pirštais pašai
mu nenuteiksime amerikiečių vi piai, bet kad gėrėtųsi ir net pa
suomenę, kad ji savo viešąja nuo vydėtų.
mone paveiktų Washingtoną Lie
Reprezentacija, pasirodymai
tuvos išlaisvinimo pagreitinimo yra varžybos, lenktyniavimas,
naudai. Tačiau ar mūsų gyveni jei mums to nereikia,tai būkime
mas turi būti uždaras savyje, ar užsidarę. Neleiskime savo vaikų
mes galime gyventi ir veikti izo į mokslus, nedalyvaukime sporto
liuotai nuo kitų tautybių ir veng ir kitokiose varžybose, nesi rody
ti viešumos? Jeigu to būtų laiky kime įvairiose parodose ir tik ditasi nuo lietuvių išeivių visuo džiuokimės tarpusavy kuo mes
menės pradžios, vargu ar kiti turtingi, dėl ko lietuvių tauta ver
amerikiečiai žinotų šiandien bent ta laisvės...
tiek apie lietuvius ir Lietuvą, kiek
Lietuviams dalyvauti tautybių
D.L.K. Birutės Dr-jos pirmi dabar žino. Juk mes negyvena pasirodymuose verta ir reikia vi
ninkė V. Nagevičienė, aprašyda me, kaip vienišas Robinsonas sa sur ten, kur gyvena lietuviai, kur
ma gražų lietuvių pasirodymą loj ir turime ne tik fizinį išsi jie pajėgia. Juk lietuvių kolonijos
Clevelando tautybių mugėj (Dir laikymo tikslą.
yra mūsų kaimai, valsčiai, ap
va N r. 110), tarp kitko kelia klau
Antra vertus, kas gi yra pasi skritys, mūsų tvirtovės. O tų tvir
simą: Ar verta dalyvauti lietu rodymai už savo tautinės bend tovių grandis sudaro didelį lietu
viams šiuose pasirodymuose, ar ruomenės ribų? Ar mes galime višką frontą kovoj dėl lietuvių
verta 30 tūkstančių amerikiečių apsieiti be to? Ar tai yra tik mū tautos žymios dalies svetur iš
aiškinti apie Lietuvą ir lietuvių sų gausiu veiksnių pareiga? Jei silaikymo ir Lietuvos išlaisvini
meną bei kitas vertybes, ar ver gu ir nereiktų Lietuvos vaduoti, mo. Tos tvirtovės yra didelis ir
ta rodyti jiems mūsų puošnius ar mes tik tarpusavy bendrau stiprus užnugaris suderintoj lie
tautinius rūbus ir šokius?
tume, toliau savo kolonijos gyve tuvių strategijoj, atrama mūsų
Po tokio gražaus ir išskirtino nimo nosies neiškišdami?
veiksniams.
birutininkių suorganizuoto i r pra
Visai kita kalba apie tai, kad
vesto lietuvių pasirodymo kitų
Pasirodymai viešumoj yra re
birutininkių suorganizuotas pa
tautybių tarpe toks klausimas, prezentacija. Ir tai yra ne vien
sirodymas tautybių tarpe buvo tik
atrodo, nelauktas. Bet biruti garbės siekimas. Kaip kiekvie
kelių asmenų darbas, neparem
ninkių pirmininkės viešas krei nam žmogui rūpi jo geras var
tas kitų organizacijų. Dėltobirupimasis į lietuvių visuomenę pa das, kad jis nėra be tikslo šia
sisakyti tuo klausimu ateičiai yra me gyvenime, taip kiekvienai tau tininkės yra vertos didelės pa
pagrįstas bene labai negausiu lie tybei rūpi jos geras vardas, ne dėkos ir pagarbos. O ateičiai rei
tuvių atsilankymu toj mugėj ir blogesnis už kitų tautybių vardą, kia pasimokyti, kad panašūs pa
vieno kito savųjų kritika, esą tuo kad ji turi kuo pasireikšti, išsi sirodymai turėtų daugiau talki
Lietuvos neatvaduosime — kokia skirti ir pasididžiuoti. Kuo mes ninkų ir visų lietuvių paramą.
nauda iš tų pasirodymų.
galime pasirodyti, išsiskirti ir
Ed. Karnėnas
Žinoma, kad vienu kitu pasi pasididžiuoti --ne užsidarę, bet
Cleveland

VERTA IR REIKIA
DALYVAUTI

Vyt. Maželio nuotraka

Dainų Šventei besiruošiant...

*

padengti visas kitas su Pasauli
ne Paroda susijusias išlaidas.
Mes tikime, kad šiandieną, kai
mūsų miela tėvynė Lietuva velka
sunkų okupanto jungą, kai ji pati
negali, kaip 1939 metais^dalyvauti pasaulinėje parodoje, neatsi
ras nei vieno laisvajame pasauly
je susipratusio lietuvio, kuris ne
prisidėtų stambesnia ar mažesne
auka prie tokio svarbaus ir
reikšmingo pasirodymo Pasau
linėje Parodoje -- Lietuvos gar
bei ir jos labui.
Esame tikri, kad kiekvienas są
moningas lietuvis jaus šventą pa
reigą Pasaulinės Parodos metu
parodyti pasauliui -- Lietuva ir
lietuviai kultūringa tauta ir jų
tėvynė Lietuva yra verta laisvo
ir nepriklausomo gyvenimo.
Kai mūsų motina tėvynė pan
čiuose, argi mes -- jos sūnūs ir
dukros -- neskubėsime paleng
vinti jos žiaurią nedalią, sutrum
pinti kančių dienas pagal savo iš
gales -- auka.
Tik sukilkim, tik visi! Ir Lie
tuvių Diena Pasaulinėje Parodo
je tikrai bus šviesi!
Vardan tos Lietuvos vienybė
težydi!
Kun. dr. Stasys Valiušaitis,
LKPP finansų reikalų vedėjas

♦

P.S. Aukas siųsti, joms rinkti
tekūno ir New Yorko lietuvių sius darbus varo pirmyn visu
pakvitavimų knygelių bei kitų šiuo
Chamber of Commerce sumaniai smarkumu. Komiteto nariai pa
svarbiu reikalu informacijų pra
baigiamos redaguoti. Meno sek aukojo ne tik atostogas, bet ir po
šome kreiptis į šiuos Lietuvių Ko
cija, vadovaujama Elenos Kul- sunkaus darbo poilsio laiką. Jų
miteto Pasaulinei Parodai finan
ber ir dail. Aleksandros Merker šūkis -- tikslas turi būti įvyk
sų sekcijos narius: Kun. dr. Sta
irgi jau baigia tvarkyti dailės dytas!
Milžiniški pasiruošimo darbai sys Valiušaitis, St. Leonard’s
eksponatus. Pasaulinei Parodai
prisiminti ženklelio konkursas bus aftlikti paties Lietuvių Pa High School, 852 Cypress Avė.,
paskelbtas. Sporto sekcija vado saulinei Parodai komiteto, bet jų Brooklyn 27, N.Y. Tel. HY 7-5913;
vaujama A. Vakselio ir Z. Ju- tinkamas įvykdymas priklausys NE 8-9025 ir UL 7-7640; Inž.
rio prityrusiomis rankomis pa nuo visų Amerikos ir Kanados Walter Dilis, 543 So. Clinton St.,
sigėrėtinai tvarko visas sporto lietuvių dosnios ir skubios pini East Orange, N.J. Tel. OR 2-1107
šakas pasirodysiančias Pasauli ginės aukos. Aukų skubiai rei ir Antanas Šetikas 84-11 101-St.
nėje Parodoje. Balfo Reikalų Ve kia spausdinti chorams repertu Richmond Hill 18, N.Y. Tel VI 6arų, minėtų knygų, brošiūrų, bei 1957.
dėjas kun. L. Jankus su agr. V.
Butkiu varsto įvairias Pasauli
nės Parodos įstaigų duris, ieš
One gift works many wonders
kodami vietos meno ekspona
tams.
UNITED APPEAL
Lietuvių Pasaulinei Parodai Ko
mitetas New Yorke parengiamuo

O tačiau Lietuva'
Tik atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!
KANKLIŲ balsą išgirs,
Miegąs kraujas užvirs;
Nes Kryžiaus gyvatą žadėjo.

— MAIRONIS

LIETUVOS KANKLĖS
Pirmoji lietuviškajame pasaulyje kanklių muzikos plokštelė, įgrota Vysk.
M. Valančiaus mokyklos, Cleveland, Ohio, kanklių ansamblio, vadovaujamo
Onos Mikulskienės.
Stereo $4.95. HI-FI $3.95.

Kanadoje:. Stereo $5.30. HI-FI $4.25

Užsisakyti galima siunčiant pinigus sekančiu adresu:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 Renwood Avenue

Euclid, Ohio, 44119

Tel. 486-1912

Clevelando lietuviai plokštelę gali Įsigyti Dirvoje.

MOKAME

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED i

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAD
Phone: Virginia 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Pres.

1963 m. spalio 16 d,
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Herojus liko namuose
Ir kai jis mirė ir gulėjo pa
šarvotas vienoje laidotuvių ko
plyčioje, tokiu rimtu, kiek ne
įprastai rūstoku veidu su ku
nigaikštiško išdidumo išraiška,
velionies jauniausias brolis prof.
Viktoras, pirmasis žentas prof.
Stasys Žymantas ir aš buvome
pirmieji lankytojai prieš atida
rant koplyčios duris paskutiniam
atsisveikinimui. Nedaug tekalbė
jome, bet. ir iš kelių pasikeičiam
čių trumpų sakinių buvo aišku,
kad mūsų mintys buvo vienodos
ir tos pačios.
Taip, su Mykolu Biržiška į
amžinybę nuėjo ištisa Lietuvos
gyvenimo epocha, kurios jis buvo
vienas iš taip ilgai išsilaikiusių
įkūnytojų, išgyvenęs gana grei
tai besikeičiančius ir įdomiau
sius lietuvių tautos istorijos
tarpsnius. Tai buvo maždaug pokudirkinė ir netrukus Nepriklau
somybės kūrimo epocha. Pra
džioje tamsi ir niūri, bet viltinga.
Vėliau taip pat sunki, bet ryžtin
ga, veržli ir žaviai kūrybiška,
laisva ir laiminga. Ir galiausiai,
skaudžiai tragiška, lyg košmaras
ir likimo pasityčiojimas senat
vėje.
Tai buvo epocha, kai į lietu
višką darbą pakilo mūsų žemės
sūnūs ir dukterys, vieni išėję iš
šiaudinių bakūžių ir kai kurie ki
ti, nors taip nedaugelis, išpolivarkų ir dvarų palocių. Laikai,
kai Lietuvai dar buvo uždraus
tas savas "raštas ir drukas",
keisti ir beprotiški laikai, kai
lietuvių šviesuomenė būtinai savinosi kurių kaimynų, ypač lenkų
kalbą ir laikė sau pasididžiavi
mu kuo pilniau nutautėti. Ir tik
kai kurie, be "rašto ir druko",
ne tik patys savo pastangomis,
be pradinių, be aukštųjų ir be jo
kių lituanistinių savaitgalio mo
kyklėlių, išmoko lietuviškai ne
tik kalbėti, skaityti ir rašyti, bet
ir lietuviškai galvoti, ir taip
begalvojant -- ryžtis paaukoti vi
sas savo jėgas tautai išvesti į
laisvės kelią.
Laisvi nuo daugelio mūsų cha
rakterio pikto palydovo -- tau
tinio menkavertiškumo komplek
so — atkaklūs, kieti, darbštūs,
pareigingi, ištikimi savo įsisą
monintiems principams, pilie
tiškai moralūs, nors vienas kitas
ir ne be natūralių, įgimtų žmo
giškųjų silpnybių, -- štai tas
Lietuvos nepriklausomybę sva
jojęs, atkūręs ir pastatęs mūsų
elitas, kurio vienas iš stiprausių ir kūrybiškai įdomiausių at
stovų jau visai žilas senutėlis,
dabar čia gulėjo ąžuolo karste,
per kelis tūkstančius mylių iš
blokštas iš tėvynės, bet nei tru
pinėliu neatsisakęs savo tautos
laisvės idėjos, savo būdu ir dva
sia nepalūžęs, neįpuolęs į ne
viltį, nepasidavęs jokiam, tegu
ir stipriausiam mūsų laisvės

kraugeriui, ligi paskutinės savo
gyvenimo dienos triūsęs jos la
bui, lyg anas kitas žemaitis,
Biržiškų kaimynas visų šimtme
čiu anksčiau -- tas "vargo pelė"
istorikas Simanas Daukantas.
Ir vis dėlto tuo pat metu mums
šmėkštelėjo dar kitos mintys, gal
ne tokios puošnios ir kilnios, o
kritiškos ir skaudesnės.
Tik tegu niekas nesako, kad
Mykolo Biržiškos "perankstyva
mirtis" buvo didelis smūgis ir
nuostolis mūsų išeivijai, nes to
kio darbininko netekimas dabar
yra neatitaisomas ir likusiais pa
kaitalais sunkiai teužtaisomas.
Toks apgailestavimas būtų nepa
kenčiama hipokrizija. Juk kaip tai
galėjo atsitikti, kad per visą jo
dar pajėgaus visuomeninio, inte
lektualinio ir raštiško darbo de
šimtmetį jis nebuvo nei įtrauk
tas, nei pakviestas į realų dar
bą jokiame "išlaisvinimo" ar
"laisvės" komitete, jokiame aukš
čiau ar žemiau stovinčiame "va
dovaujančiame veiksnyje" ar lie
tuviškos kultūros puoselėtojų in
stitucijoje, prie knygų, laikraščių
ar žurnalų redakcijų, kur jam bū
tų suteiktos nors kuklios pra
gyvenimo sąlygos, už ką jis de
šimteriopai būtų atidirbęs? Jo
kios paklausos, jokio nuoširdaus
intereso, jokio realaus pasiūly
mo per daugiau nei dešimtmetį!
Bet už tat kiek girdime deja
vimų ir kiek nuseilintų "vilčių",
ir taip net per pusantro dešimt
mečio, kad vis dar neturime pa
ruoštų ir išleistų lietuviškai ir
ypač svetimomis kalbomis vei
kalų, kurie nušviestų pagrindines
mūsų tautos likimo problemas,ap
tartų praeitį ,dabartį ir ateities vi
ziją, arba pozityviai išnagrinėtų
lietuvių santykiavimo ir bendra
darbiavimo galimybes su len
kais, ukrainiečiais, gudais, žy
dais... Visai neabejotina, kad My
kolas Biržiška tokių knygų nevie.
ną, bet keletą per dešmtmetį būtų
pats parašęs ar kitiems padėjęs
paruošti, ko jis negalėjo bepada
ryti gyvendamas sąlygose ir ap
linkybėse žemiau tokiam darbui
būtino standarto.

Maža to, kartą spaudoje labai
atsargiai vos tik užsiminus, kad
visų mūsų bendras interesas bū
tų sudaryti Biržiškai kitas są
lygas, aprūpinti nors naujais lie
tuviškais ir sovietiniais spausdi
ntais, susitarti dėl plano, kaip ir
kuo laisvieji lietuviai turėtų ko
voti prieš plūstančią iš anapus
Lietuvos okupanto propagandą,
prieš jų melus ir klastojimus,
prieš Nepriklausomybės princi
po dergimą ir kitokį "kultūrinį
bendradarbiavimą", -- ne tiknepasigirdo jokio teigiamo bet ku
rio veiksnio susirūpinimo ar bent
susidomėjimo, .bet dar atsirado

KAI KIŠAI ATIMA
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN
KOMMEN”)

3o

ROBERT

RAID

Prisižadinome vieną ūkininką, kuris po ilgų prašymų leido mums
likusią nakties dalį praleisti jo klojime. Tik ryte paaiškėjo, kad be
mūsų tame kaime dar apie tūkstantis žmonių buvo apnakvydinta, kurie
greičiausiai irgi buvo pasiųsti prie apkasų. Niekas nesirūpino nei mū
sų aprūpinimu, nei nakvyne. Apie 10 vai. pasirodė du politrukai ir iš
varė prie darbų. Bet — niekas neturėjo jokių įrankių! Kiekvienai de
šimčiai žmonių buvo išduota po kirvį ir kastuvą. Politrukai lakstė ap
link keikdamiesi -- mes turime kasti. Bet kaip? Ir kur? Netrukus
buvo sukalti žemėje kuoliukai, ir čia turėjome kasti. Tačiau po kelių
valandų atvyko kiti politrukai ir pasakė, kad ne čia, o kitur reikia
kasti! Bet gi didžioji mūsų dalis tegalėjo paprasčiausiai stovėti ir
žiopsoti -- juk neužteko kastuvų tokiai masei! Toksai beždžionių
teatras truko šešias dienas. Praktiškai nieko nebuvo padaryta. Mes
gulinėjome ir kaitinomės saulėje. Kiti vaidino dirbančius, kai ar
čiau pasipainiodavo politrukai.
-- Turės nepaimamus sustiprinimus!
-- Suprantama! Ir kitur ne daugiau buvo padaryta. Taigi, šeštą dieną
pasirodė staiga trys vokiečių lėktuvai. Labai bijojom, kad nepradėtų
bombarduoti. Vienas iš jų taip žemai nusileido, kad stovėjusiems ar
čiau tilto pamojo ranka duodamas ženklą pasišalinti. Tada jie numetė
bombas ant tilto ir nuskrido. Vienas išjųdar sugrįžo perskrisdamas
virš mūsų galvų, pilotas nosine pamojavo ir dingo.
— Vokiečiai žino, kad civiliai verčiami apkasus kasti. Jie nemė
tys bombų ant civilių. Bet -- kaip gi tu sugrįžai?
-- Visai paprastai, Robertai. Šitos komedijos jau man užteko.
Pamačius pažįstamą šoferį pasiprašau, kad jis mane paimtų atgal į
miestą. Ir kaip matai -- aš ir čia.
--Ir kaip bus toliau?
-- Paliksiu namuose. Jeigu nesirodysiu mieste^ūsai manęs nesuČiups. Paprasčiausiai namuose tūnosiu, kol pasirodys vokiečiai. Juk

tokių, kurie viešai spaudoje iš
drėbė, jog, mūsų kova prieš ga
lingą okupantą yra tuščias sapa
liojimas, ir tai nebent esąs tik
kai kurių asmenų noras pasida
ryti "melo didvyriais"(!)...
Tad Biržiška savo veikloje ir
darbuose likosi beveik vienišas,
ir kaip toks toliautęsė savo misi
ją, kiek jėgos ir aplinkybės dar
leido.
Visada su didžiausiu dėmesiu,
jei kur sugriebdavo, sekė lietuvių
užsieninę ir sovietinę dailiąją bei
bet kurio, o ypač lituanistinio,
mokslo literatūrą ir bandydavo
reaguoti. Ne paviršutiniškai ar
tik jausmiškai, bet pagal savo
įprastą metodą: pirmiau giliai iš
studijuoti tai, apie ką nori kalbė
ti. Ir nuolat sekė, kaip per mi
kroskopą skaitydamas, visus lie
tuviškus laikraščius, dar vietinę
amerikiečių ir taip pat be.perstojo rusų, lenkų,gudų ir ukrainiečių
išeivijos spaudą.
Sunku suprasti ir dar sunkiau
paaiškinti priežastis, kaip ir dėl
kokių motyvų šitaip galėjo atsi
tikti. Tikriausia ne dėl to, kad
visas pustuzinis mūsų "aukščiau
sių veiksnių" būtų buvę taip ne
turtingi, jog niekaip nebūtų išga
lėję Biržiškos pakviesti kokiam
nors naudingam darbui. Visiems
žinoma tikrovė kitaip sakytų.
Gal (kaip nekartą pagalvoda
vau) svarbiausioji priežastis bu
vo kokia nors kita? Gal tai buvo
tas ilgai trukęs konfliktas tarp
biržiškiškai suprantamos lietu
vių tautos rezistencijos okupantui
ir "didžiųjų" veiksnių užsimoji
mo veikti tik skambiai politiškai,
skelbiantis atstovaujant ir tautą,
ir valstybę? Biržiška visiems
tiems užsimojimams niekada ne
trukdė, net protarpiais padėdavo
ir stengdavosi daugiau įžiūrėti tik
gražiąsias puses, nekvestiona
vo nė vieno politinio veikėjo pa
triotizmo ir gerų norų, -- bet į
viso tos rūšies politikavimo pras
mingumą ir padarinius žiūrėjo
pusėtinai kritiškai, be entuziaz
mo.

Gal būtų kiek paradoksiška,
bet ir įdomu priminti, kad į Lie
tuvos išlaisvinimo būdus ir dva
sią jis žiūrėjo gerokai skirtingai
negu lietuviškos politinės parti
jos išeivijoje. Lietuvių rezisten
cija sovietiniam okupantui ir lie
tuvių tautos išvadavimas jo vyz
dyje turėjo daug panašumo į ...
Vilniui Vaduoti Sąjungą, kurios
uždavinys savo laiku buvo siek
ti lenkų okupuoto Vilniaus kraš
to atgavimo. Jis buvo Vilniui va
duoti Sąjungos steigėjas nepri
klausomoje Lietuvoje ir per de
šimtmetį pirmininkas. Ir jis daž
nokai užsimindavo apie tą Są
jungą, kuri, visiškai atsieta nuo
partiškumo, anuomet, rėmėsi vi -

Paskutinė Lietuvos Nepriklausomubės Akto signataro kelionė į Los Angeles Kalvarijos kapinių mauzolėjų 1962 m. rugpiūčio 29 d. Karsto nešėjais buvo: V. Kazlauskas, J. Uždavinys, inž. J. Jodelė, Br.
Raila, dr. J. Jurkūnas ir V. Aleksandrūnas.
L. Kančausko nuotrauka
sų lietuvių jausmais ir intere Lietuvos valstybės tikraisiais bei
įgaliojimus turinčiais atstovais,
sais.
Tokią jis dabar svajojo maty bet net ir Lietuvos išlaisvinimo
ti Lietuvių Rezistencinę Santar kovos vadais. Aišku, moralinis
vę, kurios steigimo aktą be svy konfliktas, herojų vaidmens defi
ravimo pasirašė, pats pirma nicija, ir praraja tarp dviejų skir
sis parinko ir pasiūlė jai tokį var tingų požiūrių kolkas buvo per di
dą, rėmė visus darbus ir ligi delė.
Ir Mykolas Biržiška, savo būdo
pat mirties liko aktyvus ir labai
ir
pažiūrų nepakeitęs, niekur ne
pareigingas narys. Deja, po pla
tų pasaulį išsiblaškiusi lietuvių kapituliavęs, atsigulė ilgesniam
išeivija buvo visai kas kita, negu poilsiui Los Angeles Kalvarijos
tauta savo žemėje, ir tos išeivi kapų mauzolėjuje. Bet jeigu išsi
jos dvasia žymiai greičiau skydo laisvinusi lietuvių tauta išmatys
ir krypo šunkeliais, negu Vasa jame herojaus žymių, tai vieną
rio 16 akto signataras svajojo. dieną nepalūžusi šio žemaičio
Si jo svajonė neišsipildė.
Bet ji neabejotinai turėjo jam
asmeniškų padarinių. Neilgai tru
kus po atvykimo į Los Angeles,
viename uždarame LRS skyriaus
susirinkime jis turėjo’ ilgą pas
kaitą, kurios santrauka vėliau vie
šai buvo paskelbta "Santarvės"
žurnale. Ir toje paskaitoje buvo
vienas "blasfemiškas" sakinys,
viena labai trumpa, bet iškalbin
ga ir toli siekianti tezė: -"Herojus liko namuose",
o mes iš užsienio galime ir pri
valome jam tik padėti...
Nepretenduoju, kad neklystu,
nes tas visas painus idėjinis rez
ginys labai sunku apčiuopiamai
įrodyti. Bet maniau ir tebemanau,
kad šis sakinys apsprendė Myko
lo Biržiškos distanciją nuo visos
gausios veiksnijados ir nulėmė
jo daugiau nei dešimtmečio vie
nišą izoliaciją tolimoje Ramio
jo Vandenyno pakrantėje, "pal
mių ir magnolijų pavėsyje".
Nes jei lietuviškų išlaisvinimo
kovų herojus liko namuose, tai
būtų nepsichologiška ir net ne
žmoniška laukti, kad tokiai te
zei, jos gilesnei prasmei ir to
kios tezės sakytojui rodytų šiltes
nę simpatiją tie, kurie užsienyje
ne tik skelbėsi lietuvių tautos ir

jie jau nebetoli.
-- Reikia tikėtis -- jie netruks pasirodyti.
Sekmadienis. Atvyko Elfi, ir mudu planavom išeiti.pasivaikščio
ti ir drauge aplankyti Herbertą ir jo žmoną. Suskamba telefonas, ir
aš išeinu į prieškambarį. Elfi suprato, kad mūsų sekmadienio planai
vėl sugriuvo.
Pakeliu telefoną.
-- Raidai! Čia Roogas. Kalbu iš įstaigos. Imk popieriaus ir pieš
tuką ir rašyk, ką diktuosiu. Įsakymas turi būti perduotas visoms mūsų
įmonėms už Tallinno ribų. Rašyk!
Roogas diktuoja. Įsakymas liečia mašinų evakuavimą ir pačių
įmonių susprogdinimą.
-- Dar kartą man perskaityk tekstą, Raidai!
Perskaitau.
-- Gerai. Dabar tiesiog iš namų ir perduok įsakymą visoms
įmonėms. Pabaigęs pranešk man. Aš tebebūsiu įstaigoje.
Imuosi darbo. Valandos trunka, kol būnu sujungiamas ir pasiekiu
reikalingus žmones. Šalia manęs tylėdama sėdi Elfi.
-- Ar taip reikia, Robertai?
— Taip, mažyte!
Pagaliau susikalbėta ir su paskutine įmone. Žinau, kad dabarti
nėmis sąlygomis mašinų nebus galima evakuoti ir įmonės paliks ne
sunaikintos. Tuo jau pasirūpinau.
Skambinu Roogui.
-- Drauge Roogai! Visos įmonės painformuotos!
-- Taip? Tikiuosi, viskas bus tvarkoj, Raidai!
-- Pilniausioj tvarkoj, drauge Roogai!

Pavargęs ir nusikamavęs grįžtu iš darbo namo. Liaudies komisarijate kaskart vis nepakeliamesnė įtampa. Aiškiau jaučiu, kaip kiek
vienas žingsnis, kiekvienas žodis stebimas ir registruojamas. Su
karčia ironija bandau ir toliau vaidinti, nors žinau, kad tik katės su
pele žaidimas.
Sėduosi prie stalo. Prie du?ų skambina. Motina išeina į prieškam
barį ir netrukus grįžta.
— Kažkokia ponia nori tave pamatyti, Robertai. Graži žydaitė.
Ką tas reiškia?
-- Nieko nežinau, mama. Kur ji?
-- Tavo kambary.

dvasia ir sutrūniję jo palaikų kau
lai triumfališkaigrįž į Vilnių, ku
rio, man rodos, jis labiau ilgėjosi
ir daugiau mylėjo, negu žydai sa
vo Jeruzalę per du tūkstančius
tremties metų.

(Pabaiga)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti Dirvą

Svarbus pranešimas siuntinių
į Lietuvą siuntėjams!
Artinasi Kalėdos, dabar yra pats laikas siuntinius siųsti, kad
jie Lietuvoje šventėm būtų gauti.

Viena iš patikimiausių Amerikoje siuntimo firmų yra licenzijuota bendrovė Cosmos Parcel Express Corporation, per kurią
siuntiniai yra betarpiai siunčiami tiesiai į Vilnių.
Šios bendrovės du lietuviški skyriai randasi Chicagoje: 3212
So. Halsted St., tel. C A 5-1864 Chicago 8, III.; 2439 West 69th
St., tel. WA 5-2737 Chicago 29, III.

Siųsdami per tas lietuviškas įstaigas siuntinius, Jūs esate pilnai
garantuoti, jog siuntiniai bus tvarkingai supakuoti, tuoj pat iš
siųsti tiesiai į Lietuvą ir pasieks gavėją po 5-6 savaičių.
Ten pat didžiausias pasirinkimas, urmo sandėlio kainomis visų
medžiagų ir prekių kurios tinka siuntimui.

Cosmos įgaliotu atstovu Chicagoje yra Edvardas Žukauskas.
Šitoje firmoje pradėjo taip pat dirbti, ilgą laiką toje srityje
dirbęs ir siuntinių siuntėjams žinomas Vytautas Žukauskas.

Taigi visais siuntimo ir inforipacijų reikalais kreipkitės pa
minėtu adresu 2439 W, 69 St., tel. WA-5-2737 arba 3212 So.
Halsted St., tel. CA 5-1864. Būsite tikrai kuo geriausiai ap
tarnauti ir pilnai patenkinti.

Praveriu duris. Mane pasitinka Esteros šypsnis. Jipadedaciga
retę į peleninę ir paduoda man ranką.
-- Labas vakaras, Robertai. Labai nustebintas?
-- Atvirai pasakius -- taip! Tavęs ateisiančios tikrai nesitikė
jau.
-- Tikiu, mano mielas, tikiu. Iš tiesų tu netgi nenusipelnei, kad
tave aplankyčiau. Paskutinis tavo pasielgimas iš tiesų nebuvo labai
galantiškas.
-- Nesuprantu, Estera.
Ji juokiasi tiesiog akimis.
-- Priešingai, Robertai! Tu labai gerai supranti. Savaitėmis tu
nesirodai pas mane, negti nepaskambini. Tavo vietoje kiti vyrai -- --"
-- Turėjau labai daug darbo, Estera.
--Ir daug rūpesčių, Robertai, labai didelių rūpesčių.
Ji nusišypso.
-- Bet -- neverta apie tai kalbėti. Kiekvienas gyvena taip, kaip
turi gyventi. Pasiskambinau komisarijate ir man pranešė, kad jau
išėjęs į namus. Šioje pusėje turėjau reikalų, ir štai užšokau pas ta
ve.
-- Labai džiaugiuos, Estera.
Ji išsitraukia naują cigaretę.
-- Tikrai? Sunku patikėti. Bet -- nėr ko čia ginčytis. Tarp kita ko,
esi namuose vienas?
— Ne visai. Mano mama čia. Bet judvi juk matėtės.
-- Teisingai!... Tavo motina. Gaila .
Aš tyliu. Estera sugniaužo cigaretę ir išsitraukia naują.
-- Norėjau su tavim atsisveikinti, Robertai.
Važiuoji į Rusiją?
Ji linkteli ir priduria pašaipiai:
-- Važiuoju, bet ne taip, kaip pats manai. Aš nebėgu, kaip kad
daro mano tikėjimo broliai. Ne. Esu tik perkeliama.
-- Jeigu galima -- į kur?
-- Žinoma, į Maskvą, mano mielas! Jau aš tau buvau minėjus, kad
pas mus į NKVD atsiunčiamas labai įdomus vyras. Dabar jis jau at
vykęs, ir mudu pilnai sutariam.
-- Aš manau! -- bandau nusišypsoti.
-- Bet ne taip, kaip pats galvoji. Mes labai gerai sutariam min
tyse. Jis labai susidomėjęs mano galvosena ir pasirūpino, kad būčiau
perkelta. Manau, kad nepavydi?
-- O, ne, ne, Estera! Iš visa ko atrodo, kad mudviem teks atsi
sveikinti.
(Bus daugiau)
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Žiupsnelis netolimų prisiminimų
iš paskutinio susirinkimo
TABORO FARMOJE
Išvykos Taboro Farmon jau
seniai bus pasidariusios kasme
tine vasaros palydėjimo švente,
kurią kažkada sugalvojo būrelis
narsių samariečių ir kuri lau
kiama ir sunkiai besulaukiama
nuo rudens pradžios iki vasaros
pabaigos, kupina malonumųjr ne
tikėtumų, bei kitokių apsireiški
mų.
Bet leiskite minutėlei stabtelti
ties pačia vietove ir jos aptari
mui nusileisti bent penkiolika
metų atgalios. Apie ką tik minė
tą farmą arba ūkį, gabiai vado
vaujamą pažangaus ūkininko Juo
zapo Bačiūno, pirmas, šiandien,
visiškai miglose paskendusias
žinias, būsiu gavęs labai anksty
voje jaunystėje berods iš Vytau
to Alanto kelionės Amerikon įs
pūdžių aprašymo, turbūt "Lietu
vos Aide", kur jis gėrėjosi vieš
nage pas lietuvį milijonierių. Tik
vėliau, jau Vokietijoje, prisėjo
rimčiau ir beveik akis akin susi
durti su šiuo reikalu ir iš jo pa
sidaryti sau apčiuopiamos nau
dos. Pačiame pikčiausiame emi
gracinės karštinės įsiliepsnojime, pasigavo mane tokia pagarbi
ponia ir nepaleisdama mano ran
kos iš savo minkštų rankų šitaip
sučiulbėjo:
-- Kodėl jūs,ponas Pakalniški,niekad pas mus neužeinate? Nu,
užeitumėte, pasikalbėtume, ka
vutės išgertume...
-- Hmmm..., -- tegalėjau at
sakyti. Juk užeiti, tai pirma rei
kia būti pažįstamam. O ponia daž
nai nė nemato kai aš nukeliu skry.
bėlę praeidamas kareivinių rajo
ne. Žinau tik, kad ji gerai gyve
na. Ponios vyras tvarko Unros
virtuvę, dėvi unrinę uniformą,
neblogesnę už generolo Eisenhowerio ir bendrai, septynioliktoj
pakopoj nuo liaudies.
-- Užeikime ponas, nors minu
tėlei. Tarp mūsų kalbant, aš tu
riu in tamstą didelį prašymą,
Ponas Peteliški. Nu prašau... —
taip dailiai žvelgė mįslingos akys
iš apačios į mane, kad nebegalė-

MARIUS KATILIŠKIS

-- O, o, o, dabar jau žinau,ko
gerbiamoji poniute pageidaujate.
Taigi, taip jis didžiai gerbiamas,
ir ką ten kurortus, jis bankus
po savo ranka turi...

damas atsispirti ir visais sąna
riais jausdamas kažinką nepap
rasto bręstant, mažiausiai kas
--Ir bankus sakote? Nu, kaip
dienybės prablaivinimui kokį
žavinga!...
nuotykėlį, atsakiau:
-- Nesupaisysi ponia, ką jis ten
-- Kodėl ne ponia? Galime už
beturi. Tai sakote adresėlio?...
eiti, aš visuomet.,.
Mhh... --ir pradėjau energingai
O aplink taip iš visų blokų ir
pro visus langus tik ir spigina’ raustis po kišenes, kilodamas vi
sokius popiergalius ir užrašų
smalsios akutės. Nepasislėpsi.
knygeles.
-- Gaila, deja, turiu
Bet kas man? Jeigu ponia to nori,
tai prašau. Ir eidamas kavalie prisipažinti, kad neturiu su savi
riškai šalia, sumetu, kad ji dar mi. Bet, tai smulkmena. Aš turiu
pakenčiama, o numetus kokį pu pasiknisti savo rašomojo stalo
labirintuose ir...
sę centnerio riebalų, tai jau ir
-- Būkite toks geras, toks ma
visai nieko. Tik, žinoma kaip ir
negražu, beveik neekonomiška lonus ponas Katiniški... -- tirpo,
bado ir sausros krašte Vokieti tartum prie altoriaus, mano ge
joje, būtų svaidytis didžiausia roji dvasia.
— Tokio čia gerumo. Aš sura
brangenybe -- riebalais.
siu
ir jums įteiksiuTaigi. Ponia mane vaišina py
-- O, koks jūs nuostabus! Ir
ragaičiais iš Unros virtuvės, gir
do kavute ir pila sklidinomis stik žinote, atvykti prašau vakare.
linėmis prancūzišką vyną. Do- Vyras bus grįžęs iš tarnybos, pa
roju viską iš eilės ir pilna bur sikalbėsime, praleisime vakarą
na atsakinėju į jos klausimus, ku kultūringai...
Viską pažadėjau ir prisisotinęs
rių vienas buvo toks:
iki
žandų ponios pirmarūšiais pro
-- Tamsta ponas Kubiliški,
kaipo raštininkas, daug visokių duktais,išėjau ieškoti adreso. Nu
raštų esi perskaitęs ir visokias ir pakliuvau velnio bobai į žaban
korespondencijas vedi su visais, gas! Kur aš vargšas tokį adresą
tai malonėčiau iš tamstos gauti rasiu? Teks slapstytis ir pėdas
mėtyti, kad nesusitikus. Bet štai,
adresą pono Juozo Bačiūno.
Tas klausimas vos nepakišo per rajoną gandro žingsniu at
manęs po stalu, bet regėdamas linguoja mano bičiulis, žurnalis
prieš save tokias gėrybes, kurių tas Merkelis.
-- Gelbėk, Aleksandrai, --sa
dar nė pusės nespėjau sudoroti,
kau.
-- PasižadėjausurastiJuo
greitomis sumečiau:
zo
Bačiūno
adresą ir neturiu jo
-- Aha, pono Bačiūno, sakote.
Taip, taip. Tik poniute gerbia kio supratimo,kur jį galėčiau ras
moji, teikitės man atsakyti, ko ti. Trauks mane biesai, turėsiu iš
kio Bačiūno pageidaujate, ar to, stovyklos bėgti viską palikęs, jei
kur į Fuldą iškėlė, žinote, už vi gu kaip.
Bičiulis nusižvengė kaip dveisokias kombinacijas, ar to, nu,
kur sandėliuose pas amerikie gis kumelys ir pasakė:
-- Trauk iš kišenės parkerį ir
čius...
-- Taip, taip, jis patsai ameri knygutę ir užsirašyk. JoeBachukonas ir Amerikoje gyvena, -- nas, Tabor Farm, Sodus, Michi
nušvito angelišku šypsniu mano gan. U. S. A.
Tą netrukus padariau ir tuo pa
vaišinga šeimininkė. -- Jis ten
čiu
pasiprašiau bendrų informa
kurortus turi ir labai godotinas
cijų apie herojų. Jam vieni nie
žmogus...
kai. Jis gauna visus amerikinius
lietuvių laikraščius. Jis žino,
kas Chicagoje a r Broklyne vyks
ta lygiai gerai kaip ir Hanau sto
vykloje. Su Bačiūnų net susiraši
nėja. Jis žiūri į mane kreivai ir
sako:
-- Bet tu, kažkaip įtartinas. Iš
pat ryto ir jau pilną klebonišką
mierą paėmęs, nelyginant atlai
duose.
Tik per plaukelį susilaikiau ne
atskleidęs viso nuotykio. Pasaky
siu, tai jis susimanys mane paly
dėti iškilmingam adreso įteiki
mui, kam jis be abejonės nusi
pelnęs, bet man jau teks dalintis
per pus. Ir ko gero jis didesnę
dalį nusineš. Tai ir nutęsiau...
-- Tai, visai netikėtai papuo
liau spekuliantams į rankas, ir
nusitempė į klūbelį sandėrio ap
laistymui.
Vakare, pasičiutnijęs kaip rei
kiant, pasibeldžiau poniutės kam
barin. Atidarė ir įleido kaip tik
rai laukiamą svečią. Pati kaip gė
lė išsipusčiusi ir gėlęprisisegu*si, o jos vyras pilna uniforma be
sėdįs ant kanapėlės. įteikiau ad
resą ir pajutau savo vertę pilnu

Vasaros idilija...

moje. Stalas baltai patiestas, o
ant jo vienas po kito įniko dėstytis pasakose teminimi dalykai.
Mes gėrėme tikrą Hennessy,
traškinome portugališkas sardi
nes su alyvomis, bei raudoną la
šišų ikrą. O desertui, po rimtą
cigarą abu su ponu įsikandome.
--Aš jums liksiu dėkinga ilgai,
ilgai, ponas Pakalniški, -- suokė
mano meilioji dama.
Jos vyras ėmė ir pataisė:
-- Tu Kazyte klaidingai tari
pono pavardę. Reikia sakyti, po
nas Katiliški, taip, kaip jis po
savo raštais pasirašo.
-- O atsiprašau, labai atsi
prašau, žinote kai susijaudini...
Taigi ponas Katališki, ir aš jums
pasakysiu, kad jūsų pavardė la
bai, nu, kaip čia pasakius, labai
prasminga, ar ne? Juk iš karto
matos, kad žmogus katalikas ir iš
to pavardė kilus... Matote, mes su
vyru ištikimi katalikai, einame
kas savaitę prie komunijos ir vis
ką atiduodame kas bažnyčiai pri
klauso ir gyvename, kaip šventa
bažnyčia prisako...
— Nu, Kazyte, ką tu čia taip
smulkiai... -- terpėsi vyras.
— Aš nieko pupuli, tik noriu
pasakyti, kad man kas ne katali
kai, tai ir ne žmonės, tai kaž
kokie...
-- Nu, nu, jau tu nenuvažiuok
į pakluones...
— Aš ne, tik noriu pasakyti
kodėl norėjau surasti Juozo Bačiflno adresą. O dėl to, kad jis
brangiausias katalikas. Man
draugė pasakojo, kad jis dvi baž
nyčias pastatė ir vieną vienuo
lyną. Ir visus tikrus katalikus
priima pas save į Ameriką. Ar
ne tiesa ponas?
-- Tiesa, tiesa, -- sakau. -Jam bažnyčią pastatyti, tai kaip
mums kiaulių tvartą.
— O kuri jis gyvena, tai vien
tik sodai. Tik pažiūrėkite: --So
dus, Michigan. Ką tas paskutinis
Žodis reiškia, aš nežinau, bet už
tat gerai žinau, kad ten didžiuliai
sodai. Sodus, sodus -- kaip gra
žiai išsireikšta. Aš nieko taip aist
ringai nemyliu, kaip sodų... Ir ten
mes gyvensime Soduose...
Ir aš galvą guldžiau, kad so
dai tai ištiktųjų daug daugiau ne
gu pievos ar laukai. Ir to patvir
tinimui užtraukiau Kipro Petraus
ko balsu "Oi kas sodai dc sode
liai, kada žydi, kada ne..." Mes
ten bičiuliavomės iki pusiaunak
čių. Susidraugavome ir prižadė
jome nebesiskirti, ir Juozo Ba
čiūno pastangomis vykti drauge
Amerikon. Kai ko net nebeatsi

Vyt. Maželio nuotrauka

menu. Rodos bandžiau įžnybti sa pasakoti. kokias figūras ir ėji
vo geradarei į šlaunį, bet ji, mus jo vardu išdarinėjome ka
per savo šešių colių riebalų daise.
sluoksnį tikriausiai nieko nepa
Švento Juozapo upės vingis tvis
juto.
ka pro šakas, daina iš slėnio ir
Po dviejų dienų to paties ad skaudžiai raudoni liepsnų gūsiai
reso prašė kita mano kaimynė, iš trukšmingai pleškančio laužo.
įsakmiai išreikalaudama iš ma Mes šokome apie jį, mes klausė
nęs patvirtinimo, kad Juozas Ba- mės dainos, stovėdami ant skar
čiūnas, tikras tautininkas. Jie džio po senomis vinkšnomis, se
negalį vykti Amerikon bet kuriuo ni ir seniai išsklidę bičiuliai ir
kvietimu. J eigų kviečia tautinin netikėtai susibūrę vėliakos to
kas, tai reikalas kitas. Todėl ir kioje nuošalumoje, kokia mus glė
adresas reikalingas.
bė tada. Ir sakėme, kad studen
Savaite gal vėliau (nelabasis tiškai dainai reikia fono ir erd
pasakys, kas ten buvo pasidarę) vės, reikia skardumos,į kurią at
mane kalbino, liekna, grakštutė, simuštų ir grįžtų aidų kartoda
beveik perliesa moterytė, prašy masi ir kartodamasi, ir paliestų
dama adreso ir paliudijimo, kad stovinčius nuošalumoje. Mes sė
Juozas Bačiūnas -- gryniausias dėjome probėgomis ir pakaito
liberalas. Ji ir jos vyras--vals mis saliukėje po pionierių ranko
tiečių liaudininkų veikėjas, turi mis kirviu tašytu milžiniškos pu
skaitytis su padėtimi ir vykdyti šies rastu, kurs jungė pastato
savo misiją pagal dėsnį -- savų sienas, pritaikytas kitai paskir
su savais. Jie negali pasinaudoti čiai, bet ne mūsų atvejui, kuris
kitų kvietimais, tik liberalų.
vienok, kaip niekad, taip gerai
Visiems daviau užtikrintai rim ■ nepasitarnavo.
tus patvirtinimus.
Tokios auditorijos paskaitinin
Prisiminimai, slidi ir klastin kui ir literatūrinio vakaro daly
ga klampynė, nugramzdinanti viui, reikėjo paieškoti su atsidė
mus iki pusiaujo, nespėjus net ap jimu. Mes ją atradome čia. Ir tai
sidairyti. Tenorėjau keletu brūkš po eilės metų, po iki šleikštumo
nių užgriebti būdingesnius mirks- atsibodusių ir drebuliu nupurtan
nius, formavusius nuomones ir čiu komerciniais pagrindais ruo
nuotaikas ir pačiam palikusius šiamų vakarų Chicagoje. Ir čia
aštriai įsirėžusias provėžas. Per pasivaideno nemeluotu tikrumu
siprašau jūsų, bet man tai buvo paskutiniais Lietuvos gyvenimo
būtina pereinant prie tikros, re metais ruoštieji literatūros va
alios vietovės ir laiko.
karai, kaip sykis mūsų puikiųjų,
Daug kartų minėta vieta ir,at pasididžiavimą keliančių gimna
sidūrus šioje hemisferoje, ir, zijų auditorijose, talpinančiose
tiktai trijų valandų nuotolyje, man iki pusantro tūkstančio jaunuo
pasiliko tolima ir nepasiekiama, lių. Juose pirmuosius žingsnius
net nediskutuojama kaip vakarų žengė ir buvo sutikta mūsų, ir
Indija arba Polinezija. Neturė be mažiausio apsivylimo, pati kū
damas turistinio ir žurnalistinio rybingiausia jaunųjų literatų kar
poveikio savyje, neorganizuotas ta, šiandien jau subrendusi ir
ir nepramatantis rytdienos, turė persisvėrusi per keturiasdešim
jau tenkintis kronikinėmis žinu tis, pradedant Škėma iki Kaupo
tėmis, kad tenajos vyksta kas ir Meko. Begaliniai buvo smagu
nors. Vyksta, tikrai, bet man nu jausti betarpinį ryšį, kalbėti ir
vykti nėra kaip, iki vieną vaka nenorėti pabaigti, kaip nenorima
rą išgirdau Leono Sabaliūno bal atsisakyti iliuzijos, palaikančios
są, kviečiantį pas juos apsilanky tave ir duodančios vieko, anot Vin
ti.
co Kudirkos. Tik tiems, kurie
Štai, pagaliau toji Taboro Far- klauso ir priima tave, tegalima
ma, galėjusi mane pražudyti, ar kalbėti, nors jie ir neviršytų
jau mažiausiai priversti bėgti ir šimto. Po eilės metų mane nu
mėtyti pėdas nuo suklaidintų mo tvieskė gaivi, beveik skaudinan
terėlių keršto. Bet ačiū Dievui. ti srovė, it verdenės nepavargs
Man sekėsi. Ir nė dešimtmečio tančiai plūstančios iš kalno. Kad
nereikėjo laukti, kad savo akimis ji tikėtų ir nepavargtų. O kad
išvysčiau ir pirštais paliesčiau. nepavargtų tai mes turėtume pa
Štai ir ponas Bačiūnas šneka reguliuoti vandenis, plūstančius
si su manim, tik niekaip, net ge iš kalnų.
(Pabaiga kitame numeryje)
rai įsigėrus, neišdrįsčiau pasi

SUSIPAŽINKIME SU AUSTRALIJOS
LIETUVIŲ GYVENIMU!
Solistės G. VASILIAUSKIENĖS ir pianistės D.
OLDHAM koncertų proga verta iš arčiau pažvelg
ti Į Australijos lietuvių gyvenirrtą, jų visuomeninę
veiklą ir pastangas lietuviškame darbe. Australi
jos lietuvius pažinsime Įsigyje
JUOZO J. BACHUNO išleistą knygą

BLEZDINGĖLĖS PRIE
TORRENSO
(KAINA 2 DOL.)

ar

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

METRAŠTI
(KAINA 10 DOL.).

Abu leidiniu galite įsigyti užsisakydami juos
Dirvoje.
J. Bagdono skulptūra iš cemento "Mano pavasaris".

J. Bagdono skulptūra iš cemento "Kompozicija".
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Užsisakykite knygas Dirvoje
Z-

Dirvos administracija mielai patarnauja tiems mūsų
tautiečiams, kuriems knygą neparanku įsigyti dėl gyve
namos vietos ar kitų aplinkybių, tačiau, kurie myli lietu
višką žodį, kūrybą, ir kurie mielai norėtų ne tik papuošti
lietuviškomis knygomis savo knygų lentynas, bet ir tąja
ar kita knyga norėtų susipažinti ar ją panaudoti kaip
dov.aną.
Čia patiekiame dalį knygų sąrašo. Stengsimės jį pa
pildyti. Prašome jį išsikirpti ir pasaugoti ateičiai, nes ne
visą laiką galėsime jį įtalpinti Dirvoje.

Pasirinkę knygą, atsiųskite čekį atitinkamai sumai
ir už poros dienų knyga ateis pas jus paštu.
LITUANISTIKA, MEMUARAI, ALBUMAI:
Prof. V. Biržiška, ALEKSANDRYNAS I ir II tomai $7.50.
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS .... $12.00
M. Krupavičius, LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA ............ $2.00
Dr. A. Šapoka, LITHUANIA TRHOUGH
THE AGES ....................... -.................................. $3.50
VI. Vijeikis, LIETUVA — MANO TĖVŲ ŽEMĖ .... $7.00
L. Valiukas, LITHUANIA LAND OF HEROES .... $4.75
V. Sruogienė, LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJOS
BRUOŽAI ............................................................ $2.00
L. Dambriūnas, LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ $2.50
V. Kavolis, LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS .... $3.00
M. Biržiška, LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS ........... $3.00
R. Skipitis, NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
STATANT .......................................................... $5.00
V. NAGIUS-NAGEVIčIUS ....................................... $6.00
J. Petruitis, KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ ............... $1.80
Dr. Jonas Balys, LIETUVIŲ TAUTOS LOBYNAS $3.00
Jonas K. Karys, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
PINIGAI .............................................................. $5.00
Bronys Raila, TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ....... $5..00
Bronys Raila, Iš PASKENDUSIO PASAULIO ......... $5.00
J. Bachunas, VANAGAITIS ....................................... $2.00
Dr. J. Prunskis, VYRAI KLYSTKELIUOSE ....... $3.00
J. Andriūnas ir P. Svyrius, LIETUVA TIRONŲ
PANČIUOSE ;................................................ :.J... $1.50
P. Andriušio ir VI. Radzevičiaus, BLEZDINGĖLĖS
PRIE TORRENSO ............................................... $2.00
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ METRAŠTIS ........... $10.00
ROMANAI, NOVELĖS, POEZIJA:
R. Spalis, ANT RIBOS ...............................................
R. Spalis, ANGELAI IR NUODĖMĖS, novelės —
kietais viršeliais ...........
$2.00, minkštais —
F. Neveravičius, BLAŠKOMOS LIEPSNOS, 2 tomai
po ................................................
V. Ramonas, DAILININKAS RAUBA, novelės ....
V. Ramonas, CROSSES (angliškai) .......................
V. Ramonas, MIGLOTAS RYTAS ......................
St. Santvaras, Aukos TAURĖ, poezija ...................
A. Škėma, BALTA DROBULĖ ...............................
Alė Rūta, BROLIAI ..................................................
Alė Rūta, — MOTINOS RANKOS ...........................
Alė Rūta, PRIESAIKA .................
Alė Rūta, ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS ...............
Alė Rūta, Į SAULĖTEKĮ ...........................................
Pulgis Andriušis, DAINA Iš KITO GALO ...............
J. švaistas, JO SUžEDĖTINė ...................................
J. švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS ...........................
J. švaistas, ELDORADO ...........................................
Jurgis Gliaudą, HOUSE UPON THE SAND
(angliškai) ........................................
Jurgis Gliaudą, IKARO SONATA ...........................
Jurgis Gliaudą, NAMAI ANT SMĖLIO . .................
V. Volertas, UPĖ TEKA VINGIAIS .......................
Jonas Grinius, GULBĖS GIESMĖ (drama) ............
LITHUANIAN ŲUARTET . ...................................
LITHUANIAN FOLK TALĖS...................................
SELECTED LITHUANIAN STORIES ...................
V. Kavaliūnas, KALNŲ GIESMĖ ...........................
Alg. Mackus, NEORNAMENTUOTOS KALBOS
GENERACIJA IR AUGINTINIAI, poezija ....
Alg. Mackus, JO YRA ŽEMĖ, poezija ...................
Maironis, JAUNOJI LIETUVA —
kietais viršeliais ............... $2.09, minkštais —
M. Vaitkus, MISTINIAME SODE ...........................
A. Giedrius. PASAKĖČIOS
........

$3.95
$2.00
$2.00
$3.50
$3.00
$4.95
$4.50
$5.00
$2.50
$3.00
$2.75
$1.50
$3.00
$2.00

$2.00
$2.00
$2.00
$0.50
$1.00

ĮVAIRIOS
A. Gustaitis, LIETUVA — EUROPOS
NUGALĖTOJA.......................
KIŠENINIS LIETUVIŠKAS-ANGLIŠKAS
ŽODYNAS
.....................................................
V. Peleraitis. LIETUVIŲ-ANGLŲ KALBOS
ŽODYNAS .............................................................
J. Daužvardienė, POPULAR LITHUANIAN
RECIPES...........................................
VALGIŲ GAMINIMAS ...............
Superior

Laimėjo The Illuminating Co
dovaną

baltinius iš savo namų atsiveža
čia patvarkyti.
Ypatingai rankšluosčius ir fla
nelines medžiagas niekas taip
puikiai neišdžiovinąs, kaip elek
trinis džiovintuvas.
Ji taip pat labai patenkinta
elektrinio šaldytuvo talpa. Jai už
tenka tik kartą Į dvi savaites pirk
ti maistą ir viskas puikiai sutel
pa. Ta proga ji gali pasinaudoti
išpardavimais ir sutaupyti išlai
das maistui.
Ponai M. ir J. Misčikaiyra se
ni ir pastovūs Dirvos skaitytojai
ir žinomi Clevelando lietuvių se
nosios kartos veikėjai.
Leiskite

^ociefy pagelbėti
su naujo automobilio įsigyjimu dabar, kad galėtume
apmokėti vėliau. Prašykite
pardavėjo, kad sutvarkytų
Ąoctefy banko finansavimą.
Jis tai gali padaryti vietoje.
Arba ateikite asmeniškai.
Atmokėjimo sąlygos labai
lengvos mėnesiniais išdėstymais , pritaikytais jūsų
biudžetui. Jei naują mušiną turėti jums svarbu, svar
bu tai ir mums.

$2.0
$3.50
$4.00
$2.00
$2.50
$1.50
$1.50
$4.00
$3.25
$4.00
$1.50
$2.00
$4.00
$2.75
$1.80

VAIKŲ LITERATŪRA
Vytė Nemunėlis. MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS ...
A. Gustaitis, KOVA SU GAIDŽIU ...........................
A. Gustaitis, UŽPUOLA BITĖS ...............................
V. Vijeikis. KAS GRAŽIAU (piešiniai spalvinimui)
N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS ...........

6907

Lietuviai skautai Vokietijoje praeitą vasarą buvo suruošę Stovyklą, kuriai vadovavo Br. Čepulevičius.
Nuotraukoje Tigrų skiltis išsirikiavusi vėliavos pakėlimui.

$1.50

$3.95
$1.80
$3.50
$2.00
$1.50
$2.00
$1-50
$2.50
$2.50
$3.50
$5.50
$2.00

DIRVA,

*

$4.00

A. Nasvytis, LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOVV
St. Būdavus, LORETA ... ......................................
I. Simonaitytė, AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
A. Baranauskas, KALVOS IR LANKOS.............
Jurgis Jankus, PO RAGANOS KIRĄ 1U
Jurgis Jankus. PiRMASIS RŪPESTIS ...............
J. Grušas, PABUČIAVIMAS................................... -J. Kralikauskas, TITNAGO UGNIS ... ...............
St. Būdavus. VARPAI SKAMBA .........................
P. Abelkis, ATLAIDŲ PAVĖSY ............................
Vincus Krėvė, RAŠTAI
V. Kudirka, MEMOIRS OF LITHUANIAN BRIDGE

Užsakymus siųsti šiuo adresu:

-c

$2.50

$2.95
$7.00

$2.00
$7.50

R E M E M B E R

Močiutė kepa pačius skaniausius pyragaičius, taip bent galvoja
George Bowers, 3 1/2 m. ir Linda Bowers, 7 1/2 m. Toji močiutė
yra Marija Misčikienė, penkias dienas į savaitę praleisdama žento
Bowers namuose, 1918 Lorimer Rd., Parma, prižiūrint anūkus, naš
liui žentui išėjus į darbą.
Marija Misčikienė, gyv. 9804
Empire Avė., Clevelande, yra
atsidūrusi nepaprastoje padėtyje,
kada jai tenka ruošos darbai at
likti net dviejuose namuose. Ta
čiau dėkui elektros priemonių su
teiktam laiko ir darbo sutaupymui, ji sugeba savo uždavinį at
likti labai efektingai.
Ponios Misčikienės patirtis
naudojant elektrines namų ruo
šos priemones, išdėstyta anketo
je, tilpusioje Dirvoje, sudarė vie
ną įdomiausių elektrinio gyveni
mo minčių, ir ta proga The Illuminating Co. įteikė jai dovanų -elektrinį kavai virdulį.
Penkias dienas į savaitę p. M.
Misčikienė praleidžia savo žento
Norbert Bowers namuose, Par
moję. P. N. Bowers yra Mokes
čių Departamento, juriskonsultu.
Per pastariuosius du metus ji ten
prižiūri ir auklėja savo anūkus,

Every Good Guy Gives
To The United Appeal

George 3 1/2 m. ir Lindą71/2m.
amžiaus. P.M. Misčikienės duktė
mirė 1961 m. po sunkios ligos.
Svaitgaliais ji grįžta į savo na
mus Empire Avė. ir pas vyrą Jus
tiną Misčiką.
Tvarkingame vienos šeimos
name Parmoję, p. Misčikienė naudojasi visa eile modernių elektri nių namų apyvokos priemonių,
sutaupančių jai laiką ir darbą ir
pagelbstinčių namų ruošą atlik
ti. gerai ir našiai.

MAROUETTE PARK CHICAGO

Ji verda elektrine plyta ir ypa
tingai džiaugiasi jos švara. Ir su
mažyčiais namuose, ji sako besi
jaučianti saugiau, nesibijanti
liepsnos.
Skalbimas atliekamas greitai
ir lengvai automatine skalbimo ir
džiovinimo mašina. Ypatingai
džiovintuvas sutaupąs jai tiek
laiko ir darbo, kad ji dažnai net

2533 W. 71 St. Tel GR 6 2345 6
♦
CICERO ILl'NOIS

1410 S. 50 Avė., Tel in 3-2108-9

VIENĖIOMI CHIMGO.IE PIRKITE MUJUE MODERMOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
ANTIQUE, Four Roses 86 proof
Str. Burb. VVhiskev
2. BARNETT Prancūziškas konjakas
3. KRON BRANNVIN AQUAVIT
švediška ..........
4. Import. 6 metu CANADIAN
WHISKEY .../......................
i.

5th$3.98
5th $4.98

5th $3.98
5th $3.98

5.
6.
7.
8.

leveland,

Ohio,

NAPOLEON FRENCH BRANDY
5th $3.35
METAXA. Graikų brandy, 90 proof 5th $5.75
V AT 69 SCOTCH VVhiskev .....
■ 5tb $4.98
-5th $0.98
BORDEAUN French vine .......

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

Avė.,

' -r. ■
(

NATIONAL
BANK ,

I 1103,

•

.'

' '

.

-

7 ■' -■ .

DIRVA

1963 m. spalio 16 d.

lietuviai, slovakai, italai,
ukrainiečiai, lenkai ir žy
dų bendruom. šokėjų gru
pė.
Kult. Darželių gražuolės
titulas šiais metais atiteko
vengrei Eniko Kiraly. Per
nai tą garbę buvo laimėju
si Ingrida Stasaitė.
iš didesnės grupės kan
didačių buvo atrinktos še
Vieno Pasaulio Diena
Puiki, saulėta diena su šios, kurioms buvo uždėti
traukė arti 500 žmonių į atitinkami kaspinai. Tarp
kultūrinius darželius, kur bu tų šešių kaspinu pasipuo
vo švenčiama 17-ta iš eilės šė lietuvių mergaičių at
stovė Birutė AugustinaviVieno Pasaulio Diena.
Programai vadovavo ži čiūtė.
Negausus lietuvių būre
nomas radijo pranešėjas ir
WDOK ramjo stoties mu lis pasigedo geresnio lietu
zikinių programų vadovas vių pasirodymo. Vysk. Va
Wayne iviacK. Eilė atstovų lančiaus lit. mokyklos tau
pasakė po trumpą, šventei tinių šokių grupes progra
pritaikytą kalną, Kartu pa mos gale pašoktas lenciū
sidžiaugdami, Kad Cleve- gėlis apvylė ir tuos kitų
landas yra vienintelis JAV tautinių grupių atstovus,
miestas, taip gražiai subū kurie buvo įpratę progra
ręs tautines grupes į pras mos pabaigoje matyti lie
mingą .Kultūrinių Darželių tuvius pasirodant tikrai
reprezentaciją. Kult. Dar įspūdingai. Matyt, dar neželių Sąjungą reprezenta atsigaunama po Tautinių
vo pirmininke L. W. Phil- šokių šventės Čikagoje.
lips. Lietuvių grupės atsto
Kęstučio Draugovės
vais buvo pristatyti Ona ir
jaunesniųjų skautų-vilkiuKazys Karpiai.
kų bendra sueiga - iškyla
Tautiniais šokiais ir dai
įvyks š. m. spalių 20 d., 3
nomis programą užpildė
vai. p. p. Forest Hills par
ke. Tėvai prašomi pristaty
ti savo vaikučius į šią suei
gą. Vilkiukų dalyvavimas
• May Co. pardavė Euclid būtinas.
Avė. esanti pastatą, kuriam
Taip pat kviečiame tė
savo laiku buvo didžiulė vus, kurie nori savo vaiku
Taylor krautuvė, čia mato čius įjungti į skautų eiles,
me Albert A. Lewin ir Fran atvažiuoti į šią sueigą su
cis A. Coy pasirašant pasta vaikučiais. Berniukai pri
to perleidimo dokumentus.
imami nuo septynerių me
Francis A. Coy yya May tų amžiaus.
Co. Clevelando sk. preziden
Draugininkas
tas.

PADĖKA

Vysk. M. Valančiaus Li
tuanistinės mokyklos tėvų
k-to ruošti pietūs spalių 16
dį praėjo nepaprastu pasi
sekimu. Pietauti atėjo apie
400 žmonių, ir šeimininkės
tikrai turėjo daug darbo.
Tėvų kom-tas dėkoja vi
soms mamytėms, prisidė
jusioms darbu, už iškeptus
skanumynus,, taip pat vi
soms, aukojusioms maistą
ir pinigus. Padėka tenka ir
O’Bell kepyklai bei Baltic
Delicatessen už aukas ir
kitas paslaugas,
Tėvų Komitetas
DLK Vytauto Draugovėj
skautai praėjusį savaitgalį

buvo tris dienas išvykę į
B. S. ofAmericastovykla
vietę South Chagrin. šiai
iškylai vadovavo Pilėnų sk.
t-kas
skt. V. Jokūbai
tis ir Kęstučio draugovės
draugininkas V. Staškevi
čius, asistavo psklt. V. Gatautis. Dalyvavo: psklt. M.
Jakulis, psklt. P. Matulevi
čius ir skautai — J. Bakūnas, R. Damušis, J. Ežerskis, M. Gatautis, A. Karsokas, K. Karsokas, A. Nasvytis, V. Pažemis, E. Staš
kevičius, R. Staškevičius,
L. Staškūnas ir K. Sušinskas.
Buvo pravesta įvairios
skautiškos varžybos: ėji
mas per' virvinį tiltą, maz
gų rišimas, kliūtinis ėji
mas, estafetė, žygis sekant
kelionės ženklus ir apie 8
mylių žygiavimas. Daugu
ma iškylautojų turėjo pra-

Nr. 118 - 7

leisti Lit. mokyklos pamo
kas, tad skt. V. Jokūbaitis
pravedė pašnekesį iš Lie
tuvos istorijos ir geografi
jos. Nepamiršta ir lietuviš
kos dainos.
Oras pasitaikė labai pui
kus, ir jaunieji skautai na
mo grižo pakilia nuotaika.
V. S.
* "LITHUANIAN VILLAGE"
Bendrovė, spalio mėn. 19 d., šeš
tadienį, Lietuvių Namų salėje
rengia linksmą rudens balių. Pui
kiais užkandžiais ir kasdienybės
varžtus atpalaiduojančiais gėri
mais pasirūpins b-vės vadovy
bė. O pačiu pagrindiniu sveika
tos šaltiniu, geru juoku, pasi
rūpins mūsų mielas svečias, ta
lentingasis aktorius-humoristas
Vitalis Žukauskas. Daug, oi
daug, savo humoro skrynelėje
atualijų ir linksmos nuotaikos at
siveža...
Kada tai, dar nepersenai, Vi
talis mums įrodinėjo kad "... pro
kalną kalakuto nematyti Lietu
vos"... Įdomu, gal šį kartą teks
sužinoti pro kurį "objektą" mes
jau netik savųjų opių reikalų, bet
ir savęs neprimatyti pradedam.
Taigi, visus, suinteresuotus nau
jenybėmis ir sveikatos pagrindu
-- juoku, kviečiame atsilankyti į
Lithuanian Village balių. Vietų
skaičius ribotas. Įėjimas tik su
pakvietimais -- dera jais laiku
pasirūpinti. Kreiptis pas b-vės
prezidentą Zenoną Dučmaną
telef. 944-5644, arba teirautis
Piliečių Klube telef. EX 1-1143.

IŠNUOMOJAMAS
5 KAMBARIŲ
BUTAS

netas, vyrų dvejetas, jaunių vie
netas, jaunių dvejetas. Jaunių
amžiaus riba — gimusieji 1944
m. ir jaunesni.
Varžybos vyks Gordon Parko
teniso aikštėse, pradžia 1:00 vai.
po pietų. Varžybosegali dalyvau
ti visi tenisą žaidžiantieji Cleve
lando lietuviai. Kviečiami ir pra
dedantieji.
Pirmenybės vyks dėl Lietuvių
Piliečių Klubo Pereinamosios
Dovanos, įsteigtos 1952m. Perei
tų metų nugalėtojas buvo J. Sme
tona, baigmėje įveikęs A. Šenbergą.
Norintieji dalyvauti prašomi
užsiregistruoti pas a. Bielskų,
telef. 846-6177, arba pas J. Šenbergą, telef. GL 1-0188. Pagei
dautina užsiregistruoti iki penk
tadienio 10 v.v. Eventualiai gali
ma bus užsiregistruoti ir šešta
dienį prieš varžybas.
♦ FENN COLLEGE koncertų
Varžybos vyks šeštadienį iki
sesijoje spalio 20d.,sekmadienį, vakaro ir bus tęsiamos ir užbaig
8,15 vai. vak. numatytas įdomus tos sekmadienį.
piano rečitalis. Koncertuos Arthur Loesser.

* PROF. MUZ. J. ŽILEVIČIUS
pasisvečiavęs Clevelande, džiau
giasi surinkęs apsčiai medžia
gos Muzikologijos Archyvui Chi
cagoje.. Netikėtai ir pripuolamai
jis užtiko originalių kompozito
rių rankraščių, vertingų muzi
kinių kūrinių. Muzikologijos tur
tais jį aprūpino muz. A. Mikuls
kis, V. Braziulis, smuikininkas
Kušleika, J. Stempužis ir eilė
kitų.
Profesorius taip pat parodė
didelį džiaugmą, kad Muzikologi
jos Archyvas auga ir plečiasi,
kaupdamas nepaprastai brangią
lietuvių kultūros istorijai ir mu
zikinei kūrybai medžiagą.
Prieš išvykstant iš Clevelan
do profesorius atsilankė Dirvos
redakcijoje ir pažadėjo paruoš
ti medžiagos spaudai apie mūsų
muzikinio meno aktualijas.

* CLEVELANDO ORKESTRO
programoje, atidarant sekmadie
nio popiečių koncertų sesiją, spa lio 20 d. 4 vai. p.p. Severance
Hali numatytas orkestro, choro ir
solistų koncertas, kuriam vado
vauti atitenka vyr. dirigento pa
vaduotojui Robert Shaw.
Poulenc prisiminimų progra
moje nepaprasta instrumentalis
tų ir daininkųkombinacija bus pa
gerbtas įžymusis prancūzų kom
pozitorius.
Vargonų muzikos ir moterų
choro garsai susilies į garsiąją
"Litanies a la Vierge Noire -Notre Dame de Roc-Amadour".
"Suite Francaise" specialiai
atrinktais muzikos instrumentais
nukels klausytojus į 17 ir 18 šimt
mečio muzikos pasaulį.
Pabaigai inspiruojanti "Gloria", dalyvaujant orkestrui, cho
rui ir solistams.

J. P. MULL-MULIOLIS
REALTOR

virš Superior Savings
& Loan Assn. patalpų,

CLEVELANDO LIETUVIŲ
-LAUKO TENISO PIRMENYBĖS

Euclid

East 68 ir Superior Avė,

Šį šeštadienį, spalio 19d.,Cle
velande įvyks 1963 m. Clevelando
Lietuvių Lauko Teniso Pirmeny
bės. Varžybos vyks vyrų ir jaunių
klasėse. Programoje - - vyrų vie-

kampas.
Erdvus, 3 mieg., 1 šei
mos namas. Didelis salo
Teirautis telefonu:
nas, valgomasis, rūsys po
HE 1-2497
visu namu, moderni vonia,
----------------- '
nauji kilimai. Savininkas
IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS
persikėlė į kitą miestą.
Raktai mūsų įstaigoje. Ap Čiurlionio Ansamblio patalpose
žiūrėkite ir duokite pasiū vienam asmeniui. Suinteresuo
tieji prašom kreiptis į G. Mo
lymą.
l

tiejūną tel. 486-0881.

Willowick

Graži gatvė, puikus susi
siekimas, arti mokyklų. 5
metų senumo. 2 mieg. že
mai, 2 pusiau užbaigti vir
šuj. Padalintas rūsys po vi
su namu. $17,800.

PARDUODAMAS NAMAS

E. Cleveland

1035 Cliftton Blvd. prie W.
Blvd.
Vienos šeimos, mūrinis. 4
miegamieji, U/j vonios. Be
priekaišto. Prieinama kai
na. Parduoda savininkas.

Į pietus nuo Euclid gat
vės. 11 kamb., su baldais,
gerame stovyje. Pajamos
$235 mėn. plius savininko
butas.

Gyventi kartu, puikus na
mas ir atlyginimas.
Tel. ER 1-9654.

Tel. WO 1-8643
Reikalinga šeimininkė

Šv. Jurgio parapijoj
Albert A. Levin ir The May reikalą vedėjas Francis A. Coy pa
sirašo buvusio Taylor pastato pardavimo aktą.

2 šeimų 7-5, 2 gazo pe PARDUODAMAS NAMAS
čiai, 2 garažai. Arti šv. Jur 2 šeimų, 5-5 kamb. E. 143
gt. į pietus nuo St. Clair;
gio mokyklos. $12,700. Ne
arti susisiekimo, krautu
didelis įmokėjimas.
vių, mokyklų ir t. t. Lietu
2 šeimų 6-5, 2 gazo pečiai, vis savininkas.
3 garažai. $9,800. Įmokėji Skambinti GL 1-8729
mas $500.
1 šeimos, 3 mieg-., gera
me stovyje. Prašo $11,800.
2 šeimų, 4-4 visi erdvūs
kambariai. 2 geri garažai.
Gražus kiemas. $9,800.

2 šeimų 5-6, Ansel Rd.
$10,400.
IN T0WN OFFICE—6712 SUPERIOR AT E 68TH

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue

EN 11763

936 East 185 St.

KE 1-7770

COLONIAL -- 3 spaciuos bedrooms, L shaped living room.fire place, large fenced-in yard,
attached garage, full basement,
beautifully landscaped, many
extras. Owner transferred. Sacrifice $19,9000.
570 E. 260 St.
AN 1-3129

Investavimui

4 šeimų, 3 šeimų ir 3 ga
ražai ant 1 didelio sklypo.
Gerame stovyje. Visi butai
išnuomoti. Pajamos apie
$400 mėn. Kaina $28,000.

4 butai ir 3 krautuvės.
Labai gerai prižiūrėti na
mai. Prašo $32,000.

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delbi E. Jakubs & William J. Jakubs

HOUSE FOR SALE

2 dviejų šeimų namai 5-5
ir 6-6. Reikia remonto.
$9,600.

PARMA

— NEAR SOUTHLAND

11/2 story f r ame home, 3bedrooms, dining, family room 10 x 10
eating erea, divided basement,
garage, lot 50 xl50. Many extras.
Sacrifice $18,500.
7182 Greenleaf Avė. VI 3-8284
FOR SALE BY OWNER
W. 85 south of lake, double,
3 down, 5 up. Yard, 3 car ga
rage, near schools and trans.
Very clean.
$13,900
221-3166

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir John Lorenz
13229 Superior Avė.

UL 1 6666

LAWN AVĖ., 6915: 7 ROOMS
Lawn and St. Coleman schools.
By appointment brokers invited.
$11,500 or make offer. 631-1752.

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

PAULINA
MOZURAITISBENNETT
Hl 2-4450
642 Meadow Lane Dr.
CLEVELAND 24

ONE GIFT
ivorks

many
ivonders
UNITE D APPEAL

EUZABETH
SKAUTIŠKOJI RUDENS ŠVENTĖ
Jau daugiau kaip 10 metų čia
gražiai veikia mergaičių ir ber
niukų skautų vienetai, suburdami
į savo gretas vietos ir artimųjų
apylinkių jaunimą. Jaunimas ne
tik išmoksta lietuviškų dainų ir
tautinių šokių, bet ir pasisavina
lietuviškas tradicijas, papročius
ir nusiteikimus. Skaučių ir skau
tų tėvai ir skautiškai veiklai prijaučiančioji visuomenė yra susi
būrusi į Skautams Remti Tėvų
Komitetą, kuris įvairiais būdais
stengiasi paremti skautiškąją
veiklą ne tik moraliai, bet ir ma
terialiai. Komitetas parūpina
jaunimui stovyklavimo įrengimų
ir kiekvienais metais gana žymio
mis sumomis paremia jaunimo
išvykas į skautų stovyklas.
Pagal jau susidariusią tradi
ciją ir šiais metais Tėvų Komi
tetas skautų veiklai paremti ren
gia Rudens šventę, kuri įvyks
š.m. spalio 27 d., sekmadienį, 5
vai. vakare, Lietuvių Laisvės Svetainės salėje, 269 Second str.,
Elizabeth, N.J. Programą atliks
"Rūtos" Ansamblio choras, diri
guojamas muziko Kačanausko ir
vietinės skautės ir skautai. Šo
kių pradžia 8 vai. vak. Šokiams
gros geras orkestras, veiks šau
nus bufetas ir baras. Įėjimas
$1.50, Rengėjai tiki, kad vietos
ir artimųjų apylinkių visuomenė
kaip ir anksčiau, savo gausiu
atsilankymu parems mūsų jau
nimo lietuvišką veiklą.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE (SLA)
Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo
1886 m. ir jau atšventė savo DEIMANTINĮ JU
BILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalim
organizacija lietuvių tarpe turi daugiausia narių

ir valdo didžiausj 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.

Kongreso atstovo Ray I. Maden
pagerbimas E. Chicagoje

Nr.

1963 m. spalio 16 d.

118

/

KAS IR KUR?

AUKOS DIRVAI

Br. Juodelis, Chicago........ 2.00
A. Grinius, Detroit......... . 1.00
V. Abraitis, Richmond Hill 10.00
B. Gražulis, Flint................. 5.00
V. Jonaitis, Grąnville ......... 5.00
J. Jurkūnas, Chicago.......... 10.00
V. Petrauskas, Waukegan ... 2.00
S. Jurgutavičienė, Cleveland 5.00
F. Pempė, Philadelphia.... 5.00
H. Janužys, Morgan Hill.... 2.00
Dr. A. Jasys, Columbus .... 4.00
St. Mankus, Chicago.......... 10.00
Vyt. Senkus, Cleveland......... 4.00
T. Mečkauskas, E. Chicago 10.00
V. Valiūnienė, Chicago......... 2.00
B. Žvynys, Ft. McCoy...... . 6.00
J. Bukaveckas, Chicago........ 2.00
Dr. Ged. Čekas, Metuchen 10.00
M. Knystautienė, Danbury 10.00
Ant. Cyplys, E. Chicago .... 2.00
Br.
Kasakaitis, Chicago.....10.00
* SOLISTEI G. VASILIAUS
Staniulis, Dearborn..... 5.00
Č.
KIENEI sėkmingai koncertuojant
JAV lietuvių kolonijose, spaudo K. Daugvydas, Detroit..... . 1.00
je jau pasirodė žinios apie lau Vyt. Grybauskas, Chicago 2.00
kiamą jos pasirodymą Adelaidės R. Veitas, Dorchester.... 10.00
meno festivalyje, kuris įvyks 1964 T. Barktus, Samia ........... 5.00
J. Liaukus, Brooklyn ....... 5.00
m. kovo 10 d.
Adelaidės laikraštis "News" K. Stundžia, St. Catharines 2.00
spalio 6 d. jau paskelbė straips VI. Šimonis, Los Angeles 2.00
nį su solistės nuotrauka, praneš Pr. Saladžius, Rochester .. 10.00
damas apie G. Vasiliauskienės R. Jasiūnaitė, Evanston .... 5.00
nueitą muzikinio išsilavinimo ke VI. Braziulis, Cleveland ... 3.00
lią, jos koncertus Europoje ir Rev.Dr. T. Žiūraitis, OP
Washington ................. 3.00
Amerikoje. Straipsnyje pabrė
Dr.A. Kisielius, Sidney..... 5.00
žiama, kad solistė yra žinoma
Australijos muzikos mėgėjams V. Valteris, Waterbury....... 2.00
E. Vaišnienė, New Haven ... 5.00
iš jos dažny pasirodymų ABC
Gr. Natkevičienė, Cleveland 2.00
radijo ir televizijos programo
E. Gedgaudas, Los Angeles 2.00
se.
Br. Paplėnienė, Chicago .... 5.00
Straipsnis baigiamas nurodant,
kad "vizituojąs Australijoje ame P. Janulaitis, Chicago....... 10.00
rikiečių milijonierius, išgirdęs J. Jurevičius, Chicago.......10.00
F. Modestavičienė, Cleve. ..2.00
ją dainuojant Adelaidėje, pakvie
A. Gantautas, Bridgeport.... 2.00
tė koncertams į JAV".
K. Steponaitis, NewBritain.. 1.00
* ALTS-GOS PIRMININKO VY
M. Šimkus, Chicago............ 10.00
TAUTO IR STELLOS ABRAIČIŲ A. Sodaitis, Woodside........ 10.00
V. Mažeika, Lake Zurich .. 10.00
bute, Richmond Hill, N.Y. spalio
S. Šiaučiūnas, Chicago....... 5.00
10 d. įvyko S-gosCentro valdybos
Pr. Lukauskas, Waukegan .. 2.00
posėdis, kuriame aptarta eilė
Dr. J. Macys, Cleveland ...10.00
klausimų. Priimtas bendraraštis
Dr.S. Petrauskas, Elizabeth 10.00
skyriams ir numatyti tolimesni
Dr. V. Paprockas,Brooklyn 10.00
šių metų S-gos veiklos darbai.
J. Kaklauskas, Cleveland ... 5.00
* GENERALINIS KONSULAS J.P. Vaičaitis, Akron......... 2.00
JONAS BUDRYS spalio 12 d. kal
Pr. Sidzikauskas, Chicago 5.00
bėjo per J. Stuko vadovaujamą
R. Legeckis, Jamaica, N.Y. 5.00
Lietuvos Atsiminimų radijo va
M. Vinclovas, Cleveland ... 5.00
landą New Yorke, Pasaulinei
Dr. A. Martus, Cleveland ..10.00
Parodai organizuojamo koncerto N. Matijošaitis, L.A......... 10.00
reikalais, kviesdamas visus lie B. Svilas, Detroit................ 2.00
tuvius tas pastangas remti.
A. Verbickas, Chicago ..... 5.00
L. Bulgaris, Detroit........... 5.00
* LIETUVOS VALSTIEČIŲ K. Veikutis, Detroit............ 5.00
LIAUDININKŲ S-GOS suvažiavi V. Užpurvis, Wfndsor...........2.00
mas įvyko spalio mėn. 12-13 d.,
Dr. VI. Ramanauskas, Cle
Sheraton Atlantic viešbutyje New
veland ........................... 20.00
Yorke.
G. Alekna, Racine................2.00
Be organizacinių reikalų svars K. Virbickas, Philadelphia 5.00
tymo, buvo dvi pagrindinės pas
P. Petrušaitis, Racine....... 5.00
kaitos, Lietuvos laisvinimo ir
Tautos išlaikymo klausimais. Be
to įvairiomis temomis kalbėjo J.
• Arijas iš Verdi „Don
Audėnas, P. Zundė, J. Kardelis
ir kiti.
Carlo”, Gluck „Orfeo ed EuSuvažiavimo proga buvo pami
ridice”, Monteverdi „Aria
nėta LVLS-gos 75 metų sukaktis. na” ir Sain-Seans „Samson

* DR. JURGIS SADAUSKAS,
dirbąs veteranų ligoninėje Marion, Ind., atostogas praleidžia
keliaudamas per Šiaurinę-Rytinę Kanadą ir Rytinę JAV. Sveiki
na visus iš St. John’s Newfoundįand, Canada.

et Dalila” operą dainuos so
listė
Stempužienė
savo koncerte spaliu 26 d.
Jaunimo Centre. Bilietai iš
anksto gaunami „Margi
niuose” ir Karvelio Preky
bos Namuose.
Aldona

Savanoriui-kūrėjui, majorui

VYTAUTUI JABLONSKIUI

mirus, žmonai, dukterims ir artimiesiems,
giliausią užuojautą reiškiame.,
Marija ir Jonas Adomaičiai

A. A.
Savanoriui-kūrėjui, aviacijos majorui
VYTAUTUI JABLONSKIUI
mirus, jo šeimai, žmonai ir dukterims bei
artimiesiems giliausią užuojautą reiškia

Valli ir Jonas Viliušiai

ST. LOUIS LIETUVIU ŽINIOS
ALTS SK. RENGIA VAKARĄ

Tęsdamas tradiciją East St.
Louis skyrius rengia rudens se
zono vakarą šių metų spalio mėn.
26 dieną Grand Marais Statė Park
svetainėje. Vakaras prasidės
7.30 vakaro ir visi prašomi ne
vėluoti, nes punktualiai bus pra
dėta vakaro programa, kurią at
liks talentingi apylinkės lietuviai,
vadovaujami Alberto Paulikaičio.
Po to seks užkandžiai ir šokiai,
skambant visų mėgiamiems mu
zikos garsams. Vietos ir apylin
kių lietuviai, norintieji šiame
vakare dalyvauti, prašomi iš
anksto užsirašyti, nes reikalin
ga žinoti dalyvių skaičių užsakant
užkandžius. Svetainė yra naujai
atremontuota ir ją veda nauji žmo
nės, kurie išplėtė ir virtuvės įren
gimus.
Visi prašomi užsirašyti pas
sekančius skyriaus narius: Juozą
Kleinaitį -- 610 Washington PI.
Birutė Indreikaitė skaito JAV kongreso atstovui Ray J. Madden E. St. Louis, Tel. UP 5-8148,
įteikiamą adresą. Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos gen. konsulas dr. Br. Tiškų -- 1518 Winstanley
P. Daužvardis, kongreso atstovas Ry. J. Madden, Birutė Indrei Avė., E. St. Louis, Tel. UP 4kaitė ir prie mikrofono klebonas kun. Ig. Vichuras.
5844, Vladą Tervydį -- 802 N.
Morrison St., Collinsville, Tel.
East Chicago, Ind. spalio 6 d. damas didelę politinio darbo prak DI 4-1913 if pas J. Gumbelevivietinis ALT skyrius suruošė tiką ir nemažą įtaką JAV kongre čių -- 6128 Fee Fee Road, St.
pokylį JAV kongreso atstovui Ray se, yra nepamainomas pavergtų Louis, Tel.' TH 8-3424. Prie
J. Madden garbei, kuris specia tautų bičiulis ir jų teisių gynė svetainės yra puikus privažialiai atskrido iš Washingtono. Jau jas. ALT skyriaus v-ba ir visa
senokai buvo brandinama mintis, lietuviška visuomenė, jausdama
kuo nors atsidėkoti kongr. RayJ. pareigą, kaip nors atsidėkoti jam
Madden už jo parodytą lietuviams už mūsų reikalų supratimą, pa
bičiuliškumą ir nuoširdų bendra ruošė jo viešą pagerbimą, kartu
luotų įstatiminę programą, kurią
darbiavimą remiant mūsų pas įteikiant simbolinę dovaną --Lie kongrese būtų bandoma pravesti,
tangas kovoje dėl Lietuvos lais tuvos Laisvės statulos miniatūr i įpareigojant prezidentą imtis aš
nė kopiją.
vės.
tresnės politikos ir pagelbėtų su
Kad pagerbimas būtų įspūdin
Per 20 m. savo buvimo JAV
daryti dinamiškesnę programą ko
kongreso nariu, Ry J. Madden gesnis, buvo pasistengta sukvies
munizmo konspiracijai nugalėti.
niekad nepraleido progos iškel ti vietinės ir Federalinės val
Bet, deja, komunizmas rodo verž
ti Lietuvos pavergimo klausimą džios įvairūs pareigūnai bei va-,
lumą, o mūsų vyriausybė, libera
JAV kongrese. Nesenai vietinio dovaujamos partijos atstovai. Jų
linio sparno veikiama, nieko ne
Rezoliucijoms Remti komiteto ini susirinko per 70, kurių tarpe net
daro ir jei taip reikalai klosty
ciatyva ir prašymu jis savo var keturių miestų burmistrai: Hosis, tai ši generacija jau būsian
du įnešė į kongresą rezoliuciją bart, Hammond, Gary ir EastChi ti pasmerkta komunizmo aukai.
H. Con. Res. Nr. 195 liečiančią cago. Aukštuosius svečius mer Jis randąs, kad didžiausi talki
Pabaltijo kraštų okupaciją ir ra gaitės , pasipuošusios tautiniais ninkai kovoje su komunizmu yra
ginančią JAV vyriausybę iškelti rūbais,apdovanojo gėlėmis. ALT žmonės , kilę iš už geležinės už
šį klausimą Jungtinių Tautų Or skyr. pirm. Alb. Vinick apibudi dangos. Jų patyrimas turįs būti
nus šio pobūvio tikslą, buvo pa pripažintas ir JAV vyriausybės.
ganizacijoje.
Su komunizmo užmačiomis ir kviestos Rasa Domarkaitė ir Bi
Gen. kons. dr. P. Daužvardis,
siekiais kongr. Ray J. Madden rutė Indreikaitė įteikti kongr. Ray pareikšdamas padėką, prašė
yra gerokai susipažinęs, nes jis J. Madden dovaną ir perskaityti kongr. Ray J. Madden ir toliau
dalyvavo Select Committee toln- dedikacinį adresą.
tvirtai stovėti už pavergtų tautų
Ray J. Madden savo kalboje laisvę, o už jo atliktus darbus ir
vestigate the incorporation of the
Baltic Statės into the U.S.S.R., atsidėkodamas už jam rodomą pa paramą lietuviams išreiškė ir tų
kuriam pirmininkavo atstovas garbą, pabrėžė, kad jis esąs gi lietuvių jausmus, kurie randasi
Kersten. Šis komitetas yra ap- liai sujaudintas šiuo lietuvių už geležinės uždangos.
klausinėjęs net 335 liudininkus ir mostu, nes politiko darbas yra ne
Meninę dalį išpildė op. sol J.
surinkęs daug rašytinių doku dėkingas ir jam niekas pagarbos Vaznelis ir Natalija AukštuolieGautąją Lietuvos nė, pianu palydint prof. V. Jakūmentų, liudijančių apie sovietų nereiškia.
agresinius planus. Patys liudi Laisvės statulą jis pastatysiąs bėnui. Aukšto lygio įvairių dainų
ninkai buvo žmonės, gyvenę ko savo kabinete garbingoje vietoje bei operos arijų atlikimas paliko
munistų priespaudoje, kurie at ir kiekvienam paaiškinsiąs jos visiems nepamirštamą įspūdį.
skleidė visus komunistinio re reikšmę, o meniškai padarytas
Petras Indreika
žimo nusikalstamus darbus ir adresas kabosiąs ant sienos...
Tolimesnėje savo kalboje jis
jų žiaurumus.
Kongr. Ray J. Madden, turė- apibūdino pavergtų tautų vadavi
CHICAGO
mo klausimą ir JAV vedamą po
litiką, pabrėždamas, kad Pabal DR. Z.V. REKAŠIAUS PASKAITA
tijo kraštai buvo okupuoti jėga ir CHICAGOJE.
išprievartavimu ir kol šis klau
* VIDA IR VYTAUTAS KLE simas tebėra nesutvarkytas, tol
Jaunas lietuvis mokslininkas,
MAI, jauni lietuvių veikėjai iš bus bus pasaulinė įtampa ir rimta
Purdue universiteto profesorius
Philadelphijos, išvykę į Vokie grėsmė pasaulio taikai. Jis jau
Dr. Z. V. Rekašius, ALT S-gos
tiją studijoms tęsti, laimingai daug kartų siūlęs kongrese ir Chicagos skyriaus rengiamame
susilaukė sūnaus Andriaus. Tai įnešęs rezoliuciją reikalaujančią subatvakaryje skaitys įdomią
gi, į Philadelphiją sugrįš jau paspausti vyriausybę, kad ji imtų paskaitą: Kokia numatoma tech
padidėjusiu sąstatu.
si iniciatyvos šiai grėsmei paša nikos pažanga sekančių dvide
* DR. STASYS BUDRYS iš linti, reikalaujant kad visi S. Są šimties metų bėgyje.
Taip pat Dr. Z. V. Rekašius
Chicagos šiomis dienomis buvo jungos kariniai, politiniai ir admi
atvykęs į Clevelandą ir Vilties nistraciniai vienetai pasitrauktų padarys pranešimą apie keletą
Draugijos p-ko dr. VI. Ramanaus ■ iš Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraš naujų technikos išvedimų, kurie
ko lydimas apsilankė Dirvos re tų ir būtų pravesti laisvi rinki šiuo metu yra bandomi ir greitu
dakcijoje. Ta proga buvo pasida mai. Jis jau senai kovojąs, kad laiku bus plačiai panaudoti.
Subatvakaris įvyks š.m. lap
linta mintimis spaudos klausi prie JAV kongreso būtų įsteig
mais.
tas Pavergtų Tautų komitetas, kričio mėn. 2 d. 7 vai. v. Don Var
Be to, dr. S. Budrys įsirašė kuris palaikytų laisvės troškimą no posto salėje, 6816 So. Nestern
A.J.
į prezidento A. Smetonos mono užimtuose kraštuose, suformu- Avė.
grafijos garbės prenumeratorių
sąrašą.
♦ LIETUVIŲ FONDAS rugsėjo
mėn. gavo naujų įnašų bei iš
anksčiau įstojusių fondo narių
papildomų sumų:
M. Šnapštys, Detroit, Mich.,
įnešė $1.002.00, Illinois Lietuvių
Gydytojų Draugija $1.000.00, Dr.
Jonas daina, Round Lake, III.,
$500.00, Dr. Juozas Skrinskas,
Willowick, Ohio $250.00, Vladas
ir Bronė Rimavičiai, Chicago,
III., $225.00, Bogotos Lietuvių
Moterų Draugija, K.D. $102.00.
Po šimtą dolerių įnešė: Dr.
Vincas Janevičius, Kankake, III.
Dr. Vytautas Rutkauskas, Kankakee, III., Dr. Juozas Zubrickas, Kankakee, III., Dr. Rožė ir
Jonas Tijūnai, Kun. M. Vembrė,
Brockton, Mass., Eugene Manomaitis, W. Roxbury, Mass., Ona
ir Kazys Karpius, Euclid, Ohio,
Dr. P. Šepetys, Dearborn,Mich.,
Adelė ir Vincas Benokraitis, Cle
veland, Ohio, Paul Raymond, So.
Boston, Mass., M. Bielevičienė,
Chicago, III.
Be to, mažesnėmis sumomis
22 asmenys įmokėjo įnašų dali
mis viso $670.00.

vimas ir vieta mašinoms pasta
tyti. Pati svetainė yra ties 7300
Lake Drive minėtams Grand Ma
rais Statė Park. Užsirašyti visi
prašomi vėliausiai iki spalio 20
dienos imtinai.

LIETUVIŲ CHORAS PRADĖJO
SEZONĄ
Per ALTS-gos suvažiavimą St.
Louis mieste choras sėkmingai
išėjo į viešumą ir šį rudenį vėl
visi buvę choristai ir dar naujai
prisidėję turėjo pasitarimą ir pa
sisakė už savo veiklos pagyvini
mą. Išsirinko naują choro val
dybą, kurion įėjo Juozas Kiemai
tis -- pirmininku, Zigmas Grybinas — sekretoriumi ir Agota
Tiškuvienė -- iždininke. Choro
vedėju ir toliau bus Albertas Paulikaitis.
Naujoji choro valdyba per po
sėdį nutarė, kad choras su nauju
repertuaru pasirodys visuomenei
sekančiais metais sausio mėnesį
surengdamas dainų vakarą, kurio
metu bus pravestos ir oficialios
choro krikštynos. Kadangi chorą
daugiausia remia ALTS-gos sky
rius ir Lietuvių Bendruomenės
skyrius, choro valdyba nuspren
dė prašyti šias dvi organizacijas
paskirti dvi poras krikšto tėvų.
Choro nariai vieną repeticiją
atlikti nutarė p. Gudaičių ūkyje,
netoli Belgrado,Missouri valsti
joje -- tai kartu bus ir puiki iš
vyka į pragarsėjusius Ozarkus,
kurie savo rudens spalvomis yra
gan žavūs rudenį.
(bt)

DETROIT
VOKIETIJOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENES PIRMININKAS
DETROITE

Ši šeštadienį, spalio 19 d. 7
vai. 30 min. Lietuvių Namuose,
rengiamame Kultūros Klubo po
būvyje darys pranešimą Vokie
tijos Krašto Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas kun. dr. Jo
nas Aviža. Kviečiama Detroito
apylinkių ir Windsoro visuome
nė dalyvauti ir paremti lietuvių
pastangas Gimnazijos pastatams
užbaigti.
Šalia paskaitos bus ir meninė
dalis, kurią atliks "šilainė" ir
jaunosios jėgos: Giedrė Bajo
rūnaitė -- piano, Mirga Deltuvaitė -- smuiku ir Kasputis -septinmetis -- akordeonu.
Turtingas bufetas, gausūs lai
mėjimai, šokiai, o įėjimas --au
ka.
DLK K1UBAS

BE A GOOD GUY . . .

Give to United Appeal

Vasario 16.Gimnazijos choras su vadovu mokyt. K. Motgabiu.

