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Vatikanas keičia savo politika.
POPIEŽIUS POVILAS VI LĖTAI TRAUKIASI NUO SAVO PIRMTAKO UŽIM

TOS LINIJOS, VEDANČIOS BENDRADARBIAUTI SU KOMUNISTAIS. - NORS 
KAIRIOJI SPAUDA STENGIASI TAI NUTYLĖTI: JAU VISAI AIŠKU, KAD NAU
JASIS POPIEŽnJS NETURI JOKIŲ ILIUZIJŲ APIE TOKIĄ GALIMYBĘ. - VA

TIKANO IR WASHINGTONO POLITIKOS SUTAPIMAS.

Popiežius Jonas XXIII turėjo 
didelį pasisekimą pas įvairių rū
šių ir atspindžių kairiuosius — 
nuo Kremliaus viešpačių iki New 
York Times bendradarbių. Ne 
dėl to, kad jiems visiems rūpė
tų Katalikų Bažnyčios gerovė, bet 
tik todėl, kad Vatikano politikos 
pakeitimas jiems simbolizavo 
praeities epochos pabaigą ir nau
jųjų laikų pradžią. Romoje gyve
nanti amerikiečių rašytoja Alice- 
Leone Moats dabar rašo National 
Review, kad prasidėjus Jono 
XXIII agonijai, ji nugirdusi Va
tikano spaudos įstaigoje pasikal
bėjimą dviejų kairiųjų italų žur
nalistų su vieno JAV magazino 
korespondentu. Jie sutarę, kad 
artėjančią popiežiaus mirtį rei
kią galimai išpūsti, padidinant mi
nios, susirinkusios šv. Petro aikš
tėje, skaičių, patiekiant verkian
čių moterų fotografijas, "gatvės 
žmogaus" atsiliepimus ir t.t. To
kia taktika buvo siekiama paveik
ti kardinolus, kad tie išrinktų 
tokį pat popiežių. Išrinkus popie
žium kardinolą G.B. Montini, ku
ris pasirinko Povilo VI vardą, 
tuojau pat pasipylė žinių, kad ir 
tas yra ‘pažangus*. Tokie sam
protavimai buvo remiami tuo, 
kad Montini buvo pramoningo Mi
lano kardinolu ir dažnai užstojo 
darbininkų intersus prieš pramo
nininkus. Iš to buvo išvedama,

Šiandien ir rytoj
PRAEITI mėnesį Bosforo sąsiauryje,netoli Istanbulo įvyko 

savotiška nelaimė. Sovietų laivas, plaukęs iš Juodosios jūros, dėl 
miglos išėjo iš vagos ir įvažiavo į krantą, sugriaudamas keletą 
namų ir užmušdamas 3 žmones.

Šio įvykio nuotrauka tilpo beveik viso pasaulio laikraščiuose, 
tačiau vėlesni atidengimai pasirodė įdomūs politine prasme.

Laivo kapitonas Aleksėj Insberk pasiliko ant laivo keletą 
dienų, atsisakydamas klausyti turkų valdžios pareigūnu reikala
vimų, neleisdamas jiems užlipti ant laivo. Jo pareiškimu, laivas 
vežė į Kubą 3,383 tonas kviečių ir 3,607 tonas rugių. Areštavus 
rusų kapitoną ir padarius laive kratą, rasta, kad laivo krovinys 
tikrumoje susidėjo iš ginklų ir šaudmenų. Vienas dalykas,ką ru
sas kapitonas sakė teisingai, tai kad krovinys buvo skirtas Kubai.

Betikrinant ginklus paaiškėjo naujas dalykas. Visi ginklai 
buvo amerikiečių gamybos. Didžiumoje tai automatiniai šautuvai 
ir kulkosvaidžiai, kuriuos Amerika II Pas. karometubuvo davu
si sovietams. Ginklai turėjo būti iškrauti Kuboje, bet tikrumoje 
skirti ne Castro armijai, o Pietų Amerikos sukilėliams apgink
luoti.

Siųsdami Šiuos ginklus sovietai turėjo dvigubą tikslą: ap
ginkluoti P. Amerikos komunistus ir nepasirodyti, kad jie yra 
ginklų tiekėjai. Jei dalykas iškiltų viešumon, kad lengvai galėtų 
nusiplauti rankas...

Šis atidengimas aiškiai parodo, ką reiškia sovietiška koeg
zistencija. Kitas tos "koegzistencijos” pavyzdys buvo sovietu ban
dymai sulaikyti amerikiečių ir anglų vilkstinę į Berlyną. Žinant 
komunistinę sistemą, aišku, kad sovietų karininkas tai padarė 
vykdydamas Kremliaus įsakymą, nes kitaip jis būtų jau atiduotas 
teismui, arba net likviduotas.

Tiedu įvykiai yra labai nemalonūs tiems, kurie galvojo, kad 
Kremliaus vadai yra nuoširdūs.

Viena aišku, kad sovietai šiuo metu reikalingi ramybės. Jie 
per daug turi rūpesčių su kinais ir pas save viduje. Jiems reika
linga išmaitinti savo gyventojus ir to negali padaryti be Vakarų 
pagalbos. Gi Vakarai davė javus nestatydami jokių politinių sąly
gų -- vien tik žmoniškumo jausmų vedini, Sovietijos gyventojų 
apraminimui.

Tad kaip tokiu atveju sovietai drįsta žaisti su ugnimi? Štai 
klausimas, į kurį duodami įvairūs atsakymai.

Kiekvienu atveju aišku, kad Kremliaus vadai dar turi kreip
ti dėmesį į stalinistus, kurie viduje yra galingi. Tas pasiprieši
nimas partijos viduje yra didesnis negu spėjama ir kad stali
nistus nuraminus, Churščiovas nori pasirodyti energingu. Iš ki
tos pusės, jis žino, kad Vakarai myli taiką ir nereaguos į jo pro
vokacijas.

¥
IŠ VILNIAUS į Kauną atvykęs inspektorius tikrina vieno pi

liečio pajamas, kaip jis galėjo pasistatyti nedidelį namelį.
-- Kiek uždirbi per mėnesį?
-- 100 rublių.
--Ir pasistatei tokius namus?
-- Taip. Mano žmona irgi uždirba 80 rublių.
-- Permažai.
-- O, tiesa, aš užmiršau pasakyti, kad gale mėnesio nune

šę tuščias bonkas, gauname 80 rublių...
(vg)

Vytautas Meškauskas
kad kardinolas Montini, išrinktas 
popiežium, seks savopirmtakūno 
pėdomis ir sieks ‘bendradarbia
vimo* su komunistais. Tačiau jau 
pirmieji keturi naujo popiežiaus 
valdymo mėnesiai nuvylė visus, 
kairiuosius ar ‘pažangiuosius’.

Iš tikro būtų buvę galima kal
bėti apie pasibaigusią epochą, jei 
kardinolai, kurie visi yra pažen
gusio amžiaus ir vien dėl to turi 
būti daugiau konservatyvūs, būtų 
taip greit išrinkę Giovanni Bat- 
tista Montini popiežium, dėl to, 
kad tas iš tiesų būtų ‘kairysis’. 
Daugumos kardinolų nuomone -- 
teigia Moats -- popiežius Jonas 
atlikęs didelį patarnavimą Baž
nyčiai, Ją sujudindamas ir pas
katindamas žengti pirmyn. Ta
čiau tas reikalingas darbas buvęs 
nutrauktas laiku, nes tolimesnės 
pastangos ta kryptimi kai kuriais 
atvejais Bažnyčia būtų įstūmę į 
labai keblias pozicijas. Jei tokia 
pažiūra vyravo kardinolų tarpe, 
reikia manyti, kad jie pasirinko 
kardinolą Montini kaip tik dėl to, 
kad jis yra laikomas nuosaikiu 
ir gabiu diplomatu, galinčiu ra
miai suderinti prieštaraujančias 
pažiūras.

Privačiai kardinolas Montini 
yra pareiškęs, kad tarp Bažny

čios ir komunistų vadų negali bū
ti bendradarbiavimo, nes komu
nistų vadai nebus patenkinti, iki 
bažnyčia visai nebus sunaikinta.

Vatikano radijas rugpiūčio 2 
d. paskelbė, kad "Marksizmas ir 
jo politinė išraiška - komunizmas 
yra nepriimtini ne tik krikščio
nims, bet ir visai laisvai žmoni
jai... negali būti tokios tarptauti
nės situacijos, kuri pateisintų ... 
susitaikinimą su komunizmu".

Labai įdomu, kad tokio pobū
džio pareiškimai visai nerado jo
kio atgarsio pasaulinėje spau
doje, kuri yra prirašoma ‘pažan
giai’ nusiteikusių žurnalistų arba 
buvo paskelbta tokiais komenta
rais, kaip londoniškio Daily Ex- 
press. Tas samprotavo: "Tokia 
pažiūra skamba keistai po to, kai 
popiežius Jonas savo velykinėje 
enciklikoje palaikė Chruščiovą 
‘geros valios žmogumi*. Tai ne
būtinai reiškia popiežiaus Povilo 
pasisukimą. Vatikano radijas daž
nai atstovauja Bažnyčios Kurijos 
pažiūras, kurios ne visados turi 
sutikti su popiežiaus pažiūra".

Iš tikro tačiau Povilas VIskai
tė tą Vatikano radijo pareiškimą 
ir jį užgyrė! Rugsėjo 6 d. jis 
pats, kalbėdamas pastoralinės ak
cijos konferencijoje pastebėjo, 
kad nėra jokios kitos pažiūros į 
tas klaidas, kurios yra jau Baž
nyčios pasmerktos, kaip mark
sistinis ateizmas.

Dėmesio vertas ir įdomus JAV 
bei Vatikano politikos sutapimas. 
Popiežiaus Jono XXIH pastangos 
sutapo su J.F. Kennedy adminis
tracijos pastangomis surasti ko
kį modus vivendi su komunistais. 
Povilo VI atsargus traukimas nuo 
savo pirmatakūno užimtos linijos 
sutampa ir su JAV prezidento 
‘atsipeikėjimu*. Staigus senato
riaus B. Go1dwaterio populiaru
mas įrodo, kad didelė žmonių 
dauguma nėra įsitikinusi bičiu- 
liavimosi su komunistais nauda. 
Už tat prezidentas pereitą savait
galį, gindamas savo‘taikos* poli
tiką su sovietais, rado reikalo 
visai ’atžagareiviškai’ pastebėti:

"Pertrauka šaltajame kare nė
ra pastovi taika --ir santykių 
atlyžimas nėra lygus nusiginkla
vimui". Nepaisant visų susita
rimų, "mes (t.y. amerikiečiai) 
neturime pasiduoti iliuzijom apie 
komunistų metodus ir siekius.". 
Labai teisinga, tik gaila, kad rei
kėjo Goldvaterio populiarumo, 
kad tai viešai pasakius.

* SOV. SĄJUNGA PER IZVES- 
TUAS pareiškė, kad JAV kari
nių dalinių masinio pervežimo 
lėktuvais į Vak. Vokietiją ma
nevras prieštaraująs "taikos ir 
saugumo interesams".

- Kai atsigausime, galėsime lengviau įrodyti, kad musų sistema yra geresnė!

Svarbu ne tiek nutarimai, kiek 
jų įgyvendinimas

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJ RIMTAI SVARSTOMAS KULTŪROS 
CENTRUI NAMŲ ĮSIGIJIMAS. - STEIGIAMAS SKYRIUS ŠVIETIMO REIKA
LAMS. - TOLIMESNĖS PASTANGOS VIENINGOS LAISVINIMO ORGANIZA

CIJOS SUDARYMUI.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba spalio 20 d. Clevelande buvo susirinkusi posėdžiui, ku
riame dalyvavo ir Kultūros Tarybos pirmininkas prof. Jonas Puzinas. Nuotraukoje sėdi iš kairės: 
vicepirm. inž. Algirdas Nasvytis, Kultūros Tarybos pirm. prpf. Jonas Puzinas, PLB pirmininkas Juo
zas J. Bachunas, sekretorė Milda Lenkauskienė, vicepirm. Stasys Barzdukas. Stovi: reikalų vedėjas 
Edvardas Karnėnas, vicepirm. Alfonas Mikulskis, iždininkas Julius Staniškis ir vicepirm. inž. Vytau
tas Kamantas. J- Garlos nuotrauka

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdyba posėdžiavo spalio 
20 d. savaitgalyje Clevelande. 
Posėdžiai vyko PLB Valdybos 
sekretorės p. Mildos Lenkaus
kienės ir dr. Edm, Lenkausko 
namuose.

Valdyba, padariusi eilę svar
bių nutarimų, sukvietė lietuvių 
spaudos atstovus ir bendradar- 
bius, kad visuomenė per spaudą 
b,.' ių informuojama apie PLB 
veiklą ir jos užsibrėžtus darbus.

Spaudos konferencijai vadova
vo PLB vicepirmininkas inž. V. 
Kamantas, pranešdamas, kad 
šioje posėdžių sesijoje Valdyba 
svarsčiusi ir priėmusi deklara
cijos projektą, Kultūros Tarybos 
ryšių su PLB ir tolimesnės veik
los klausimus, politinės Lietuvos 
laisvinimo akcijos aspektus ir vi
są eilę kitų klausimų.

PLB pirmininkas J. J. Bachu
nas padėkojo spaudos atstovams 
už parodytą ligšiolinį dėmesį 
bendruomenės reikalams.

Vicepirm. St.Barzdukas trum
pais bruožais peržvelgė deklara
ciją, kurios pilnas tekstas šiomis 
dienomis bus įteiktas spaudai ir 
tuo būdu paskelbtas visuomenei.

Iš deklaracijos apybraižų ma
tosi, kad PLB valdyba kreips ypa
tingą dėmesį Lietuvos laisvės ko
vai, dėdama visas pastangas su
daryti vieningai ir atsakingai lais
vinimo kovos vadovybei.

Vienu iš svarbiausių reikalų 
yra švietimas, todėl prie valdy
bos bus sudarytas švietimo sky
rius, kuris glaudžiai bendradar
biaus su Kultūros Taryba.

Kultūros Taryba ir toliau de
rins ir planuos lietuvių išeivijos 
kultūrines pastangas.

Ypatingas dėmesys bus krei
piamas lietuvių tautiniam solida

rumui ugdyti ir jį išlaikyti viso
se lietuviško gyvenimo srityse.

Bendruomenė savo santvarko
je ir toliau laikysis demokrati
nių principų (renkant vadovybę, 
tarybas ir pan.).

Ateityje bus ne tik palaikomas, 
bet ir plečiamas dėmesys dailės

I ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
i ______________ ■

* NAUJASIS D. BRITANIJOS 
ministeris pirmininkas lordas 
Home, sudarydamas naują kabi
netą, privalėjo atsižvelgti į visus 
konservatorių partijos frakcijų 
reikalavimus, kad sudarius vie
ningą frontą prieš artėjančius 
rinkimus, kuriems taip rimtai 
ruošiasi Darbo partija. Lordas 
Home įkūrė net naują pramonės, 
prekybos ir regionalinės staty
bos ministeriją, kurią įsteigti ža
dėjo valdžion atėję darbiečiai.

* URAGANAS FLORA, nusiau- 
tęs Haiti ir Kubą, paliko gilius 
pėdsakus, kurių rezultatai tik da
bar, po poros savaičių pradeda 
aiškėti. Apie Kuboje padarytus 
nuostolius amerikiečių žinių šal
tiniai kalba, kad to uragano pa
sėkos praneša net pesimistiš
kiausius spėliojimus:

-- Nustota apie 100 mil, ver
tės cukraus derliaus; 61 cukraus 
gamybos įmonių sunaikinta; šim
tai tiltų ir šimtai mylių kelių ir 
geležinkelių nuplauta nuo žemės 
paviršiaus ir visas Kubos kaka
vos derlius sunaikintas; bananų, 
pupų ir ryžių derlius, --sudarąs 
pagrindinį kubiečių maisto šalti
nį, sunaikintas; mangano ir vario 
kasyklos apsemtos; taip pat ap
semta eilė mažesnių pramonės 

muzikos, mokslo ir kt. kultūri
nėms pastangoms ir jų rėmimui.

Bus palaikomas glaudus ryšys 
ne tik tarp įvairiuose kraštuose 
veikiančių bendruomenės organi
zacijų, bet į tą ryšį įeina ir visos 

(Nukelta į 2 psl.) 

įmonių. Šalia kitų nuostolių, žu
vo apie 2000 žmonių, o tūkstan
čiai liko be pastogės.

Kiek Kuba begautų paramos iš 
Sov. Sąjungos, tų nuostolių atsta
tymas pareikalaus eilės metų 
darbo.

* IŠ FBI ŠEFO J. E. HOOVERIO 
raporto aiškėja, kad JAV komu
nistų partijos vadovybė daro iš
vadą, jog tam tikrą laiką ji yra 
saugi nuo galimų suėmimų, nes 
Vyr. Teismo sprendimo dėl par
tijos vadovybės narių nesire- 
gistravimo pagal Vidaus Saugu
mo Aktą teksią palaukti bėnt pen
ketą metų. Viso to pasėkoje ji 
skatinanti veikti viešai ir nevar
žomai...

* VIENAS VAK. EUROPOS dip
lomatų pareiškė, kad amerikie
čiai turi tiek Samos satelitų 
skrendančių virš Sov. Sąjungos, 
o Sov. S-ga tiek Cosmos sateli
tų virš JAV, kad faktinai vykdo
mas 1955 m. D. Eisenhowerio 
pasiūlytas planas dėl inspekci
jos iš "atviro dangaus".

* PRANCŪZUOS PREZIDEN
TAS de Gaulle rimtai svarstąs 
diplomatinių ir prekybinių ryšių 
su Kom. Kinija užmezgimo klau
simą.

* JAV KARIUOMENĖS VADO
VYBĖ pranešė, kad kariniai da
liniai užsienio bazėse bus aprū
pinami geresniais ir moderniš- 
kesniais atominiais ginklais. Tuo 
patvirtinamos kalbos, kad seks 
kariuomenės sumažinimas žmo
nių skaičium. Be to, įvykdytas 
didžiulis kariuomenės dalinių 
permetimas lėktuvais iš Texas į 
Vokietiją turi parodyti JAV ga
limybes greitu žygiu permesti 
didesnį kiekį karių pavojaus at
veju.

* PASKYRUS NAUJU D. Bri
tanijos premjeru lordą Home, 
nebuvo išvengta skilimo kon
servatorių partijas vadovybėje. 
Atsistatydino trys centro komi
teto nariai, siekę, kad premjeru 
būtų paskirtas, jų manymu, na- 
natūralus Macmillano įpėdinis 
Butleris.

* ANGLIKONŲ VYSKUPAS J. 
MOORMAN pareiškė, kad atsie
kus krikščioniškųjų religijų vie
nybės, Popiežius liktų vadu. 
Prieš tai, žinoma, visos krikš
čioniškosios sektos turėtų tą vie
nybę atsiekti.
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Kultūros Tarybos pirm. prof. Jonas Puzinas. S. Dabkaus nuotrauka

SVARBU NE TIEK NUTARIMAI, KIEK...
(Atkelta iš 1 psl.)

kitos organizacijos, diplomatinės 
atstovybės ir veiksniai.

Posėdyje dalyvavęs prof. dr. 
Jonas Pūzinas buvo pristatytas 
kaip pilnateisis valdybos narys 
ir Kultūros Tarybos pirmininkas 
naujai kadencijai. Iš jo praneši
mo paaiškėjo, kad Kult. Taryba 
lieka tame pačiame sąstate, tik 
bus dar kooptuoti 2 nauji nariai 
besiplečiantiems K.T. darbams 
talkininką ui.

Prof. dr. J. Puzina's pažymėjo, 
kad posėdžiuose buvo išsiaiškin
ti K.T. ryšiai su PLB valdyba, 
išryškinta eilė klausimų, kurie 
įeina į PLB deklaraciją. Taip pat 
išsiaiškinta dėl sutarty klausimų 
įgyvendinimo, nes nei nutari
mai nei rezoliucijos ne

Malonus metas ... kiekvienu metu ... kai atkemšate Stroh’s alaus bonką. 
Ragaukit, ką ugnimi darymas suteikia alaus skoniui. Stroh’s yra lengves- 
nis, švelnesnis ir labiau gaivinąs alus. Laikas pasiimti vėsų, gaivų stik
lą Stroh’s - vienintelį alų Amerikoje daromą ant ugnies.

THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT 26. MICHIGAN

turi tiek svarbos, kiek 
j y įgyvendinimas.

Pvz., nutarimas laikytis Ja
blonskio rašybos privalės būti 
taikomas vadovėliuose ir kartu 
prašant visą lietuvių spaudą lai
kytis tos rašybos, kuri buvo ofi
cialiai įvesta dar Nepr. Lietu
voje ir po to nebuvo pakeista.

Kalbininkas ir K.T. narys L. 
Dambriūnas yra paruošęs leidinį 
lietuvių kalbos vartojimo šeimoje 
klausimais. Leidinys neužilgo pa
sirodys. Jo leidėju sutiko būti 
ALB Clevelando I Apylinkė.

Donelaičio metams atžymėti 
išeis specialūs Aidų ir Lituanus 
numeriai. Tarp kita ko, Lituanus 
sekančiais metais persiorgani
zuos tiek forma tiek turiniu.

Apverktinoje padėtyje atsidu

ria neįkainuojama lituanistinė me
džiaga, neturint kur sutalpinti ar
chyvinės medžiagos. Taip, pvz., 
dr. J. Šaulio dalis archyvo kad 
ir pateko į Pennsylvanijos Uni
versitetą, bet tai jau nebe lietu
vių rankose. Išmėtytas mirusio 
pasiuntinio Klimo archyvas, gi 
J. Savickio archyvas nuėjo į šiukš
lyną. Taigi, būtina turėti savas 
kultūrinis centras - buveinė, kur 
galėtų tilpti mums taip brangi ir 
nebepakeičiama istorinė medžia
ga.

Atsakant į klausimus, prof. 
dr. J. Puzinas kiek sustojo ties 
politinės komisijos darbais, ku
rios jis yra pirmininkas, kartu 
atstovaudamas bendruomenei vie
ningos politinės vadovybės suda
rymo pastangose.

Tuo reikalu posėdžiai vyksta. 
Esą, netiesa, kad klausimas yra 
įstrigęs. Yra sunkumų, kuriuos 
dar reikia nugalėti, tačiau yra ir 
vilčių, kad klausimas išsispręs 
teigiamai.

Atsakius į eilę klausimų, pirm. 
J.J. Bachunas dar paaiškino, kad 
kultūrinio centro - pastato klau
simas rimtai tiriamas. Valdyba 
dar turinti sutarti dėl kai kurių 
detalių, kaip vietovės ir t.t.

Iš valdybos narių informacijos 
paaiškėjo, kad naujoji PLB Val
dyba eina prie svarbių ir reikš
mingų darbų įgyvendinimo, ku
riais tvirtinami išeivijos bendruo
meninio gyvenimo pagrindai. Į vi
sus iškilusius klausimus ir jų 
įgyvendinimą žiūrima realiai ir 
vengiama švaistytis sunkiai reali
zuojamomis, kad ir gražiausio- 
mis.idėjomis.

Glaudesniam ryšiui ir tiksles
nei informacijai bus leidžiamas 
biuletenis.

Valdybos darbams pagelbėti 
nuolatiniu reikalų vedėju pa
kviestas visuomenininkas ir spau
dos bendradarbis Edvardas Kar- 
nėnas.

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

RUUENS DERLIUS
Rugsėjo mėnesio Eglutė pasie

kė skaitytojus kiek pavėlavusi, 
nes, teko girdėti, bebaigiant 
spausdinti, buvo sulūžusi maši
nos dalis. Šis numeris įvairus

rašytojų ir dailininkų šeima. Be 
anksčiau Eglutės puslapiuose su
tiktų skaitome Balės Vaivorytės 
"Dėdžių viešnagę". Kūrinys sul
tingas, žodingas, kaip įprasta 
autorei, lietuviškas nuotaika ir 
tematika. Žinant, kad mūsų vai
kų žodynas siaurutis, kaikurie 
žodžiai prašysis paaiškinami. Ge
ra proga tėvams prisiminti tur
tingą lietuvių šnekamąją kalbą.

Naujas "Pasikalbėkime" sky
rius. Redakcija gerai daro, įves- 
dama šį rimtais auklėjimo klau
simais, prieinama vaikui forma 
ir lengvu pasikalbėjimo stiliu
mi, skyrių. Kviečiami tėvai, mo
kytojai, psichologai nešykštauti 
savo sugebėjimų ir atsiųsti me
džiagos, prakalbėti į lietuvių vai
kus Eglutės "pasikalbėkime" 
puslapyje. Šeimoms gi bus pro
ga iškeltus klausimus plačiau pa - 
kedenti. Kituose puslapiuose: 
žaismingi J. Minelgos ir Stasio 
Džiugo eilėraščiai,nuotaikingi ir 
intriguoją D. Bindokienės Vai
duokliai, taikliai iliustruoti E. 
Baluko. B. Jankauskaitės sulie
tuvintos "Sofijos nelaimės", B. 
Vindašienės poatostoginis "Rū
ta ir Vytenis" ketureilis, labai 
vykusiai iliustruotas Dalės Kol- 
baitės; A. Bendoriaus detalus 
"Antanukas keliauja". Pasigedo
me Vytauto Kasniūno labai vy
kusių pasakojimų apie gražiąją 
Lietuvos šalį. Norėtųsi jų ga
balėlį rasti kiekviename Eglu
tės numeryje.

Pagaliau "Mūsų kūryba", kur 
rašo penki jaunieji: Diana Gele- 
žiūtė, Marija Eivaitė, Janina Ko- 
lytė, Giedrė Čepaitytė ir Alek
sandras Pakalniškis. Rašinėliai 
ir eilėraščiai gražiai suregsti, 
iliustruoti Mirgos Pakalniškytės, 
daro labai malonų ir gerą įspū
dį. Tuo džiaugiamės ir laukiame 
kiekviename Eglutės numeryje 
jaunųjų plunksnos bandytojų kū
rinių.

Visi lietuviai tėvai turėtų ži
noti, kas yra rašoma Eglutėje, 
vaikams padėti sunkesnę medžia
gą suvirškinti, ką reikia paaiš
kinti ir papildyti, sugebančius ra
šyti paraginti kurti. Visiems lie
tuvių vaikams leidžiamą laikraš
tį Eglutė galima užsisakyti šiuo 
adresu: Eglutė, RFD 2, Putliam, 
Conn. Kaina metams 4 dol.

KORP! NEO-LITHUANIA DAI- 
NORELIS. Dainas surinko Korp! 
vyr. dainininkas Antanas Plyt- 
nykas. Išleido Tautinis Akademi
nis Sambūris Chicagoje. Turiny
je 78 dainos,populiarios turiniu 
ir meliodijomis akademikų tarpe 
tiek Nepr. Lietuvoje, tiek dabar 
studijuojantiems.

Dainorėlį privalėtų įsigyti ne 
tik kiekvienas neolituanas, bet ir 
kiekvienas lietuvis studentas, kad 
palaikyti Lietuvos studentijos 
gražias tradicijas ir stiprinti sa
vyje lietuvišką dvasią, kaip įvade 
sako L.T.A. Sambūrio valdyba.

ŽALIOJOJ LANKELĖJ -- Kos
to Ostrausko dvi vienaveiksmės 
dramos. Pypkė ir Žaliojoj Lan- 
kelėj. Išleido Santara-Šviesa. Vir- 
šelį piešė Vytautas Virkau. Kaina 
3 dol. Pypkė jau buvo spausdinta 
1954 m. Literatūros Lankuose. 
Knygoje veikalas peržvelgtas sti- 
litiškai.

NAUJA MARIAUS KATILIŠKIO 
KNYGA

Po kelerių metų pertraukos 
Marius Katiliškis vėl davė naują 
knygą, šį kartą novelių rinkinį 
"Šventadienis už miesto". Knygą 
išleido chicagiškė knygų leidykla 
Terra, 3237 West 63rd St., Chi

cago 29, III. Knyga stambaus for
mato, 356 psl., kietuose drobės 
apdaruose, kaina $5.00.

Knygoje telpa 17 novelių, pa
rinktų iš visos Mariaus Katiliš
kio kūrybos ir sudėtų šia eile: 
Kaimiška detalė, Eglaitė pakely, 
Raktas, Šulinio istorija, Užgavė
nės, Apie Jonką čigoną, Žiema, 
Šventadienis už miesto, Žingsniai 
prie vandens, Prasilenkimas, 
Nakvynė pas amerikoną, Nuo
bodžiu krantu, Paukščiai, Nuto
lusi meilė, Duobkasiai, Pasken
dusi vasara ir Ryšininkas. Gau
siems Mariaus Katiliškio gerbė
jams šios knygos pasirodymas 
yra labai maloni naujiena, nes 
knygoje yra gabalų, savo įdomu
mu ir literatūrine verte labai ne
dažnai sutinkamų mūsų literatū
roje.

Knyga iliustruota dailininko 
Algirdo Kurausko puslapinėmis 
vinjetėmis, pirmosiomis visų no
velių raidėmis, papuošta puošniu 
trijų spalvų aplanku. Knyga gera
me popieriuje, išleista liuksusi
niai be jokios abejonės, gražiau
sia ir puošniausia iš visųTerros 
leidinių.

SALMINEN "KATRYNA" 
LIETUVIŠKAI

Sally Salminen "Katryna", ro
manas, abu tomai vienoje knygo
je, 565 psl., kietuose drobės ap
daruose, dail. A. Kurausko pieš
tame trijų spalvų aplanke.

Šiame išgarsėjusiame romane 
švedė Sally Salminen vaizduoja 

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuviu Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER. INC., ČIKAGOJE
6211 So. Western Avė., Marųuette Parke

Tel. PRospect 8 - 5875
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

Tel. VIctory 2-1226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtai!. nuo- 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marųuette Parko krautuvė.

Alandų salas Baltijos jūroje, jų 
žmones -- žvejus ir žemininkus, 
jų gyvenimą. Knyga priklauso 
prie geriausių švedų literatūros 
pavyzdžių, ypatingai stipri ir įdo
mi salietės moters Katrynos vi
daus pasaulio atskleidimu, jos 
gyvenimo dramatika, ryškiais 
charakteriais, situacijų tikrumu 
ir didžiu pasakojimo talentu, šve
dę emigrantę Brooklyne per ke
lias dienas po knygos pasirody
mo padariusi pasauline literatū
ros įžymybe. Sally Salminen 
"Katryna" priklauso prie tų re
tų literatūros veikalų, kurie ne tik 
perskaitomi su dideliu malonu
mu, bet kurie palieka neišdildo
mą įspūdį visą gyvenimą.

Knygą išleidoTerra,3237West 
63rd Street, Chicago 29, III. Kaina 
$5.00.

V. MATULAITIS, KUR BĖGA 
ŠEŠUPĖ, Lietuvos geografijos 
pratimai. Spaudė Time Press 
spaustuvė. Toronto 1963 m. Kai
na 1 dol. 40 et. Gaunama pas au
torių -- 47 Radford Avė..Toron
to 3, Ont.

TECHNIKOS ŽODIS, liepos - 
rugpiūčio (4 nr). PLIAS ir ALIAS 
organas. Tai lietuvių inžinierių 
ir architektų žurnalas, įdomiai 
gvildenąs technikos mokslo pro
blemas, žvelgiant į jas mums 
suprantama kalba ir vaizdais.

Žurnalą redaguoja V. Pavil- 
čius. Administracijos adresas: 
A. Pargauskas, 5823 So. Whipple 
St., Chicago, Illinois 60629.
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ORGANIZACIJOS PAGRINDAS - 
AKTYVUS JOS NARYS

Ne vienas jau yra nusiskundęs mūsų organizacijų infliacija. 
Ne kartą ir šiose skiltyse teko išsitarti mūsų išeivijos išsidrai
kymu po organizacijas - organizacijėles. Būna atsitikimų, kad 
kokiai idėjai ir skubiam reikalui įgyvendinti nesiremiama esa
momis organizacijomis, o steigiama nauja, aišku, su valdybomis, 
tarybomis ir t.t. Kas be ko, aukų rinkimas būtinai bus tos naujos 
organizacijos pirmaeiliu veiksmu. Ir taip aktyvesnių visuomenės 
narių jėgos ir lėšos atomizuojamos, neleidžiant ugdyti sąlygom 
seniau užsibrėžtiems planams įgyvendinti.

Žiūrint į Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos veiklą, ne kar
tą pastebėsime rezultatus to kitų organizacijų "pagalbos šauksmo".

Niekas netvirtins, kad ALT S-gos ar kitos organizacijos nariai 
privalėtų užsidaryti vien savos organizacijos kiaute. Ypatingai ALT 
S-gos tikslai ir uždaviniai yra tiek platūs, kad juos įgyvendinti vie
na S-ga savo jėgomis vargu ar pajėgtų. Jos nariai tat ir nevengia 
savo talka prisidėti prie tų organizacijų, kurių darbai ir siekiai 
neprieštarauja S-gos tikslams ir uždaviniams. Ir taip matome ge
riausias ALT S-gos jėgas ne tik dalyvaujant, bet daugelyje orga
nizacijų net ir vadovaujant. Toji ALT S-gos "paskola" bendrinėms 
organizacijoms yra reikalinga, jos niekas nesmerkia ir ji yra bend
ru S-gos įnašu į mūsų visų bendrą visuomeninio darbo aruodą.

Kad toji talka būtų visą laiką efektyvi, reikia kad ji išplauktų iš 
savybėje tvirtos, susiklausiusios ir idėjiniai pajėgios organizacijos. 
Todėl nepamirštini savi organizaciniai reikalai, savoji organizaci
nė pastogė. Neveltui ALT S-gos valdyba ir kviečia (savo spalio 16 
d. bendraraštyje) skyrius ir pavienius narius "pasidarbuoti ALTS-gos 
labui... artimai kooperuojant su S-gos Valdyba ir teikiant jai viso
keriopa paramą Seimo nutarimams įgyvendinti ir užsibrėžtiems užda
viniams atlikti."

Bendraraštyje skyriai kviečiami sudaryti savo veiklos planus ir 
patiekti juos valdybai, kad suderinus juos su v-bos planais.

Ten pat žymi dalis Valdybos dėmesio krypsta į Vilties draugi
jos ir Dirvos leidimo reikalus. Ne vien tik šios kadencijos metu val
dybos buvo atkreiptas dėmesys, kad Vilties įmonės tolimesnis gyva
vimas priklauso nuo reikiamo apyvartos kapitalo sudarymo. Esamo
ji padėtis, besitęsianti jau eilę metų, rodo, kad ALT S-gos nariai 
buvo kiek nutolę nuo tų įsipareigojimų ir uždavinių, kuriuos jiems 
buvo pridėjęs pats Vilties d-jos steigimo faktas. Tuo tarpu ALT 
S-gai, kaip plačios apimties visuomeninei organizacijai, ne tik rū
pi bet yra gyvybiniai svarbu turėti ir tinkamai remti tuos uždavi
nius, kuriems Vilties d-ja buvo įsteigta.

Dėmesys tai ALT S-gos rūpesčių daliai jau yra davęs teigiamų 
rezultatų. Rytų Apygardos suvažiavimas davė 10 naujų šimtininkų, 
kurie viens po kito jungiasi į Vilties d-jos narių eiles ir tuo pačiu 
padeda įvykdyti tikslus, kurie yra realūs, reikalingi ir S-gos gyva
vimui būtini.

Ryšiai su Vilties d-ja yra realūs ir pagrįsti labai konkretaus 
darbo reikalavimais, Už tat labai prasmingas ir tikslingas bendra- 
raščio priminimas, kad "skyrių valdybos įpareigotų vieną iš savo 
narių specialiai rūpintis Vilties ir Dirvos reikalais."

Nėra abejonės, kad taip sutvarkytas ryšys turės nepapras
tos įtakos tolimesniam darbui. Prie to ir kitų bendraraštyje išvar
dintų .reikalų skyrių valdybos turėtų eiti nieko nedelsdamos. Tie rei
kalai nėra vien valdybų rūpesčiu, bet yra kiekvieno sąmoningo S-gos 
nario įsipareigojimu. Tik savo įsipareigojimus vykdą nariai sudaro 
gyvą, veiklią ir pažangią organizaciją. (j.č.)

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

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

ZLl/oO/ PRISIVSIME DIVIDENDUS KAS 90T* /2 /o 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.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330

Adenauerio laimėjimas
Adenaueris yra dažnai prilygi

namas Bismarkui. Tačiau atrodo, 
jog tarp tų dviejų Vokietijos is
torijos asmenybių esama svar-

Bundeskanclerio Adenauerio 
atsistatydinimo proga girdėti Va
karuose keistų nuomonių, kad jis 
nebuvęs elastingas santykiuose 
su Sovietų Sąjunga -- kas, sako
ma, priklausę nuo jo senyvo am
žiaus — ir kad todėl jo poli
tika su sovietais nebuvusi sėk
minga. Čia tenka pirmiausiai 
pastebėti, kad reiškiant tokias 
nuomones, užmirštama, jog se
natvė nėra sukliudžiusi Adenau
eriui tapti žymiausiu Vokietijos 
valstybės vyru ir įeiti į reikš
mingiausių europiečių tarpą. O 
jeigu jo politikai Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu tikrai būtų turėję 
įtakos jo didelis amžius, reikė
tų pageidauti, kad uždavinys gin
ti pasaulį nuo tolimesnės sovie
tų ekspansijos būtų pavedamas 
vyrams, kuriems sukako 80 me
tų amžiaus.

Kai dėl neelastingumo prie
kaišto, tai jis būtų svarstytinas, 
jei būtų paremtas duomenimis, 
kuriuo klausimu Vakarų elastin
ga politika su sovietais buvusi 
sėkminga. Bet tokių duomenų nie
kas negali pateikti, nes elastingi 
metodai nėra davę Vakarams jo
kių laimėjimų. Priešingai -- jie 
visados baigdavosi pralaimėji
mais.

Štai pora tų pralaimėjimų pa
vyzdžių. Sovietų priėmimas į 
Tautų Sąjungą nepateisino vilčių, 
kurios buvo dedamos į tą mė
ginimą įvesti sovietų valstybę į 
civilizuotųjų tautų bendruomenę. 
Tapusi Ženevos organizacijos 
nariu, Sovietų Sąjunga nei vienu 
milimetru neprisiartino prie ci
vilizuotojo pasaulio teisės bei 
moralės taisyklių. Smurtas ir to
liau paliko jos vidaus bei užsie
nio politikos įrankiu. Viduje so
vietų vyriausybė tęsė barbariš
ką terorą, kuris pasiekė aukš
čiausio laipsnio 1936-38 metų 
masinėse žudynėse. Užsienio po
litikoje ji padarė tokių ne ma
žiau barbariškų veiksmų, kaip 
Ribbentropo-Molotovo sutartis, 
kuri leido Hitleriui sukelti ka
rą, arba agresijos prieš Tau
tų Sąjungos narius -- Lenkiją, 
Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suo
miją, kurių teritorijos buvo da
linai ar -- kaip Baltijos vals
tybių atsitikimu -- visiškai oku- 
puotos.Šis vakarų elastingos po
litikos tarpas baigėsi tuo, kad 
Ženevos organizacija pašalino 
Sovietų Sąjunga iš savo tarpo, 
tokiu būdu paskutiniu savo eg
zistencijos momentu atlikdama 
naudingą darbą bent vienu svar
biu tarptautiniu klausimu.

Sekantis elastingumo Maskvos 
atžvilgiu tarpas prasidėjo, kai 
sovietų sąjungininkas Hitleris 
užpuolė juos ir tuo įstūmė juos 
į demokratinių valstybių koali
ciją. Šis tarpas užsibaigė viena 
didžiausių naujoje istorijoje po
litinių katastrofų. Demokratinės 
valstybės suteikė sovietams mil
žinišką materialinę pagalbą, kur- 
rios dėka jie galėjo šiaip taip 
išsilaikyti ligi demokratijos lai
mėjo karą. Sovietai buvo pri
leisti prisidėti prie Atlanto pa
reiškimo, dalyvauti Jungtinių 
Tautų Organizacijos Statuto pa
ruošime, spręsti apie taikos at
statymo sąlygas ir būti Jungti
nių Tautų nariais steigėjais su 
veto teise Saugumo Taryboje. 
Šitą sąjungininkų "elastingumą" 
bei gerą valią sovietai apgavo 
ir panaudojo piktam.sulaužydami 
prisiimtus pasižadėjimus. Jie 
atėmė laisvę iš Rytų ir Centro 
Europos valstybių, primesdami 
joms komunistinę santvarką. 
Toks pat smurtas buvo įvykdytas 
Rytų Vokietijoje, kur, be to, so
vietų kariuomenė padarė tokių 
žiaurumų prieš vokiečių moteris, 
kad jie sudaro gėdingą, neturin
čią precedentų dėmę Europos 
istorijoje. Ir jeigu šiandieną 
žmonės, kurie kalba apie teisę 
ir teisingumą tarptautiniuose 
santykiuose, apie sutarčių res- 
pektavimą, yra dažnai laikomi 
taikos ardytojais ar silpnapro
čiais, tai tokia demoralizacija 
yra taip pat vien tik sovietų smur
to politikos pasekmė.

Todėl yra didelis Dr. Adenau
erio nuopelnas, kad jis turi drą
sos laikyti bei skelbti teisę ir 
teisingumą esant vieninteliais 
pagrindais taikai atstatyti.

Grįžtant prie daromo Adenau
eriui priekaišto, kad savo politi
ka Sovietų Sąjungos atžvilgiu jis 
nėra nieko laimėjęs, tenka prisi
minti, jog Vakarai santykiuose su 
sovietais tėra turėję tris laimė
jimus. Tai buvo sovietų okupaci
jos Irano Šiaurės Azerbeidžane 
likvidavimas, Pietų Korėjos ap-

ST. LOZORAITIS

gynimas (bet šiaurinė Korėjos 
dalis nebuvo išvaduota) ir sovie
tų rakietų iš Kubos pašalinimas. 
Tačiau visais šiais atsitikimais 
Sovietų Sąjunga pasitraukė ne dėl 

Vakarų elastingumo, bet, prie-

ir įgyjo jam Vakarų pasitikėjimą. 
Priešingai negu Veimaro respub
likoje po pirmojo pasaulinio karo, 
Vakarų Vokietijoje Adenauerio 
laikais nėra buvę spartakistų su
kilimų ir net jokių bent kiek žy
mesnių komunistinių sąjūdžių. 
Žinoma, Vakarų Vokietija gavo 
nepaprastai gausią ekonominę

baus skirtumo, ir būtent Adenau
erio naudai. Bismarkas sukūrė 
Vokietijos imperiją laimėtų mū
šių laukuose, gi Adenaueris pri
kėlė Vokietijos Federalinę Res
publiką iš Hitlerio pralaimėto ka
ro griūvėsiu.

Tai yra didis Adenauerio lai
mėjimas sovietų atžvilgiu ir kar
tu smūgis sovietų veržimuisi į 
Vakarus.

Lietuvos Diplomatijos Šefas Stasys Lozoraitis, gyvenantis Romo
je, kaip Lietuvos pasiuntinys Prancūzijai dažnai atvyksta į Paryžių 
pasitarti su kitais Lietuvos pasiuntinybės pareigūnais. Nuotraukoje 
iš kairės: pasiuntinybės sekretorius Ant. Liutkus ir min. St; Lozo
raitis.

šingai, jų pasiryžimo ar net karo 
grėsmės paveikta. Tai liečia ir 
Korėją, nes karas tenai buvo 
Sovietų Sąjungos sukeltas, kuri 
siekė tuo būdu patikrinti Jungti
nių Amerikos Valstybių karinį 
pajėgumą ir ypač politinį pasiry
žimą. Vokietijos Federalinė Res
publika tokių spaudimo priemo
nių neturi. Tad kurių laimėjimų 
buvo laukiama iš Adenauerio? 
Vyriausia Vokietijos problema 
yra suvienijimas, į kurį vokie
čių tauta turi teisę ir kuris jai 
yra formaliai užtikrintas. Tačiau 
nėra, tur būt, nei Vokietijoje nei 
kur kitur politiko, kuris manytų, 
jog susivienijimas gali būti pa
siektas derybomis su sovietais 
ar juos įtikinėjant. Lygiu būdu 

, 'iegalima geruoju paveikti į so
vietus, kad būtų sušvelninti prie
spaudos metodai sovietų okupuo-

pagalbą iš Jungtinių Valstybių, 
kurios ligšiol istorijoje nematy
tu būdu ir toli numatydamos rė
mė savo buvusį nugalėtą prie
šą. Be to, Adenaueris turėjęs 
eilę didžiai gabių bendradarbių 
su tokiu valstybės vyru bei ūkio 
žinovu kaip Prof. Erhardas prie
šakyje. Ir vis dėlto, šitos aplin
kybės nebūtų pakankamos tokiam 
greitam Federalines Respublikos 
atstatymui bei konsolidavimui, jei 
vokiečių tauta nebūtų turėjusi 
moralinio bei politinio impulso, 
kurį jai suteikė nepaprasta Ade
nauerio asmenybė. Ypatingai gi 
ta jo asmenybė yra pasireiškusi 
jo užsienio politikoje, kuri buvo 
tikslinga, aiški, sąžininga. Ir, kas 
šiais laikais ypačiai svarbu, pa
grįsta nepaprastu komunizmo sa
vybių pažinimu.

(Šis straipsnis atspausdintas taip 
pat Bazelio laikrašty "Basler 
Nachrichten" ir Berlyno "Der 
Tagespiegel").

NAUJOS IDĖJOS 
NAUJAI ERAI

APDRAUDA?
Pasitik- r-x
rink

NATIONVVIPE
dėl naujų idėjų!
C AUTOMOBILIŲ

APDRAUDA
□ NUO GAISRO 

APDRAUDA
□ GYVYBĖS APDRAUDA
□ NAMŲ SAVININKŲ
□ MOKSLO
□ PASKOLŲ
□ NELAIMIŲ IR LIGOS
□ PENSIJOS
Nationwide turi naujų idėjų 
jūsų apsidraudimui, kad iš
pildžius bet kuri apdraudos 
reikalavimą už jums įmano
mą mokestį. Patikrinkite jus’ 
įdomaujantį planą ir kontak
tuokite:

LIETUVĮ
JUOZĄ BALNIŲ 

(JOSEPH BROOKS) 
5359 Decker Rd. 

No. Olmstead, Ohio 
Telef. 777-2155 

iį^ATIONlAflDE 
**■•» r*o*V

Nationwide Mutual Insurance Co. 
Nationwide Life Insurance Co. 

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

toje Vokietijos dalyje. Tie meto
dai nustatomi išimtinai pagal ko
munizmo interesus. Derybos su 
Sovietų Sąjunga dėl Vokietijos 
suvienijimo yra bergždžias daly
kas. Jos tegali patvirtinti ir šiaip 
savaime aiškų faktą: kad Vokieti
jos padalinimas yra vienas pa
grindinių komunizmo ekspansijos 
sąlygų. Joks kitas valstybės vy
ras, būdamas Adenauerio vieto
je, nebūtų padargs jokios pažan
gos aukščiau pasakytais klausi
mais ir niekas jos nepadarys tol, 
kol Sov. Sąjungos padėtis nebus 
pakeista.

O vis dėlto, kad ir ką saky
tų Adenauerio kritikai, jis yra 
daug laimėjęs sovietų atžvilgiu. 
Jam paimant valdžią, Vokietija 
buvo kariniai, politiniai ir eko
nominiai sunaikintas kraštas. Ji 
buvo palaidota Hitlerio Reicho 
griuvėsiuose ir apsupta neapy
kantos ar geriausiu atvėju gi
laus nepasitikėjimo atmosferos, 
kurią vienur kitur praskiesdavo 
sovietų pavojaus supratimas. Ei
nant visu iki to laiko įgytu paty
rimu Vakarų Vokietija buvo pa
lankus komunistų akcijai tere- 
nas. Šitą kraštą Bundeskancleris 
Adenaueris sugrąžino į tvarkingą 
demokratinį gyvenimą, jį atstatė

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED l

Svarbus pranešimas siuntinių 
į Lietuva siuntėjams!

Artinasi Kalėdos, dabar yra pats laikas siuntinius siųsti, kad 
jie Lietuvoje šventėm būtų gauti.

Viena iš patikimiausių Amerikoje siuntimo firmų yra licenzi- 
juota 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 informacijų 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.

MUTUAL FEOERAL BENDROVĖS
REKORDAS

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupy tojams išmokė jom 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 
3202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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Nebėkite iš Los Angeles
Daug kuo gali, nori ir stengia

si girtis Pietų Kalifornijos lie
tuviai. Bet vis dėlto yra pora ar 
trejetą sričių, kur jų neturtas ir 
atsilikimas buvo toks aiškus, kad 
nuolatos tat nutylėti reikštų tik
rą nesąžiningumą.

Viena iš tokių labiausiai trūks
tamų sričių buvo - dailė. Gal 
dėl to, kad išorinis gyvenimas 
čia beveik ištisus metus rieda 
dailiose dekoracijose, lietuvių 
visuomenė kuri laiką visiškai 
nejuto reikalo rūpintis dailės me
nu. O kai visuomenei nei papil
domo meno nebereikia, tai ir 
mūsų dailininkai čia nevažiavo 
apsigyventi.

Rugsėjo 10 d. A. Gustaičio rūpesčiu ir Bendruomenės Apylin
kės parama buvo suruoštas Rožinsko, jachta perplaukusio Atlan
tą, užsienio ir amerikinės spaudos žurnalistams pristatymo kon
ferencija. Vyko Greater Los Angeles Press Club patalpose.

įvado žodį tarė dr. J. Bielskis, paminėdamas lietuvių sportinin
kus Lietuvoje ir Amerikoje. Lietuviškai kelionę pasakojo B. Ro- 
žinskas, vertė M. Stark. Konferencijai vadovavo A. Gustaitis. Da
lyvavo 32 amerikiečiai, užsienio ir lietuviai rašytojai bei žurnalis
tai.

Malonu pastebėti, kad konferenciją sekė tolesnis užsieniečių su
sidomėjimas Hermes II-ja. Kitą dieną gražiame Long Beach jachtų 
uoste Hermes II aplankė su dovanomis svečiai. Rugsėjo 22 d. rytą 
A. Gustaičio pastangomis Hermes II su būriu svečių išplaukė Cata- 
linos salon. Šioje gražioje išvykoje dalyvavo: danų rašytojas-žur- 
nalistas dr. Sven Rye, Hollywood’o Foreign Press Association pir
mininkas, rašyt.-žurnalistė Doris Cerea, Romos ir Milano spaudos 
atstovė, Gerard Alcan, Paryžiaus spaudos korespondentas, filmuo- 
tojas, Brigitte Heiberg, Danijos gražuolė šių metų grožio varžybų 
Lon Beach dalyvė ir dr. J. Jurkūnas. Nuotraukoje svečiai jachtoje. 
Prie vairo dr. J. Jurkūnas. Alg. Gustaičio nuotrauka

Buvo vienas kadaise stambus 
dailininkas ir savo paveikslais ir 
savo kūnu -- Povilas Puzinas. 
Čia kelis metus gyvendamas ir 
pragyvendamas iš tapybos, jis 
anaiptol nesikankino nei badu, nei 
troškuliu. O vis dėlto ėmė ir pa
bėgo į New Yorką, nė vienu da
žo dribsniu mūsų nebeprisimin
damas...

Netrukus po Puzino išbėgimo, 
iš Australijos atvyko Antanas 
Rukštelė. Įsikūrė čia kuo pui
kiausiai, įsitaisė pilną saulės 
studiją, visai nepanašią į jo 
mėgstamas piešti lietuviškas ba
kūžėles prie negrįsto vieškelio.

Bronys Raila

Gana greit suruošė pirmą lietu
vio dailininko parodą mūsų ko
lonijoje, ir dar šiandien daugelio 
mūsų šviesuolių bei labiau pra
simušusių tūbaiforų salonuose 
tebekaba jo realizmas. Bet irtas 
nei iš šio, nei iš to bematant 
išdūmė įChicagą, užsimojęs savo 
garsingomis gubomis pripildyti 
kitų lietuviškų kolonijų gyvena
muosius, valgomuosius ir miega
muosius...

Nors čia negimusi, bet po mū
sų akimis užaugusi ir išsimokiu
si, giedriojo smogo padangėje 
staiga sužibo nauja, jauna ir ga
nėtinai moderni dailininkė Ada 
Korsakaitė. Tačiau vos spėjo iš
siskleisti jos meno ir mergystės 
žiedai, Adą tuojau vedybiškai nu
raškė pravažiuojantis turistas 
daktaras Sutkus. Sutikau ją po 
kelių metų šį rudenį irgi besi
svečiuojančią Sandūnuose, Euge
nijaus Bartkaus rezidencijoje 
(tai taip pat pažymėtinas meno 
šedevras, žiūrint mano tūbaifo- 
riškomis akimis!). Bet dabar jau 
sunku buvo pasakyti, ką Ada dau
giau ir gražiau gimdo: ar naujus 
abstrakčius tapybos meno pa
veikslus, ar dar mažyčius, bet 
visai konkrečius baisiai triukš
maujančius gyvus kūrinius...

Taip mes būtume ir likę vi
siški dailės našlaičiai, jeigu ne 
ta kilniai kultūringa šių dienų 
mada, -- savaitgalio dailininkai. 
Šios rūšies visai gabių žilo ar 
kūdikiško amžiaus menininkų tu
rime bent kelias dešimtis. Kai 
tik pritruks vietos miegamuo
siuose ir valgomuosiuose, tai 
mūsų kūriniais galėsime apka
binėti visas lietuviškas namų tvo
ras.

Ši mada tokia patraukli ir ma
loni, kad net ir aš, kilęs iš me
niškų polinkių šeimos (mūsų gi
minėje čia dabar yra beveik pen
ki aktyviai besireiškią savaitga
lio dailininkai), praėjusią vasarą 
nutapiau septynius paveikslus: 
vieną realistinį, dusemiabstrak- 
tinius ir keturius abstraktinius.

Ekspertų ir mano paties nuo
mone, blogiausiai išėjo realisti

VIEŠĖDAMI CHICMJE PIRKITE VAI I9JE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. ANTIQUE, Four Roses 86 proof 

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

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

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

•>th $3.98
5th $4.98

•’>th$3.98

">th $3.98

5. NAPOLEON FRENCH BRANDY 5th $3.35
6. METAXA, Graikų brandy, 90 proof 5th $5.7 ’5
7. V AT 69 SCOTCH Whiskev .................. 5tb_$4.98
8. BORDEAUX French vine ................ 5th $0.98

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

nis, o geriausiai, kaip savaime 
suprantama, — keturi abstrak
tiniai kūriniai...

Kai profesionalai išbėgiojo ir 
ištekėjo, tūli iš mūsų, kurie dar 
aukštai tebevertiname menų kū- 
rybas, ėmėme ilgėtis, stačiai 
laukte laukti naujų dailės imi
grantų. Juk vietos ir saulės čia 
užtektų visam tuzinui lietuvių 
dailininkų. Vienas realistas ir 
vienas abstraktas galėtų net iš 
lietuvių pragyventi. Žymesni vei
kėjai ir šiaip prasimušę santau
pomis juk negailėtų cento užsa
kyti portretui. O moderniuose 
apartamentuose protarpiais būtų 
ne pro šalį. pakabinti ir kokį 
abstraktinį paveikslą -- viena
spalvį blyną ir šiaip drąsesnį 
dažų ištėškimą.

Kartą prieš eilę metų aš net 
bandžiau sugundyti mūsų daili
ninkus imigruoti didesniais bū
riais į pietų Kaliforniją ir kaip 
bemokėdamas gražiausiomis 
spalvomis aprašiau dailininkų ko
loniją Lagūna Beach uolotuose 
paplūdimiuose. Nieko nepešiau...

Žymiai vėliau susigundė tik 
vienas, bet ir tasai, rodos, ne 
meno, o daugiau sveikatos sume
timais. Tai dailininkas Vladas 
Vaitekūnas iš Chicagos, mano 
brangus gimtosios parapijos kai
mynas nuo Pakruojaus. Atvyko 
jis pirmiausia vienas, kupinas 
skaisčiausių vilčių. Viskas čia 
jam patiko: ir klimatas, ir sau
lė, ir palmės, ir žydinčios ro
žės vasario mėnesyje. Šventoje 
Monikoje, kur dažniau padvelkia 
drėgnai švarus Pacifiko vėjelis, 
jis užpirko didelį, beveik stik
linį namą. Jei jis čia būtų pa
silikęs ir tą namą kūrybos už
daviniams pritaikęs, joks kitas 
lietuvis dailininkas pasaulyje ne
būtų turėjęs tokios erdvios, to
kios saulėtos ir tokių plačių aki
račių meno studijos.

Bet už poros mėnesių su vi
sa manta ir su pastovaus apsi
gyvenimo nusistatymais atvyko 
čia jo žmona. Ir jai iš karto 
niekas nepatiko. Stiklo namas 
atrodė pasibaisėtinas, ir ji atsi
sakė nors pusę kojos ten įkel
ti. Taipogi ji teisingai pajuto, 
kad ir klimatas pačioje Pacifi
ko pakrantėje nebuvo pakanka
mai sausas. O svarbiausia, -- 
vis augo ir augo anūkėlių ilge

sys, kurie liko beveik našlai
čiai Chicagoje. Ir taip po kelių 
mėnesių diskusijų, kai pagaliau 
buvo pasiektas suderintas šeimos 
nuomonės vienodumas, abu Vai
tekūnai su visa manta ir su su
triuškintais pasiryžimais vėl iš
keliavo į Chicagą.

Tatai be abejo buvo didelis 
smūgis: mūsų garbei, mūsų už
kampio prestižui, visai mūsų 
propagandai ir draugystei. Ilgai 
kraipiau galvą, nesugebėdamas 
suprasti, kodėl taip įvyko. Vi
sa man geriau paaiškėjo tik šių 
metų rudenį, apsilankius pas Vai
tekūnus Willow Springsų prie- 
miestin prie Chicagos. Nagi, čia 
jie dabar turi didingą dviejų aukš
tų pilį, pastatytą doriausios pa
saulio karalienės Viktorijos sti
liumi beveik prieš šimtą metų. 
Ši pilis, kaip buvo galima maty
ti ir jausti, buvo turėjusi savo 
žydėjimo ir merdėjimo dešimt
mečius. Vaitekūnas ją dabar iš 
pagrindų atnaujina, perstato vi
dų, puikiai dekoruoja, sienas iš
puošia savo ankstyvesniais ir 
naujausiais paveikslais. Puiku 
čia būtų tinginiauti tokiose 
"gluosnių versmėse", jeigu kas
dien ir negautum taip šilto ir 
fantastiško šeimininkų vaišingu
mo. Gal kiek vengčiau tik žie
mos meto, bet kitais trim se
zonais, jeigu čia galėčiau gyven
ti ir nieko kito neveikti, tikrai 
pajėgčiau kiekvienam Dirvos nu
meriui parašyti po "akimirką".

Tokios pilies Vladas nebūtų 
suradęs jokiame Los Angeles 
priemiestyje. Dabar ir seniau
sioje mūsų dalyje, Bunker Hill, 
valdžia baigia išgriauti visas vik- 
torijinio ir kolonijinio stiliaus 
pilaites. Kaip iš rašto patyriau, 
net ir Chicagoje bepaliko tik to
kia viena viktorijinė Vaitekūnų 
pilis. Kitus tris ten buvusius 
tokios pat rūšies pastatus jau 
senai gaisrai sunaikino.

Todėl mes čia per kelis pas
tarus metus turėjome tenkintis 
lietuviais dailininkais turistais. 
J. Bagdonas buvo atvykęs iš Wa- 
shingtono, D. C., su modernių 
paveikslų paroda. Per praėjusių 
ir šių metų Bendruomenės ruoš
tas "lietuvių dienas" savo kūrinių 
parodas importavo dvi šaunios 
ponios: pernai J. Paukštienė iš 

Chicagos, šiemet A. Tamošai
tienė iš Kanados. O šį pavasa
rį ilgiau užtruko dailininkų Vik
toro Petravičiaus ir Juozo Pau- 
tieniaus jungtinė paroda.

Šias parodas aplankė beveik 
tik vieni lietuviai. Taigi, viskas 
ėjo principu "savas pas savą”. 
Bet dar negirdėjau, kad kuris iš 
šių dailininkų būtų raudojęs ar 
skundęsis, kad jam nepasisekė 
ar kad nei kelionės išlaidos ne
apsimokėjo. Gi Pautienius pakar
totinai džiaugėsi, kad jam ange
lų mieste viskas sekėsi angeliš
kai.

Vien už tokį mums palankų 
komplimentą verta jam atsilygin
ti ir sekantį kartą arčiau susi
pažinti.

* JTO VISUOTINA SESIJA at
metė bendrą Albanijos ir Cam- 
bodijos pasiūlymą priimti Raud. 
Kiniją pilnateisiu nariu. Balsuo
jant 57 valstybės pasisakė prieš, 
41 — už ir 12 susilaikė.

Šie rezultatai laikomi nauju 
JAV ir kitų laisvę mylinčių vals
tybių laimėjimu. Tai 14-sis Raud. 
Kinijos bandymas patekti į JTO. 
Būdinga, kad už R. Kinijos pri
ėmimą balsavo Anglija, Danija, 
Suomija, Norvegija ir Švedija, 
kartu su Azijos ir Afrikos valsty
bėmis. Be abejo, Indija ir Sov. 
Sąjunga taip pat balsavo už, ta
čiau visa agitacija atiteko ma
žajai R. Kinijos "draugei" Al
banijai.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 Neadow Lane Dr. 
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KII m S Al ATEIVI
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUS&EN 

KOMMEN”)

ROBERT RAID

133)
— Priverk duris, Raidai!
Roogas stovi aukštas savo mėlyname kombinzone, plačiais 

kampuotais pečiais, o prie šlaunies didžiulis naganas.
— Mes vieni, Raidai?
-- Malininas ir Čiubakova dar tebėra komisarijate, drauge 

Roogai!
-- Sėskis, Raidai!
Roogas prieina prie spintos, išsitraukia butelį ir stato ant sta

lo. -- Mudu atsisveikinsime, Raidai!
Be žodžių žiūriu į jį. Nenatūraliai kietas ir net sustiręs atrodo 

jo veidas. Akys, atrodo, visai nepriklauso šitam veidui. Dvi -- negy
vos akys.

— Taip, Raidai. Šiandie mes atsisveikiname. -- Jis atkemša 
butelį, geria ir siūlo man. -- Greičiausia visam laikui.

-- Išvykstate į frontą, drauge Roogai?
Man pasivaideno lyg šypsnys jo lūpose.
-- J frontą? Ne visai, Raidai. Aš gavau uždavinį, kurį vykdant 

maža vilčių sugrįžti. Kaip bus, taip — uždavinį reikia įvykdyti! Gal 
dar matysimės, Raidai, bet gal ir ne. -- Išgėręs atsisėda. -- Toks 
jau gyvenimas, Raidai. Jeigu vokiečiai ateitų į Tallinną, manęs jau 
čia nebebus. O jeigu jie ir neateitų, tada — tavęs čia nebus, Raidai. 
Artėja pabaiga, Raidai -- vienokia ar kitokia!

-- Žinau, drauge Roogai.
Roogas atsitoja.

— Sakai -- žinai? Puiku Raidai! Gal būt tau išeis į naudą, kai 
būsi viską praėjęs -- visas niekšybes, kvailystes, visą purvą per
bridęs!

-- Argi tas buvo būtina, drauge Roogai?
Akimirkai jo veidas pagyvėja.
— Ne, tai nebuvo būtina, Raidai, ne! Aš tau sakau tai, gal būt, 

dėl to, kad šiandie esame taip arti. Bet palikime tai, Raidai. Mes 
esame juk vyrai, bet kartais ir vyrai turi valandų, kada jie nori kal
bėti. Matai, Raidai, aš kilęs iš labai skurdžios šeimos. Mano jaunys
tė buvo prakeiktai sunki. Jau 14 metų atsiradau pas komunistus. Me
tų metus už tą idėją kovojau ir jai dirbau. Sėdėjau estų kalėjimuose 
ir prancūzų koncentracijos stovyklose. Kovojau ir žudžiau Estijoj, 
Ispanijoj. Ir niekad nesigailėjau, Raidai, niekad!

-- O dabar, drauge Roogai?
-- Šiandie? Šiandie esu lygsvaros netekęs. Norėjau komunizmo 

Estijoje, savo krašte, savoje tautoje. Stengiausi būti garbingas, Rai
dai -- tu juk žinai!

-- Taip, žinau.
-- Bet kas paskutiniais mėnesiais vyksta Estijoje -- tai joks 

komunizmas, Raidai! Ne už tokį komunizmą mes kovojome! Žinau, ką 
galvoji, Raidai! Ir ką jauti. Iš tavo taško'žiūrint -- viskas tvarkoj.

-- Ir -- nežiūrint to, vistiek eini į mirtį, Roogai?
-- Taip, einu.
-- Kodėl gi nepasuki kitu keliu?
-- Manai į miškus? -- Jis tik nusišypso. -- Pas miško brolius? 

Ne, Raidai. Tu gali eiti į miškus -- ne aš! Juk aš komunistas! Aš 
negaliu dėtis su miško broliais, nes jie su vokiečiais prieš komu
nizmą kovoja. Aš gi nekenčiu nacių.ir fašistų. Aš negaliu vokiečių 
pusėje kautis.

-- Mes neturime jokio pasirinkimo, Roogai. Mes kovojame už 
Estiją!

Jis vėl šypteli.
-- Ir tu tiki tuo, Raidai? Gal būt ir tu vieną dieną vokiečių pusėje 

kovosi už Estiją. Bet kai tokia diena ateis, tu prisimink, kad ir aš ka
daise už Estiją kovojau... Ispanijoje. Gi iš tikrųjų tai buvo kovota už 
Rusiją! Ir tu įsitikinsi, kad ne už Estiją,bet iš tiesų už Vokietiją ko

vosi!
-- Ne!
-- Taip, Raidai! Šitai suprasi, Raidai, vėliau, daug daug vėliau 

tu įsitikinsi -- tokia bus tavo laimė!
Jis man ištiesia ranką
-- Sudie, Raidai! Aš išeinu!
--J kur?
-- Apmokėti savo sąskaitos!
Kietais ir skubiais žingsniais jis eina prie durų ir čia dar atsi

suka:
' -- Saugokis Hoffo', Raidai! Labanakt!

Palikęs sėdžiu Roogo kambary ir žiūriu į tuštumą.

*

Vis arčiau ir arčiau slenka vokiečių kariuomenės daliniai, vis 
tampriau apjuosiamas Tallinnas.

Liepos 24 d. išlaisvinamas Tueri miestas. Liepos25d, rusai iš
mušami iš Emajoegi linijos ir turi trauktis iš Tartu. Vokiečių regu
liarūs daliniai ir estų laisvės kovotojų vienetai lipa jiems ant kulnų. 
Liepos 25 d. vokiečiai pasiekia Peipuso ežerą. Liepos 31 d. prie Kaapa 
upės mūšio katile galutinai atkertama apie 10.000 rusų.

Rugpiūčio 2-7 d.d. vokiečiai užima visą eilę naujų vietovių. Estų 
daliniai paima svarbų geležinkelio mazgą Tapa.

Blogai ginkluotų laisvės kovotojų nuostoliai milžiniški, bet šių 
vyrų niekas nesulaiko! Iš visų pusių atvyksta vis daugiau estų vyrų i-r 
savanoriškai stoja į vokiečių armiją. Jie žino, kad tik su vokiečiais ir 
vokiečių ginklais bus galima atsikratyti rusų priespaudos. Net ir 
vokiečių uniformose šie vyrai kovoja už Estiją.

Ant šaligatvio pakraščio matau stovinčią, apvalią žmogystą. Juk 
tai Jaša Rubanovičius, įtraukęs pečius stebi pražygiuojančią raudo
nosios armijos koloną. Aš suimu jį už alkūnės.

-- Kodėl tu dar čia, Tallinne, Jaša? Ko lauki?
(Bus daugiau)
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Prof. Mykolas Biržiška

TĖVYNĖJE LIKO ŠIRDIS
Mykolas Biržiška byloja lietuviams išeiviams (1)

(Ištraukas parengė Stasys Žy
mantas, Lietuvių Akademinio 
Skautų Sąjūdžio Mykolo Biržiš
kos mirties metinių surengtame 
minėjime Los Angeles 1963.IX.29 
d. Paskaitė Vytautas Plukas)

(SPŪDŽIAI IŠ 
ASS 
STOVYKLOS

Gausiai suvažiavo studentai 
skautai į Akademikų Skautų Są
jungos 1963 m. jubiliejinę pa- 
stovyklę, kuri įvyko tarp rugp. 
mėn. 24 d. ir rūgs. mėn. 1 d. 
Nevien tik skautiškos idėjos juos 
čia subūrė, traukė juos ir noras 
susitikti su draugais, pabūti gra
žioj gamtoj. Kasmet tuo pačiu lai
ku yra ruošiamos panašios sto
vyklos vis skirtingoj vietoj, tuo 
lyg užbaigiant vasaros atsotogas 
ir grįžtant prie mokslo ir darbo 
miestuose. Šiemet stovykla buvo 
tuo reikšminga, kad joje buvo 
paminėta kelios mūsų tautai svar
bios sukaktys: 700 metųnuoMin
daugo mirties, 100 metų nuo 1863 
m. sukilimo ir 45 metai nuo Lie
tuvių Skautų Sąjungos įsikūrimo.

Stovykloj dienos būna labai 
trumpos, bet kartu įvairios ir 
gyvos. Kas rytą stovyklautojai 
eidavo į Kun. Klimo, pastovyk- 
lės kapeliono, laikomas Šv. Mi
šias. Po mišių visi rikiuotėje 
giedodami Lietuvos Himną, pa
keldavo ASD ir Korp! Vytis pa- 
stovyklių vėliavas.

Be stovyklinių smagių laužų 
ir linksmų nuotykių akademikai 
skautai turėjo rimtų ideologinių 
ir tautinių studijų. Čia studen
tams skautams į talką atėjo mū
sų žinomi intelektualai skaityti 
paskaitas ir vadovauti diskusi
joms. Stovykloje skautai turėjo 
progos susipažinti su lietuvių

te tn. Laima Šileikytė, ASS Pa- 
stovyklos programos vedėja tn. 
Milita Leimonaitė, ASS Pasto
vyklės rajono komendantas senj. 
Pranas Mašiotas ir Pastovyklės 
laužavedys senj. Vladas Stropus, 
įdėję daug darbo ir pastangų or
ganizuojant ir vadovaujant pasto- 
vyklei.

Akademikai labai nenorom 
skirstėsi į namus. Ilgai dar at
minty pasiliks stovyklos draugų 
veidai ir skambės jų dainos ir 
sąmojai.

Danguolė Markutė

NEW YORK

Muz. Vytautas Strolia praveda pašnekesį akademikams skautams 
Jubiliejinėje Skautų Stovykloje, Plymouth, Mass.

mokslininkų įvairiomis idėjo
mis ir nusistatymais. Jie galė
jo dėl iškilusių klausimų čia pat

"Myliu aš visą tautą, visas jos buvusias ir būsimas 
kartas". Adomas Mickevičius

Išvykdamas 1944 m. iš Lietuvos, buvau pasirengęs 20-čiai metų 
emigracijai. Tam esu ir dabar pasirengęs, bene labiau negu tie 
mano tautiečiai, kurie drauge su manim vyko "trumpam laikui", o 
dabar sparnus nuleido.

Bet Jūsų amžius? -- sakote. Žinoma, jis eina didyn, ne mažyn, 
o be to ir kokia liga ar "accidentas" gali lengvai žmogų iš gyvųjų 
išbraukti. Visko gali būti ir tas, kaip vaikų žaidimuose, "nesiskai
to".

Prof. M. Biržiškos sukaktį švenčiant, Draugas, 1957. VIII.24.

Vykusiai ar nevykusiai, gerai ar blogai, seniai, susenę ir apy
seniai vadavo, vaduoja ir vaduos Lietuvą, bet jų kaskart mažėja, tai 
išvaduos ją tiktai dabartinis jaunimas. Tepajunta, teįprasmina jis tą 
savo pareigą ir garbę.

"Kilkime prie stebuklo", Mūsų Vytis, 1958, sausis-vasaris.

Kaip mūsų didieji ir mažieji kaimynai, kaip kiekviena tauta, 
turime mes visokių ydų, kurių vieną didelę ir net labai didelę tau
tinę ydą čia ypačiai svarbu mums prisiminti, tik deja, kad ir nesun
ku ją suprasti ir išaiškinti, bet nelengva jos nusikratyti. Toji yda -- 
per menkas savo vertės įsisąmoninimas, savęs ir savo tautos neda- 
vertinimas.

"Vasario 16-osios reikšmė", Mūsų Kelias, 1947.V. 15.

Mūsų Tauta ne menkesnė nei geresnė už kitas tautas, bet mums 
Ji yra brangiausia.

Jos kalba mums mieliausia, aušriškai gražiausia. Jos žemė, 
daugiaamžiame prakaite ir kraujuje įmirkyta, vyžomis ir klumpė
mis išmindžiota, mums yra saviausia -- mūsų ir tiktai mūsų — 
nei lenkų, nei maskolių, nei prūsų -- taigi švenčiausia.

"Keletas minčių suėjus 20-čiai metų kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo", Nepriklausoma Lietuva, 1960.IX.21.

Lietuviai aiškūs savininkai (vydūniškieji "sau žmonės") savo 
proto žmonės, vakarietiškai tariant, individualistai kūnu ir siela, 
tat aiškiai demokratinė tauta, kuriai svetima yra vergo ar bent ko
kio jungvilkio psichika. Jei negali jėga ar atviru pasipriešinimu, at
sikerta ji prievartai piktu žvilgsniu ir aštriu pajuokimu. Įstikino tuo 
1940-41 ir 1941-45 m. Lietuvos okupantai.

"Didžioji Išeivija”, Mintis, 1946.VI. 1 d.

Daugiau kaip prieš šimtą metų didžiojo istorinės Lietuvos emi
gracijos pirmūno Adomo Mickevičiaus žodžius -- "Tėvynėje liko 
širdis" -- nesunku kiekvienam mūsų sau prisiminti, ne vien savo 
jausmui Lietuvos atžvilgiu išreikšti, bet ir savo vietai tinkamai 
nustatyti bendroje mūsų tautos išsilaisvinimo kovoje.

"Vieningai Lietuvos vadavimo keliu", Lietuvių Dienos, 1953 vasaris

Pats Mickevičius, atsidūręs išeivijoje, nenuleido rankų, bet sun
kiomis tremties sąlygomis visas pasiskyrė Tėvynės vadavimo reika
lui, tam nevengė nei revoliucijon dėtis (Italijoje), nei rengtis ginklu su 
maskoliais susiremti (Turikijoje), tik labiausiai vengė emigracinių 
ginčų ir barnių. Savo kūriniais ir gyvu žodžiu jis stengėsi stiprinti ir 
tikrai stiprino savo tautiečių nuotaikas ir dvasią. Tuo jis mums yra 
jau ne vien poeto, bet ir aktyvaus veikėjo pavyzdys.

"Lietuvos Dievaitis", Santarvė, 1955. Nr. 6

Tiktai Vokietijoje, tremtyje pajutau "Księgi pielgrzymstwa 
polskiego" gilesnę prasmę, ir kaip prieš šimtą metų busimasis 
ukrainiečių istorikas Kosmarov savo tautiečiams, taip aš -- tik ne 
raštu kaip jis, bet savo mintyse — mėginau jas pritaikinti mūsiškai 
imamiems tautiniams Lietuvos ir lietuvių reikalams.

"Lietuvos Dievaitis", t.p.

Ne vien kiekvieno mūsų, bet ir visos mūsų tautos širdis liko 
Lietuvoje -- pati ten likusi tauta, kurios nedidelė dalis mes besa
me ir kurios ne tik kančias skaudžiai atjaučiame, bet ir jos spren
džiamąjį vaidmenį išsivaduojant ir vėl atkuriant laisvą gyvenimą 
pripažindami, gauname su tuo derinti ir savo žygius, darbus ir dar
belius. "Vieningai Lietuvos vadavimo keliu", t.p.

Užaugo Nepriklausomosios Lietuvos nemačiusi ir tik bolše
vikinius keiksmus apie ją tegirdinti karta --ir toji karta taip pat,

kaip ir mūsiškė Vakaruose, tik okupantų visaip apipančiota, ieško 
sau ir Lietuvai išganingo kelio.

Ne mes, tik ji tą kelią nustatys ir juo nueis. Mūsų gi užsie
niečių uždvinys tėra padėti Jai tą kelią surasti, jo trūkumus už
pildyti, kiek iš Vakarų tai galima įstengti ir drauge su likusiąja 
Tėvynėje Tauta kurti laisvą ir nepriklausomą Šventosios Lietuvos 
ateitį.

"Keletas minčių suėjus 20-čiai metų kovai dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atgavimo", t.p.

Pirmiausiai giliai įsisąmoninkime vieną dalyką: Lietuva nei 
savo dvasine (kultūrine), nei ekonomine ar socialine struktūra ne
bebus tokia, kokią mes ją palikome, pasitraukdami iš jos.

"Lietuvos atstatymo klausimais", Santarvė, 1953, Nr. 3 (8)

Pagrindinį vaidmenį visuose reikaluose suvaidins žmonės, 
kurie liko Lietuvoje. Jų nuotaikos, jų galvojimas turės lemiamos 
reikšmės. Jie sukurs valstybines, kultūrines ir kitokias institu
cijas savo nuožiūra ir iš savo dvasinės jėgos bei būdo. Klystų tas, 
kas manytų, jog tautinę dvasią teišnešios tik tie žmonės, kurie at
sidūrė šiapus geležinės uždangos -- laisvuose Vakaruose. HERO
JUS LIKO NAMUOSE. Tauta gimdys ir duos kietai užgrūdintų, tau
tiškai susipratusių ir aštraus proto žmonių. Kaip ugnis nuvalo ge
ležies rūdis, taip kančia ir pavojai tvirtina žmogaus dvasią, ją 
pagilina ir suaktyvina.

"Lietuvos atstatymo klausimais", t.p.

(Bus daugiau)

G. Peniko nuotrauką

su prelegentu išsiaiškinti. Pas
kaitas skaitė įvairių pažiūrų as
menys. Juos pakviesdama ASS 
vadovybė parodė platų lietuviš
kos kultūros supratimą.

Diena stovykloje užsibaigdavo 
vėliavos nuleidimu ir tradiciniu 
skautišku laužu. Laužas prasi
dėdavo gyvai ir triukšmingai, vė
liau, su laužo liepsna lėtėjo ir 
skautų dainos. Laužui gęstant 
visi sustodavo aplink jį ir broliš
kai rankomis susikabinę ir susi
kaupę lėtai dainuodavo "Ateina 
Naktis", .vakarinę atsisveikinimo 
dainą. Prof. St. Kolupaila savo 
sveikinimo laiške rašė "Kol veiks 
lietuvių skautai, kol liepsnos jų 
laužai ir lietuviška daina, tol dar 
nebus mirusi Lietuvai mūsų emi
gracija."

Kad stovykla sėkmingai praė
jo, kad mes iš jos išsivežėm ma
lonius atsiminimus, turime būti 
dėkingi pastovyklės vadovybei, ku - 
rią sudarė: s. Treinys, ASS Pa
stovyklės vadovas, Akademikių 
skaučių draugovės Pastovyklės 
rajono komendante tn. Audronė 
Kubiliūtė, komendantės adjutan

* KORP! NE O - LITHUANIA 
NEW YORKE šventė šiais metais 
įvyksta lapkričio mėn. 9 d., 6:30 
vai. vak., Ridgewood Lanes salė
je, 1001 Irving Avė., Brooklyn27, 
N.Y. Šventė bus pradedama iškil
minga sueiga, kurioje dalyvauti 
mielai kviečiami visi Korp!Neo- 
Lithuania draugai bei bičiuliai. 
Taip pat mielai kviečiami visi 
kolegos neolituanai iš įvairių vie
tovių.

Po iškilmingos sueigos seks 
koncertinė dalis, kurioje pianistė 
senj. A. Kaulinytėiš Philadelphi- 
jos išpildys Debussy.Schuberto 
ir Beethoveno parinktus kūrinius. 
Po to vaišės ir šokiai, grojant 
A. Starolio orkestrui. įėjimas su 
vaišėmis: $6.00, be vaišių (stu
dentams ir moksleiviams): $2.00. 
Pakvietimai gaunami pas visus 
korporantus ir valdyboje, skam
binant telefonais: Dana Mauru- 
kaitė VI 6-5447, 84-23 116 St., 
Richmond Hill 18, N.Y. -- valdy
bos adresas. Giedrė Noakaitė -- 
MI 1-0532 ir Virginija Sutkutė -- 
MI 9-8479.

Vaišėms bus paruošti stalai po 
10 asmenų. Norintieji stalus už
sisakyti maloniai prašomi skam
binti nurodytais telefonais. Kad 
paruošiamieji darbai vyktų sklan
džiau, korporantai prašomi būti
nai iki šm. lapkričio mėn. 1 d. 
pranešti nurodytais telefonais 
kiek turės svečių ir kiek reikės 
rezervuoti stalų.

Valdyba

* KORP! NEO - LITHUANIA 
NEW YORKE metinė bendra su
eiga įvyksta spalio mėn., 26 d., 
7 vai. vak. Festival Restorano ma
žojoje salėje, 40 E. 26 St., Man- 
hattan, N.Y.

PATS SKAITYK IR KITUS 
RAGINK SKAITYTI DIRV£

Skautės akademikės jubiliejinėje stovykloje. Bokšte iš kairės: 
G. Vaitkutė iš Conn. ir clevelandietės L. Obelenytė, G. Natkevičiū- 
tė, D. Orantaitė.

Skautai akademikai jubiliejinėje stovykloje pasiruošę iškilmėms.

SUSIPAŽINKIME SU AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ GYVENIMU!

Solistės G. VASILIAUSKIENĖS ir pianistės D. 
OLDHAM koncertų proga verta iš arčiau pažvelg
ti Į Australijos lietuvių gyvenimą, jų visuomeninę 
veiklą ir pastangas lietuviškame darbe. Australi

jos lietuvius pažinsime įsigyje
JUOZO J. BACHUNO išleistą knygą

BLEZDINGĖLĖS PRIE 
TORRENSO

(KAINA 2 DOL.)
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ

METRAŠTĮ
(KAINA 10 DOL.).

Abu leidiniu galite isigvti užsisakydami juos 
Dirvoje.
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Triumfo scena iš Aidos. Prieky stovi iš kairės: Aida -- Danutė Stankaitytė, Amonasro -- Algirdas 
Brazis, Radames- -- Stasys Baras ir Amneris -- Aldona Stempužienė. J. Karklio nuotrauka

LIETUVIŲ OPERA IR ALDONA STEMPUŽIENĖ
Lietuvių Opera Chicagos lietu

viškajame muzikiniame gyveni
me užima išskirtiną vietą ir tur
būt nė vienas kitas muzikinis įvy
kis nesukelia tiek susidomėjimo, 
kaip operos spektakliai. Kasmet 
nuo 1957 metųfišskyrus, 1961 me
tus, kuriais įvyko bendroji Dainy 
Šventė) Chicagos lietuviai turi 
progos pasidžiaugti reta muziki
ne švente, kurios Amerikoje įvyk
dyti negali net daugelis didžiųjų 
miestų ar ir tautinių grupių.

Kad Chicagoje egzistuoja Lie
tuvių Opera nuopelnai priklauso 
dideliam ir pasišventusiam ope
ros kolektyvui (kaip prisimenam, 
į "Aidos" pastatymą 1962 metais 

buvo įjungti 242 asmenys, o biu
džetas siekė net 22,000 dolerių), 
gausiems operos rėmėjams ir 
lankytojams, o taippat ir visiems 
solistams, kurie taip nuoširdžiai 
yra įsijungę į šį darbą. Tarp šių 
operos talkininkų visuomet gali
ma rasti ir solistę Aldoną Stem- 
pužienę, kuri, nors gyvendama 
Clevelande, visuomet susidaro 
sąlygas dalyvauti Chicagos Lie
tuvių Operos pastatymuose.

Aldona Stempužienė Chicagos 
Lietuvių Operoje yra išpildžiusi 
šias svarbias roles: Lola -- "Ca- 
valleria Rusticana" (1963), Am
neris -- "Aida" (1962), Azucena 
— "11 Trovatore" (1960),Carmen 

-- "Carmen" (1959) ir Sibelis - 
"Faustas" (1958). Kiekviename 
šių pastatymų Aldonos Stempu- 
žienės dalyvavimas buvo mūsų 
muzikos kritikų teigiamai įver
tintas ir jos sukurti personažai 
paliks ilgai žiūrovų atmintyje.

Šį šeštadienį Chicagos lietuviai 
turės vėl puikią progą pratęsti 
savo pažintį su Aldona Stempu- 
žiene: Jaunimo Centre 8 vai. va
kare įvyksta pirmasis jos vienos 
koncertas Chicagoje. Koncerto 
programa įvairi ir suteiks gali
mybes pilnai įvertinti Aldonos 
Stempužienės muzikinį talentą.

(rm)

BRAZILUOS LIETUVIAI
• RADVILAS IR MINDAUGAS 

GORAUSKIAI, lietuviai krepši
ninkai priklausą Sao Paulo klu
bui "Sirio", neseniai buvo išvykę 
rungtynėms į Urugvajų. Abu Go- 
rauskai studijuoja inžineriją. Jų 
:ėvas Algridas Gorauskas įsikū
rė Brazilijoje po II Pas. karo.

* ALFONSAS ŽIBĄS, kino ope
ratorius dirbąs televizijoje, rug
sėjo pradžioje filmavo karo lai
vyno manevrus.

Po sėkmingo Carmen pastatymo. Iš kairės: Aleksandras Kučiū- 
nas, Aldona Stempužienė ir Stasys Baras. V. Juknevičiaus nuotrauka

* INŽ. ALOIZAS ŠLIKTA, ne
seniai baigęs Sao Paulo politech
nikos mokyklą, gavo tarnybą Rio 
de Janeiro mieste.

* VYTAUTAS AUKŠTINAITIS, 
baletmeisteris ir choreografas, 
kurio pastatymai vyksta kas sa
vaitę televizijoje, iš Sao Paulo 
persikėlė į Rio de Janeiro.

* DR. RUDOLFAS MEKŠRAI- 
TIS, gyvenąs Porto Alegre, šiuo 
metu ruošiasi profesūrai.

* DR. HENRIKAS NADOLSKIS 
baigęs Sao Paulo universitetą, 
gauna paskyrimą tame pačiame 
universitete.

* VYTAUTAS LOSINSKIS, ra
šąs brazilų spaudoje Henrigue 
Alves slapyvarde, į portugalų kal
bą yra išvertęs daug veikalų.

* RAŠYTOJA HALINA MO- 
ŠINSKIENE ruošia spaudai savo 
pirmą knygą "Ošiančios pušys". 
Bus spausdinama Sao Paulo mies
te.

FREEI!
INSTALLATION 
NEVER BEFORE OFFERED 

Full Triple Track 
SELF STORING 

ALUM. COMBINATION 
WINDOWS

$11 80I each
Ifimifed Time Only!

Regularly Sold For 
$17.95 Without Instailation

ORDER NOW 
MINIMUM ORDER - 4

Thii Offer Not Retroactiv*

SAVE $$$$ ON
• ALUM. COMBINATION 

DOORS
• ALUMINUM SIDING
• ALUMINUM AWNINGS

EASY TE.RMS AVAILABLE 
Operators on duty 

until 10 P.M.
DEAL DIRECT WITH OWNER

TEMPCO CONSTRUCTION, 
INCORPORATED 

12728 St. Clair Avė.
GL 1-4503

M AY’S = B ASEMENTS EAGLE STAMPS 
PADIDINA JŪSŲ 
TAUPYMĄ VISOSE 
4-SE MAY CO. 
KRAUTUVĖSE!

ŠILIMA SU KOMFORTU BERNIUKAMS, 
MĖGSTANTIEMS ŽAISTI ORE!

MEDVILNĖS CORDUROV

TIKSLŪS
PALTAI

16"

DYDŽIAI: 10 iki 20

• Tams, pilki • Rusvi • Rudi 
Aukštos kokybės Hockmeyer 
medvilnės corduroy paltai, orlon 
acrylic medvilnės ir vilnonės 
antklodės pamušalai pastoviai 
šilimai. Gauruotos apykaklės su 
kryžiuotomis sankabomis. Skal
biami ir valomi.

BASEMENT BOY’S CLOTHING DEPARTMENT,. 
THE MAY COMPANY, DOWNTOWN AND BRANCHES

STYLE 
A

DYDŽIAI: 7 iki 14

STYLE
B

Užsakykite paštu ar telefonu 
. . . Skambinkite CH 1-3070

IŠPARDAVIMAS! BRANGESNI 
MERGAIČIŲ

ŽIEMINIAI PALTAI
Palyginkite su lt 1 JL
$21 iki $25 Zp I O

Jūs rasite kaip tik tuos paltus .kurių laukia mer
gaitės šiai žiemai! Šeši puikūs vilnonės medžiagos sti
liai pasirinkimui. Acrylic pūkuotos vilnos su medvil
nės pagrindu, vilnoniai audiniai, vilnoniai pledai. Kai 
kurie apsiūti medvilnės oriono acrylico pūkuotomis 
ar kraliko apykaklėmis. Naujausių madų spalvos.

Paštu ir telefonu užsakymai 
priimami tik čia matomiems 

stiliams.
Skambinkite CH 1-3070

A. Vilnoniai pledai, pilni oriono 
acrylico audiniai, medvilnės pa
mušalai. Akcentuoti pritaikytu 
šaliku ir kišenėmis.
B. Vilnoniai diagonaliniai audi
niai, šilti dirbtinio šilko pamu
šalai. Dvieiliu sagų stiliuje su 
juodo kraliko kailio apykakle.
C. Vilnoniai Zibelinai, dvieilių 
sagų stiliuje. 3 dalių oriono ac
rylico, medvilnės pūkuotomis pa
smakrės apykaklėmis.

Kailiai pažymėti eksporto 
krašto pavadinimu.

BASEMENT GIRL’S COATS 
DEPARTMENT THE MAY CO 
DOWNTOWN AND BRANCHES
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MIRĖ MARTYNAS NASTOPKA

Spalio mėn. 22 d. staiga ir ne
tikėtai sustojo plakusi ALTS-gos 
nario Martyno Nastopkos širdis. 
Mirė jis Suburban, Warrensville 
Center, ligoninėje.

Sulaukęs senyvo amžiaus, ta
čiau patvarus biržietis jki pasku
tiniųjų dienų su žmona dirbo So- 
lone, prižiūrėdamas turtingo 
prekybininko sodą.

Neatsižvelgdamas į amžiaus 
naštą ir poilsio reikalavimus, 
velionis Martynas uoliai sekė 
lietuvišką gyvenimą, lankė susi
rinkimus ir pobūvius ir būdamas 
be galo malonaus ir paslaugaus 
būdo, visuomet džiaugdavosi drau • 
gų ir pažįstamų apsilankymu. 
Laidotuvėmis rūpinasi Della 

Jakubs & Son laidotuvių namai 
6621 Edna Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalio 26 d.

Mielojo Martyno žmonai, šei
mai ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

* AUTOMOBILIŲ VAGYS "pra
turtino" Stasį Astrauską, Baltic 
Delicatessen" krautuvės Supe
rior Avė., savininką, praeitą penk
tadienį sėdę ir nuvažiavę netoli 
krautuvės - pastatytą jo Chevro- 
letą.

* CLEVELANDO VILKIUKAI, 
po ilgesnių atostogų, pradėjo dar
bą. Sekmadienį, spalio mėn. 20d. 
Kęstučio draugovė turėjo iškylą 
Forėst Hill parke. Pilėnų tunto 
tuntininkas s.V. Jokūbaitis pri
statė naują draugininką V.A. 
Staškevičių. Iškyloje dalyvavo 
apie 20 vilkiukų.

Sveikiname naujai įstojusius 
vilkiukus: V. Gudėną, A. Nagevi
čių ir R. Pliodžinską.

Iškylai pasitaikė puikus oras, 
pravesta daug ir įvairių skautiš
kų žaidimų. Virvės traukimo var
žybose mūsų jaunieji vilkiukai 
nugalėjo savo tėvelius. Pasivai
šinta karštomis dešrelėmis, vais
vandenių ir saldainiais. Nors 
trumpai iškylauta, bet mūsų jau
nieji gavo progos tikrai skautiš
kai praleisti laiką. Tėveliai, ku
rie norėtų savo vaikučius įjung
ti į vikiukų eiles, skambinkite 
s. V. Jokūbaičiui, tel. MU 1-9143 
arba V.A. Staškevičiui, tel. 486- 
4942.

* SALAMANDER batų krautuvė 
jau gavo didelį batų transportą 
rudens ir žiemos sezonui. Pla
čiau žiūr. šiame pusalpy dedamą 
skelbimą.

CLEVELANDO LIETUVIU STUDENTU
v L

★ Gros puikus orkestras

INITIUM SEMESTRI
Šeštadienį, spalio 26 d., 8 v. v.

Knights of Columbus Hali, 25400 Euclid Avė.

★ Bus įdomi progarama ir geras bufetas
A Clevelando Lietuviai Studentai kviečia visą Clevelando 

visuomenę dalyvauti ir paremti studentų veiklų
LSS 1

Spalio 19 d. Clevelande susituokė Milita Chesna-Žižniauskaitė su 
Vytautu Nasvyčiu. Vestuvinė puota įvyko Čiurlionio ansamblio na
muose. Nuotraukoje iš kairės: Meilė Leknickaitė, jaunieji Milita ir 
Vytautas Nasvyčiai ir Algirdas Zikas iš Bostono.

V. Pliodžinsko nuotrauka

* ŠV. KAZIMIERO lituanistinė 
mokykla veikianti Naujosios pa
rapijos patalpose ir vadovaujama 
pedagogo - rašytojo Vacio Kava
liūno, Vilties spaustuvėje užsi
sakė sąsiuvinius.

Panašius sąsiuvinius jau nau
doja Vysk. Valančiaus Lituanis
tinė mokykla, vadovaujama Juozo 
Stempužio.

Sąsiuviniai daro malonų įspū
dį. Viršeliai lietuviškais moty
vais papuošti dail. Nijolės Ve- 
degytės - Palubinskienės.

* ADV. PETRAS KERŠIS su 
ponia, lankydamiesi Dirvoje ir 
nupirkę savo anūkei lietuviškų 
knygų ir plokštelių, paliko Dir
vai auką $8.25 dol. sumoje.

Jų anūkė Tracy Parker, 
9 metų Louis Agassiz Cle
velando mokyklos mokinė, daly
vaudama kitos mokyklos dides
niame parengime, atstovaus Lie

Elegantiški ir patogus batai yra firmos

SALAMANDER

tuvą, pristatydama jos kalbą, is
toriją ir vietą Vak. kultūriniame 
pasaulyje.

Jaunos mokinės susidomėji
mas Lietuva, be abejo, nebūtų at
siradęs be p. Keršių gražių pas
tangų, tačiau reikia pabrėžti ir 
jos noras ir nesibodėjimas ne 
tik arčiau susipažinti, bet atsi
radus progai ir atstovauti mažą 
tolimą, bet kartu ir mylimą ša
lį -- Lietuvą.

A. BANIO PAGERBIMAS
Aleko Banio Clevelando lietu

viškos visuomenės vyresniosios 
kartos veikėjo, penkiasdešimties 
metų gyvenimo Šiaurinės Ame
rikos krašte pagerbtuvių sueiga 
įvyksta spalio 27 d. sekmadienį.

Sekmadienį iš ryto, 10.30 vai. 
šv. Jurgio Parapijos Bažnyčioje 
bus pamaldos už Lietuvos Lais
vės Kovotojus - žuvusius kauty
nėse, priešų nukankintus ar mi
rusius ištrėmimuose.

Pagerbtuvių sueiga - pobūvis, 
su trumpais sveikinimais, trum
pa menine programa ir vaišė
mis, įvyks sekmadienį 2 vai. po 
pietų Lietuvių salės svetainėje.

Bilietai (dviem asmenims 
$3.00 , vienam asmeniui $2.00) 
gaunami Lietuvių Klube, darbo 
valandomis, o pagerbtuvių dieną 
Lietuvių salėje prie įėjimo, nuo 
1 vai. po pietų. Pagerbtuvių po- 
būvin kviečiami visi geros va
lios tautiečiai.

Alekas Banys, gyvendamas šia
me krašte, nepailstamai darba
vosi Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės siekiančių organi
zacijų eilėse. Tuo pačiu nuošir
dumu šelpė ir tebešelpia pabė
gėlius, bei tremtinius, kurie dėl 
pašlijusios sveikatos ar senat
vės negalėjo išemigruoti iš Va
karų Vokietijos.

Dalyvaudami jo pagerbtuvėse 
mes tuo pačiu parodysime Ale- 
kui Baniui savo dėkingumą už jo 
kilnią ilgametę tarnybą Lietuvai 
ir lietuviui!

Kviečia Aleko Banio Pa
gerbtuvių Ruošos Komitetas

* BATAI VYRAMS, MOTERIMS IR VAIKAMS;
* KAMBARINIAI BATELIAI ELEGANTIŠKI IR ŠILTI

SlLfM|N>Ef
2546 LORAIN AVENUE 
( Pirmame bloke nuo
West Side marketo)

KRAUTUVĖS VALANDOS: 
Nuo 10 v. ryto iki 6 v.vak. 
(penktadieniais iki 8 v.v.)

IŠNUOMOJAMAS
5 KAMBARIŲ 

BUTAS
virš Superior Savings 
& Loan Assn. patalpų, 
East 68 ir Superior Avė. 

kampas.
Teirautis telefonu:

HE 1-2497

DU VIENYBĖN JUNGlį PARENGIMAI
Lithuanian Village balius ir Lietuvos Vyčių paren
gimas šv. Jurgio par. mokyklą baigusiems.

Praeitą šeštadienį, spalio 19 d. 
Clevelande įvyko du parengimai, 
kuriuose būdingu reiškiniu buvo 
gražus abiejų lietuvių išeivijos 
kartų susitikimas ir artimesnių 
ryšių užmezgimas.

Lithuanian Village bendrovė 
yra senosios Lietuvių Salės b-vės 
atžala, gražiai auganti ir besiple
čianti, darniai bendradarbiaujant 
senosios išeivijos kartos ir čia 
gimusiųjų su naujųjų ateivių vei
kėjais.

Metinis L.V. b-vės banketas 
sutraukė pilną salę svečių, kurie 
turėjo progos išklausyti trum
pos, bet nuoširdžios b-vės pre
zidento Zenono Dučmano sveiki
nimo kalbos. Be to, svečias iš 
New Yorko, aktorius Vitalis Žu
kauskas "vieno žmogaus teatru" 
džiugino klausytojus savo sąmo
jum, aktualiais mūsų kasdieny
bės gyvenimo škicais. Neieško
damas nei pašalinių efektų, nei 
perdėtos vaidybos, V. Žukauskas 
puikiai sugeba patraukti žiūrovų 
dėmesį pačia tematika, jos aktu
alija ir nedirbtinu jospertiekimu.

Taip linksmai nuteikti L.V. 
b-vės svečiai, kurių didelę dalį 
sudarė Clevelando lietuvių kolo
nijos veikėjų veteranai, linksmai, 
nuotaikingai ir gražiais įspū
džiais praleido vakarą. Šoko ne 
tik jaunimas, kaip dažnai stebi
me parengimų metu, bet gyvai ir 
nuotaikingai sukosi šokių muzi
kos ritme veik visi žilagalviai.

Lithuanian Village bendrovei 
priklauso dėmesys ir pagarba ne, 
tik už rodomą pažangą ir sumanų 
ūkinį vystymąsi, bet ir už gražią 
jungtį lietuvių kilmės tautiečių 
po vienu sparnu.

* ŠV. JURGIO PARAPIJOS SA
LĖJE, Lietuvos Vyčių iniciatyva 
virš 100 tos parapijos buvusių 
mokinių, kurių didesnę dalį suda
ro čia gimę senosios išeivijos 
kartos lietuviai, turėjo progos 
ne tik sutikti senai nematytus 
mokslo draugus, bet kartu pasi
džiaugti gražia ir ne vieną su
jaudinusia lietuviška daina, kurią 
meistriškai ir su giliu meniniu 
įsijautimu patiekė Čiurlionio An
samblis, vadovaujamas muz. A. 
Mikulskio.

Vakaro dalyviai, išklausę An

samblio koncerto, nepasitenkino 
jo patiektu dainų repertuaru, bet 
visi įsiliejo į bendrą dainų sukū
rį, kai kurioms dainoms stojus 
pravesti lietuviškos dainos mylė
tojui ir gerabalsiui klebonui kun. 
B. Ivanauskui.

Lietuvos Vyčių vadovybė nesi
gaili pasikvietusi Čiurlionio An
samblį koncertui, kuris daugeliui 
atidengė "paslaptį", kad lietuviai 
ne tik dainuoja, bet dainas pertei
kia tiek ištobulintoje meniškoje 
formoje, kurioje ji nepraskamba 
vien tik eiline sutartine, bet įsi
lieja ilgam laikui į kiekvieno klau
sytojo sąmonę ir lietuviškai pla
kančią širdį.

Tuo ir buvo būdingas Vyčių pa
rengimas, kad ir jo metu buvo 
jaučiama toji lietuviška atmos
fera, kuri kartais, kasdienybės 
itakoje, gali atrodyti nublukus ir 
gal net pamiršta, tačiau gilumo
je ji žėri amžinąja lietuvybės 
liepsnele, kurią karts nuo karto 
reikia atgaivinti.

Nežiūrint, kad abu parengimai 
vyko, galima sakyti, gretimuose, 
kiemuose, jie atliko savo paskir
tį gal net geriau, nei rengėjai ti
kėjosi.

.J. P. MULL-MULIOLIS 

REALTOR

Euclid

Erdvus, 3 mieg., 1 šei
mos namas. Didelis salo
nas, valgomasis, rūsys po 
visu namu, moderni vonia, 
nauji kilimai. Savininkas 
persikėlė Į kitą miestą. 
Raktai mūsų Įstaigoje. Ap
žiūrėkite ir duokite pasiū
lymą.

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.

E. Cleveland

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

26 akru ūkis

Painėšvilje apylinkėj, ne

toli ežero ir naujojo Lake- 
land kelio. Vaismedžiai, vy
nuogės, avietės ir daržovės. 
Gražus 7 kamb. namas su 
rūsiu ir visais baldais.

Didelis tvartas gyvuliams 
ir vištidė su apie 400 viš
čiuku, 2 automob. garažas 
ir Įrankiams pastogė.

Labai gražioje vietoje, ne
toli golfo klubo ir nauju na
mu statybų. Prie miško, la
bai tinkama vieta gegužy- 
nėms.

Parduodama pigiau negu 

bankas Įvertino ryšium su 

su savininko mirtimi.

Skambinti Ii. čipkus 

911 - 2167 

yVilliam T. Byrne 

Realtor

MlJ 1 - 6100

IN T0WN OFFICE—6712 SUPERIOR AT E. 68TH

2 šeimų, 5 - 5, du garažai, 
gerame stovyje. Palikimas. 
Prašo $16,900. Siūlykite.

Šv. Jurgio parapijoje

1 šeimos, 6 kamb., 2 vo
nios, naujas gaso pečius, va
riniai vandens vamzdžiai, la
bai gražus kiemas. Prašo tik 
$11,800. Galima pirkti su 
mažu Įmokėjimu.

1 šeimos, 8 kamb.. gaso- 
karšto vandens šildymas, 
nauji langai ir durys, du ga- 
raražai, sklypas 40 x 124.

2 šeimų, 6 - 5, $10,400.

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.

2 dviejų šeimų namai 5-5 
ir 6-6. Reikia remonto. 
$9.600.

Lietuviai bendradarbiai: 
Alg. Dailidė ir John Lorenz 

13229 Superior Avė.

UL 1 6666

• Balių-koncertų ir kito

kių pramogų bei parengimų 

rengėjų dėmesiui.

Vincas Apanius. greta vi
sų kitų sodininkystės pa
tarnavimų atlieka ir deko
ravimo gėlėmis darbus pa
talpose. Kainos gana priei
namos ir bus atsižvelgta į 
pageidavimus, iš anksto su
sitarus.

Kreiptis: 382-1606

503 Richmond Rd. 

Richmond Hts., Ohio

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1-7770

O VE GIFT

L \ IT EI) APPEAL
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KAS IR KUR?
* SOLISTES ALDONOS STEM- 

PUŽIENES koncerto bilietus pa
tartina iš anksto įsigyti Margi
niuose, 2511 W. 69th St. ir Karve
lio Prekybos Namuose, 2715 W. 71 
St. Koncertas ruošiamas Santa
ros-Šviesos Federacijos įvyksta 
šį šeštadienį (spalio 26 d.) 8 vai. 
vak. Jaunimo Centre.

* STP. VYKINTAS, Vasario 
16 Gimnazijos mokytojas, atsiųs
tame Dirvos redakcijai laiške 
kartu jungia savo geriausius lin
kėjimus neolituanų ir filijų šei
mai.

* CLEVELANDIETIS ALGIS 
GRIGALIŪNAS, Pittsburgho Uni
versiteto futbolo komandos kapi
tonas, savo sportiniais laimė
jimais iškilęs į spaudos sporto 
puslapių vedamuosius, lieka iš
kiliu lietuviu atkaklumo ir suge
bėjimų reprezentantu ne vien 
sporto srityje. Malonu, kad sa
vo stipendija jis pateisina ne 
vien tik futbolo aikštėje, bet ir 
mokslo pažanga, iš 4,0 galimų 
taškų atsiekęs 3,6.

Pittsburgho Universitete Al
gis studijuoja industrinę inžine
riją.

Lankydamas Benediktinų gim
naziją Clevelande, jis jau buvo 
iškilia futbolo žvaigžde ir stu
dijoms jam tik beliko pasirinkti 
tinkamiausias siūlomas stipen
dijas.

Laikraščiuose rašant apie Alg. 
Grigaliūno sportinius laimėjimus 
niekad nepamirštama paminėti, 
jog tai lietuvis, kurio tėvas, Lie
tuvos kariuomenės kapitonas^bu- 
vo bolševikų nužudytas bandant 
pabėgti iš ešalono vežant į Si
birą.

Alg. Grigaliūnas ilgame 
straipsnyje Cleveland Plain 
Dealer rugsėjo 26 d. laidoje iš
keliamas netik kaip sportininkas, 
bet ir kaip nepamainomas vado
vas komandos, kuri savo laimė
jimais nustebino ne vieną besi
domintį akademinio sporto gy
venimu.

Algis Grigaliūnas priklauso 
Lietuvių Inžinierių "Plieno" vy
rijai.

CHICAGOS SOLISTAI
NEW YORKE

Po ilgos pertraukos NewYorko 
visuomenė vėl turės progos iš
girsti žymiųjų Chicagos solistų 
-- Danutės Stankaitytės ir Stasio 
Baro dainų ir arijų koncertą, kurį 
lapkričio 30 d>Statler -Hilton vieš
bučio Penntop salėje, talpinančioj 
beveik tūkstantį klausytojų, ruo
šia Studentų Sąjunga ir LB New 
Yorko Apygardos valdyba. Solis
tams akompanuos pianistas A. 
Mrozinskas. Po koncerto bus šo
kiai, grojant Štarolio aštuonių 
asmenų orkestrui.

Studentų Sąjunga tą savaitgalį 
New Yorke turės savo metinį su
važiavimą, kuriame dalyvaus ke
letas šimtų mūsų akademinio jau
nimo. Taigi, New Yorko lietuviai 
atsilankydami į šį koncertą, turės 
progos pabendrauti su lietuvišką
ja studentija.

KORP! VYTIS CHICAGOS 
SKYRIAUS NAUJA VALDYBA

Spalio 2 d. Korp! Vytis Chi
cagos skyrius turėjo sueigą, ku
rioje buvo išrinkta nauja 1963-64 
m. valdyba. Naująją valdybą su
daro: Rimas Karaliūnas -- pir
mininkas, Bronius Žukauskas — 
pirmininko pavaduotojas ir iždi
ninkas, Algis Volodka -- sekre
torius ir Vytautas Demereckis-- 
juniorų tėvūnas.

Naujai išrinktieji yra energingi 
ir kupini naujų idėjų, todėl tiki
masi kūrybingo darbo.

UŽDAROS REKOLEKCIJOS 
lietuvėms moterims, kaip ir per
nai, įvyks lapkričio mėn. 8,9, 
10 dienomis amerikiečių moterų 
vienuolyne Chicagoje. Rekolekci
jas praves tėvas Bruno Markai- 
tis, S.J. lietuvių kalba. Mokestis 
už viską 20 dol.

Kviečiamos visos moterys, ne
žiūrint kuriai jos organizacijai 
ar draugijai priklausytų, įsijungti 
4 šio dvasinio atsinaujinimo dar
bą savo asmenybei praturtinti.

Registruotis prašome pas E. 
Daugirdienę telef: LU 5-9500, o 
vakarais pas Dr.J. Meškauskienę 
telef: PR 6-9801.

Rekolekcijas organizuoja atei
tininkės sendraugės.

(Sk.)

New Jersey lietuvių žinios
* ELIZABETH -- ALTS-gos

skyrius rengia tradicinį vasario 
16 dienos minėjimą, vasario 15 
dienos vakare, Lietuvių Laisvės 
salėje. Vasario 16 dienos minė
jimas bus rengiamas atskirai 
kaip ir visuomet, bendrinių orga
nizacijų. /

* NEWARK -- ALTS-gos sky
rius posėdžiauja svarstydamas 
Rytų apygardos statuto ir ruo
šiamo parengimo reikalais.

Lietuviškų salių patalpos už
imtos daugeliu įvairių parengi
mų. Gal būtų gerai, kad New Jer
sey Lietuvių Taryba ar Bendruo
menė tvarkytų parengimų regis
traciją. Dabartinėje padėtyje 
kuklesni turi nukentėti.

* KUNIGAS PETRAS TOTO
RAITIS, Newarko lietuvių para
pijos vikaras, tvarkydamas pa
rapijos salės stalus ir sunkiai 
keldamas išnarino strėnų kaulą 

v- ■ S&į
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ALT S-gos Rytų Apygardos suvažiavimo Asbury Park, N.J., rug
sėjo 15 d. sėkmingos darbininkės: Genė Trečiokienė, Ieva Trečiokie
nė ir Rozalija Ambraziejienė. Petro Mačiulaičio nuotrauka

ir susižeidė koją. Gydytojai pa
siuntė ilgesniam laikui šv. Ja
mes ligoninėn. Veikliam kunigui 
ir geram lietuviui linkime greit 
pasveikti.

* NEW JERSEY LIETUVIAI 
susirūpinę stipresne parama re
zoliucijoms remti Komitetui. Iš 
New Jersey rezoliucijas yra įne
šę: senatorius H.A. Williams ir 
kongreso atstovas Peter W. Ro- 
dino. Reikalinga pajudinti senato
rių Clifford P. Case ir keletą 
kitų kongreso atstovų. Šiuo rei
kalu bus kviečiamas pasitarimas.

PADĖKA

ALTS-gos rytų Apygardos val
dyba nori padėkoti Apygardos 
suvažiavimo dalyviams ir sve
čiams, o ypatingai ALTS-gos 
Cantro Valdybai, kuri labai daug 
prisidėjo, kad suvažiavimas būtų 

sėkmingas ir našus, ypatingai pa
didinant Vilties Draugijos šimti
ninkų sąrašą. Prelegentui inž. 
Viliui Bražėnui už paskaitą "Ame
rikiečių Prieškomunistiniai Są
jūdžiai ir mes" ir visiems ki
tiems, pasitarnavusiems sėkmin
gam suvažiavimui.

A.S. Trečiokas, pirm;

* AR JAU ĮSIRAŠĖTE į au
gančias Chicagos BALFo vajaus 
rinkėjų eiles? Tai lengvai ga
lite padaryti paskambindami da
bar telefonu 776-0211.

VIRŠUJE: PLB valdyba su Kul
tūros Tarybos pirm. prof. J. Pu- 
zinu ir laikraštininkais po spau
dos konferencijos, kuri įvyko 
Clevelande spalio 20 d. p. Len
kauskų rezidencijoje. Sėdi iš kai
rės: muz. A. Mikulskis, St. Barz
dukas, Kultūros Tarybos pirm, 
prof. J. Puzinas, PLB pirm, J .J. 
Bachunas, M. Lenkauskienė, inž. 
Alg-. Nasvytis, M. Gailiušienė, 
Ed. Karnėnas. Stovi: J. Stempu- 
žis, L. Leknickas, J. Virbalis, V. 
Razgaitis, A. Šemeta, J. Staniš- 
kis, V. Rociūnas, V. Braziulis, 
dr. E. Lenkauskas ir inž. V. Ka
mantas. J. Garlos nuotrauka

Š.M. LAPK. MĖN. I^oj54o jR 22 iro DIENOMIS 
HOLLYWOOD SALĖJE, 2417 W. 43RD ST. CHICAGO.

RENGIA

SATYROS IR SKITU 
VAKARI

ĮĖJIMAS SU REZERVACIJOMIS, SKAMBINTI: PR-B-G804
PRADŽIA: 8 VAL. \AK. ĮĖJIMO KAINA: | 1.50

Gustas ir Ella Abrolat, Dirvos skaitytojai ir rėmėjai, grįžo iš ve
dybinės sukakties kelionės Nieuw Amsterdam laivu.

Prof. Dr. Povilui S T A N č I U I

mirus, jo žmonai p. Genovaitei STANčIENEI 
ir giminėms gilią užuojautą reiškia ir kartu 
liūdi

Gydytoją Korporacija Fraternitas 
Lituanica

\

L. S. T. KORP! NEO - LITHUANIA 
maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į korpo

racijos 41 m. sukakties paminėjimo

ŠVENTĘ,
kuri įvyks š. m. lapkričio mėn. 16 d. BYRD 
BALLROOM salėje, 4730 W. Madison St., 

Chicagoje, 7:30 v. vakare.
Vietas prašome iš anksto, ne vėliau lap

kričio m. 14 d., rezervuoti pas A. Siliūną, 
6839 S. Rockwell, telef. PR 8-0149, po 6 v.v.

Korp! Neo - Lithuania V-ba, Chicago.

Šventės programa:
1. 10 v. pamaldos, T. T. Jėzuitų koplyčioje, 

5620 S. Claremont.
2. Po pamaldų aplankimas mirusių korporan

tų kapų Šv. Kazimiero kapinėse.
3. 7:30 v.v. Iškilminga sueiga — 41 m. su

kakties minėjimas Byrd Ballroom salėje.
4. Vakarienė ir šokiai.

Šokiams gros Chicagos Ncolithuanų 14 asm. 
orkestras.

įėjimas: $6.00. Studentams $4.00
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