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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SĖKMINGA

VIRŠUJE: New Yorko mugės 
amfiteatras pirmą kartą buvo taip 
pripildytas minios, susirinkusios 
žiūrėti Lietuvių Dienos progra
mos. Nuotraukoje mūsų šokėjai 
programos išpildymo metu.

V. Pliodžinsko nuotrauka

LIETUVIŲ DIENA NEW YORKE 
SUTRAUKĖ 15,000 LIETUVIŲ

Dirvos spec. korespondento pranešimas iš Ne w Yorko

Lietuvių Diena New Yor
ko mugėje, kaip masinė lie
tuvių demonstracija, lygi
nant aritmetiškai, išėjo 
apie 30 kart'ų sėkmingesnė, 
negu birželinis Lietuvių 
Kongresas W a s h ingtone. 
Tenai su visais praeiviais 
buvo suregistruota apie 500 
dalyvių, o čia buvo gal dau
giau kaip 15 tūkstančių.

APAČIOJE: Hollywoodo akto
rė Rūta Lee - Kilmonytė tarp 
"australiečių" New Yorke Lie
tuvių Dienoj, po rungtynių su 
Rytų Apygardos rinktine.

V. Pliodžinsko nuotrauka 

Washingtone aktyvių pro
gramos vykdytojų — pa
skaitininkų ir kitokių kal- 
bovų — buvo apie 20, o čia, 
dainininkų, šokėjų ir kitų, 
buvo per 1500.

Neįmanoma atspėti, kiek 
iš tų 15-16 tūkstančių buvo 
nelietuvių, bet buvo, nes 
buvo matyt koks puskapis 
net» ir juodų. Tačiau šven
tės programą ar kurią jos 
dalį pastebėjusių ir stebė
jusių nelietuvių ten pat 
vietoj tegalėjo būti nedide
lis nuošimtis, nes amfite
atre jiems ir vietos mažai 
tebuvo likę. Buvo reporte

rių, ir rytiniuose New Yor
ko laikraščiuose, mugės 
įvykių skyriuose, Lietuvių 
Diena buvo atžymėta, kaip 
žymesnysis sekmad i e n i o 
įvykis mugėje, nors ten tuo 
metu buvo centriniuose pa
viljonuose norvegų ir fili
piniečių programos. Mugės 
a d m i n istracijos atstovas 
pareiškė, kad šis amfiteat
ras pirmą kartą taip pri- 
pildytąs (18 tūkst. vietų, o 
tuščių gal kiek daugiau, 
kaip dešimtadalis). Dar uo
liau Lietuvių Dieną gyrė 
aplinkiniai alaus ir užkan
džių pardavinėtojai: nei 

vieno iki šiol čia buvusi 
tautinė šventė nepareikala
vusi jų taip vikriai suktis.

Programa trūko 5 valan
das. Daugiau kaip 2 vai. 
trūko pamaldoms, prakal
boms ir pasirengimams. 
Įspūdingumu sėkmingesni 
išėjo šokiai. Spaudos atsto
vų dėmesį irgi labiau pa
traukė spalvingas šokių 
vaizdas ir Rūta Kilmonytė. 
Dainoms sąlygos buvo ga
na nepalankios ir iš jų įspū
dis buvo blankesnis.

Iš oficialių asmenų daly
vavo senatorius Keatingas, 
(kiti sveikino laiškais), ku
ris, neminėdamas vardo, 
kritikavo senat. Fullbrigh- 
to teorijas, apie tai, kas 
realistiška ir kas nerealis
tiška. Kalbą baigė lietuviš
kai: Tegyvuoja laisva Lie
tuva.

Išvakarėse Nevv Yorko 
centre buvo susipažinimo 
vakaras, kur susirinko apie

Rasinė problema
PASKUTINIOSIOS RIAUŠĖS NEGRŲ RAJO
NUOSE VERČIA GRĮŽTI PRIE SENOS RASIŲ 
IR TAUTŲ SUGYVENIMO PROBLEMOS. — 
KAI KURIE PRISIMINIMAI Iš LIETUVIŲ PIR
MOS EMIGRACIJOS J ŠĮ KRAŠTĄ. — KRAŽIŲ 
SKERDYNĖS IR LATTIMER ŽUDYNĖS. — PE
SIMISTINĖS IR OPTIMISTINĖS PAŽIŪROS Į 

ATEITĮ.

------- Vytautas Meškauskas ----------
Sociologijos profesorius dr. 

Vytautas Kavolis rugpiūčio 12 d. 
Dirvoje iškilmingai paskelbė 
kad:

"moraliniu atžvilgiu, Missis- 
sippi negras ir pavergtasis lie
tuvis šiandien yra kovos broliai".

Esu tikras, kad daugumas Dir
vos skaitytojų J tai tik ranka nu
mojo. Visų pirma.Lietuvojetrokš - 
tama teisės patiems tvarkytis 
savo tautos ribose, atseit, išsi
skirti, tuo tarpu Amerikoje kai 
kas nori negrams privilegijos įsi
jungti ar susimaišyti su kitomis 
tautomis ar rasėmis. Tokiu būdu 
lietuvių Interesai, jei sutampa su 
negrų, tai greičiau tik su tais iš 
jų, kurie nori visiško išsiskyri
mo -- "Juodųjų musulmonų gru
pe".

Praktiškai žiūrint, Lietuvos 
kolūkiečiai tikriausiai mielai pa
sikeistų vietomis su Mississippi 
negrais. Ne tik dėl to, kad pasta
rųjų pragyvenimo lygis yra aukš
tesnis, bet todėl, kad iš Missis- 
sippl gali išsikelti kitur, tuo tar
pu kolūkietis yra pririštas prie 
savo darbovietės. Žinia, teisė 
išsikelti dar neduoda galimybės 
kitur geriau įsikurti. Ir šiaurė
je negrai susiduria su gyventojų 
daugumos prietarais bei labai re
aliais apskaičiavimais, tuo tarpu 
tūkstančiai lietuvių, buvusių val
dininkų, karininkų ar mokytojų.

2000. Buvo krepšinio rung
tynės tarp "australiečių” ir 
Rytų Sporto Apyg. rinkti
nės. Nugalėjo "australie- 
Čiai” 84:67 (19:26).

Ši sėkminga demonstra
cija neišvengė ir šešėlių, 
kurių paminėjimą atideda
me kitam kartui.

turi čia pasitenkinti pačiais blo
giausiais darbais. Absoliutinės 
lygybės niekur nėra ir nebus, 
į. kiekvieną svetimos tautinės 
ar rasinės grupės žmogų daugu
mą visados žiūri su nepasitikė
jimu. Tą labai gerai ant savo kai
lio patyrė pirmieji lietuviai imi
grantai atvykę į šį kraštą. 1897 
metų spalio mėn. Tėvynės’ lai
doje skaitome:

"Neapykanta, kokią anglo-sak- 
sų gaivalas Amerikoje jautė dėl 
’foreignerių’ — atėjūnų daėjo 
iki barbariškai žmogžudystei, ku
rią papildė, prisidengdamas val
džios ploščiumi, šerifas Martin 
ir jo 102 deputatai. Faktą užrašo
me į istorišką kroniką taip:

Angliakasių darbininkai Hazle- 
tono apygardoj, Pennsylvanijoje, 
pabaigoje šių metų rugpiūčio mė
nesio sustreikavo. Prie streikuo
jančių prigulėjo daugiausiai sla
vai ir lietuviai, nes tie buvo la
biausiai skriaudžiami. 10 d. rug
sėjo apie 500 streikuojančių ėjo 
į kaimelį Lattimer, idant prikal
bintų ten kastynėse dirbančius 
draugus, kad taip gi sustreikuo
tų. šerifas su savo nusamdytais 
pagelbininkais ant vieškelio dar
bininkams pastojo kelią ir pradė
jo žmones erzinti, revolveriu 
grasinti, o kai vienas darbininkų 
jam išmušė iš rankos tą revolve
rį, šerifas liepė deputatams šau
ti į darbininkus... šaudė į bėgan
čius, šaudė per kelioliką minu- 
tų. Užmuštų buvo 21, sužeistų J
50...

Kaip kadais žmogžudžius kra- 
žiečių -- Klingenbergerį ir 
Orževskį — dabar Tėvynėje* 
talpiname paveikslą nuožmaus še
rifo ant amžinos nešlovės ir pa
niekinimo..."

čia reikia pastebėti, kad vadi
namų 1893 metų Kražių skerdy-

(Nukelta į 2 psL)
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RASINE PROBLEMA AMERIKOJE
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nių "nuostoliai" buvo daug ma
žesni. Gal todėl, kad kazokai mu
šė bizonais, o šerifo deputatai 
šaudė. Dar vienas skirtumas: 
Amerikoje šerifas buvo teisia
mas. Anot "Garso Amerikos 
Lietuvių” 1898 m. kovo 10 lai- 
dos:.

"po didelių kaštų amerikie
čiai, neapkenčiamieji ne Ameri
koje gimusių gavo viršų VVilkes- 
Barre teismabutyje. šerifas 
Martin ir jo pagelbininkai išras
ti nekaltais..."

Tuo u r pu Lietuvoje buvo pa
traukti teisman Kražių bažnyčios 
gynėjai. Anot A. Šapokos Lietu
vos Istorijos:

"... advokatai, remdamiesi liu
dininkų parodymais, įrodinėjo, 
kad dėl Įvykių kalta pati adminis 
tracija, kuri užpuolė nekaltus 
žmones besimeldžiant. Jie net 
reikalavo bausti ne kaltinamuo
sius, a valdininkus, kad šie dau
giau nebesavavaliautų ir nebeda
rytų Rusijai gėdos prieš pasauli.

Teismas uip pat švelniai pa
žiūrėjo | kaltinamuosius ir jiems 
paskyrė mažas bausmes. Be to, 
pačiam teismui prašant, caras 
jiems dovanojo visas bausmes..."

Nepaisant aiškios neapykantos 
svetimšaliams Amerikoje, lietu
viai vistlek smarkiai veržėsi Į ši 
kraštą. Ne tiek dėl caro režimo, 
klek išvengimui karinės prie
volės ir dėl geresnių uždarbio 
galimybių. Tuo tarpu Amerikos 
negrai buvo mažiau judrūs ir di
desnė jų emigracija Į šiaurės 
didmiesčius prasidėjo tik maši
nom išstumiant darbininkus iš 
žemės ūkio, čia, žinoma, išky
la klausimas, kodėl negrai iki tol 
pakentė nelygų traktavimą Pie
tuose?

Aplamai imant, kiekviena tauti
nė, o tuo labiau rasinė, grupė 
paprasui laikosi krūvoje. Skirs 
tytis pradedama ūda, kada už 
grupės ribų randama stipresnių 
interesų, kurie jau jungia įvai
rių tautų ar rasių žmones. Neg
rams buvo iki šiol sunkiau susi
maišyti su kitomis rasėmis ne dėl 
to, kad kitos odos spalvos žmonės 
nenorėtų su jais gyventi, bet kad 
atsikraustymas vieno sukelia pa
niką visoje kaimynistėje, nes 
praktika rodo, kad tą vieną as
menį ar šeimą paseks kiti, o to

pasėkoje visas gyvenimo lygis 
nusmuks. Negali sakyti, kad ta 
baimė būtų visai be pagrindo. To
kiame New Yorko Harleme nusi
kaltimų skaičius yra dvigubai di
desnis negu kitose miesto apylin
kėse. Pusė viso New Yorko nar
kotikų pardavėjų veikla ten. Aiš
kinama, kad tai viskas dėl to, 
kad negrams sunkiau gauti darbo 
ir jie per tankiai gyveną. Iš tokios 
prielaidos išplaukia ir receptas. 
Negrus reikia išdalinti tarp bal
tųjų gyventojų. Pradžiai valkai 
turėtų būti skirstomi Į mokyklas 
ne pagal savo gyvenamąsias apy
linkes, bet kiekvienoje klasėje 
sumaišomi proporcingai viso 
miesto gyventojų pasiskirstymui 
rasėmis, nors dėl to ir reiktų 
vieno rajono vaikus vežioti | ki
tą.

Savaime aišku, kad tokie pasiū
lymai sutinka nemažą opoziciją. 
Nurodoma, kad, pavyzdžiui, | 
Chicagą per 1950-1960 metus at
sikraustę 360.000 negrų paskati
no miestą apleisti ir įsikurti prie • 
miesčiuose apie 400.000 baltųjų. 
Juos pasekė ir kai kurios preky
bos bei pramonės Įmonės. Visa 
ui miestui pakenkė, o jau inte
gruotos mokyklos per kelis me
tus virto vien juodųjų mokyklo
mis. Todėl privalomas integravi
mas visų miesto mokyklų bėgi
mą J priemiesčius tik dar daugiau 
paskatins ir galutiniam rezulute 
niekam iš to nebus naudos.

Iš viso, noras integruoti kar
tais priveda prie tragiškai ko
miškų įvykių. New Yorkas savo 
policininkų tarpe turi proporcin
gą miestų gyventojams negrų skai
čių, tačiau jų dauguma savo pa
reigas ėjo baltųjų kvartaluose. 
Per paskutines riaušes Harleme 
iš negrų vadų pusės pasigirdo 
priekaištai, kam juos mušė balti 
policininkai. Bet, jei juoduosius 
skirtum | Harlemą, būtų daug 
šauksmo apie segregaciją.

Kad sumaišymas įvairių rasių 
gyventojų visos problemos neiš
sprendžia, geriausiai rodo Vo
kietijos pavyzdys. Kai Hitleris 
pradėjo savo antisemitinę kam
paniją, toji surado nemažo prita
rimo masėse, nors ne daug kas 
pagalvojo, kad pradėtas "spaudi
mas" logiškai veda Į skerdynes... 
Beje, ir Harleme Jaučiamas smar
kus antisemitizmas. Tai dėl to, 
kad daugumas to rajono gyve

namųjų namų ir prekybos Įmonių 
priklauso žydams.

♦♦♦

Walter Lippmann aiškina, kad 
integracija turi būti pradėta ne iš 
apačios, bet iš viršaus. Tai be 
abejo teisinga, nes daugiau išsi
lavinęs asmuo turi geresnių už
siėmimų, negu kalbėti apie savo 
odos spalvą. Tokiems lengviau 
surasti ir bendrų interesų. Deja, 
integruotas inteligentas papras
tai nutrūksta nuo savo rasės ka
mieno - masės.

Teisingumo Departamento gal
va Robert F. Kennedy prašė gar
siausio negrų rašytojo James 
Baldwino j| suvesti (Baldwlno bu
te) su kai kuriais negrų intelek
tualais laisvai diskusijai. Ken
nedy norėjo reklamos savo pa
stangom gerinant negrų teisinę 
būklę, tačiau diskusijų dalyviai 
Baldwlnas, Lena Horne ir Harry 
Bellafonte atsisakė jam padėti 
dėl tos paprastos priežasties, kad 
taip darydami jie nustotų populia
rumo negrų tarpe, nes Kennedy 
administracijos pasiūlytas ir su 
respublikonų pagalba pravėsus 
civilinių teisių |sutymas negrų 
nėra laikomas pakankamu. Kiek
vienas negrų vadas, norĮs turėti 
Pasisekimo savo rasės masėse, 
turi būti demagogas ir kursty
to jas, nes jei jis ragins eiti nuo
saikiu keliu, jis neturės jokio pa
sisekimo. Todėl teigimas, kad 
kova dėl tų vadinamų civilinių 
teisių padėtį tik daugiau pablogi

no, gali pasirodyti teisingas.
Toks Baldwinas, kurio raštai 

yra išversti 1 dešimt svetimų 
kalbų, jų tarpe vokiečių, rusų, 
suomių ir hebrajų, yra pesimis- 
us. Jo nuomone, Amerika neiš
vengiamai žengia prie rasinio ka
ro. Išeitis galinti būti rasų tik 
globaline plotme, jei visos Siau
rės žemės pusrutulio pasiturin
čios tautos pasidalintų sąvoką pl- 
ulu su naujai kylančiomis Afri
kos uutomis...

Iš kitos pusės, esama optimis
tų, kurie tiki, kad laikas ilgainiui 
išgydys visas žaizdas ir bus su- 
rasu tokia formulė pakenčiamam 
sugyvenimui. Ūkiniai faktoriai 
turi didelės Įtakos ir net teigia
ma, kad sugyvenimo tiltas urp 
juodosios ir baltosios rasės bū
siąs žalios spalvos... dolerinės...

• DEMOKRATŲ KONVENCI
JOJE nėra kovos urp paskirų 
kandidatų. Bet ui dar nereiškia 
kad nėra priežasčių pirmininkau
jančio plaktuko kotui nulūžti. Pie
tinių valstijų delegacijos (Alaba- 
mos, Mississippi, Louisianos) 
sudaro galvosūkių, vienoje jų 
konkuruojant tarp dviejų delega

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

DAR KARTĄ GRĮŽTANT prie "kalambūrų" (Dirvos 88 nr. 
"vr" minėtų ir Dirvos 90 nr. B, Railos kritikuotų ar naujų su
kurtų), reikia užsirašyti keletą pastabų, — gal kada prireiks pri
simint.

(1) "IŠ vedamųjų straipsnių paprastai laukiame, kad jie mus 
vestų" (B.R.).

Visai netikslus teigimas. Kiekvienas viešai teras žodis pre
tenduoja ką nors kur nors "vesti". Taigiir kiekvienas straips
nis, pranešimas (net ten pat |dėtas Chicagos Paramos skelbimas!) 
savo teikiamomis informacijomis, teigimais, neigimais, nuomonė
mis, ir netgi abejojimais ar nuomonės neturėjimo prisipažinimais 
kur nors "veda".

Vedamaisiais tam tikrus straipsnius lietuviškai vadiname ne 
dėl to, kad jie būtinai labiau už kitus straipsnius būtų perimti tąja 
skaitytojų kur nors "vedimo" pretenzija, o dėl daug paprastesnės, ga
lima sakyti dėl technikinės priežasties: kad jie yra tarp kitų straips
nių bei kitos tame laikraščių numeryje spausdinamos medžiagos 
padėti pirmoj, ar šiaip geriausia laikomoj vietoj.

"Vedamasis straipsnis" tuo vardu vadinamas ne dėl to, kad 
jis skaitytojus, o straipsnius bei kitą medžiagą "veda", 
"eidamas" jų "kolonos priešaky".

Kai pas mus Įsigalėjo "vedamojo straipsnio" sąvoka, tai ji 
buvo taikoma tik laikraščių pirmuose puslapiuose ir pirmoj skil
ty prasidedantiems straipsniams. Ta sąvoka mūsų greičiausiai 
perimta iš vokiečių "Leitartikel", kur irgi tas pavadinimas visų 
pirma reiškia, kad tai pirmutinis ("ant špico einantysis") straips
nis laikraštyje. Pas anglus buvo žinomas "Leader" — "vadas" 
kitų straipsnių tarpe. Rusai tą vadina "peredovaja statja" ar 
"peredovik", t.y. priekinis straipsnis ar pirmūnas.

Suprantama, Į pirmutinę ar svarbiausią vietą redaktoriai 
deda savo parašytus straipsnius, dažniausia tokiais klausimais, 
kuriuos jie laiko svarbiausiais ir kuriuose reiškia savo ar leidė
jų nuomones. Dėl to prancūzuose ir angluose (sigalėjo "editorial" 
terminas, kuris reiškia "redakcinis" ar, tiksliau, "leidėjinis" 
(straipsnis). Jie dabar dažniausia ir dedami jau nebe pirmoje 
laikraščio skiltyje, o kur nors "giliau", specialioje vietoje; Pran
cūzai, šalia "editorial" dar turi ir "article de fond" pavadinimą, 
t.y. "dugninis" arba "esminis" straipsnis. Dirvos trečiojo puslapio 
kairėje iš viršaus dedamieji straipsniai irgi geriau tiktų vadinti re
dakciniais, o ne "vedamaisiais". Kiek jie skaitytojus veda ar 
neveda, priklauso nuo to, kiek kuriuos skaitytojus tuose straipsniuo
se dėstomos mintys Įtikina ar nejtikina.

tvirtina, kad be Sov. Sąjungos pa- chozus. 
ramos Pekinas negali pradėti jo
kio karo. Kraštas stovi ant ūki- * INDIJOS KOMUNISTŲ PAR- 
nės suirutės briaunos, jokioje TU A, daugumoje linkusi | Mask- 
mokslo srityje neįmanoma pa- vos pusę ginče su Pekinu, Išda- 
žanga, mokslininkų laiką gaiši- vinėja naujas nario korteles, tuo 
nant nesibaigiančiais posėdžiais būdu ’apsivalant’ nuo Pekinui pri- 
ir siunčiant juos darbams | kol- tariančių partijos narių.

cijų teisėtumo dalyvauti konven
cijoje, kitoje atsisakant pareikš
ti ištikimybę numatytiems kan
didatams. Pastaroji aplinkybė 
sudaro rimtą kliūt| prez. John
sono vienbalsiam išrinkimui.

Demokratų programa, vien
balsiai priimta programos komi
sijos, pasmerkė ekstremistines 
grupes, išvardinant jų tarpe ko
munistų partiją, Ku Klūks Klaną 
ir John Birch Society.

Integracijos klausimu teko ieš
koti pačios švelniausios formu
lės, kad su tekstu galėtų sutik
ti pietinių valstijų delegacijos.

Senatoriaus John O. Pastore 
pasakytoji pagrindinė kalba dau
giau reiškėsi Goldwaterio ir 
respublikonų politikos kritika.

♦ JAV KARO VETERANŲ SĄ
JUNGOS kongresas, posėdžiavęs 
Clevelande, savo rezoliucijose 
iškėlė kietesnės kovos prieš ko
munizmą reikalavimus. Į Kon
gresą susirinko arti 30tūkst. de
legatų.

* BAIME DĖL TAUTINIŲ GRU
PIŲ nusisukimo nuo demokratų 
kandidatų artėjančiuose rinki
muose nesuvaldomai plaukia iš 
tų demokratų konvencijos delega
tų lūpų, kurie turi artimesnių 
ryšių su didesnių miestų tauti
nių grupių vadovais. Ohio dele
gacijos nariai, tur| toje srityje 
patirti, pareiškė Atlantic City, 
kad tautinėse grupėse vyrauja 
įsitikinimas, jog šiuose rinkimuo- 
se duonos ir darbo klausimas lie
ka antraeiliu. Jie š| kartą kalba 
apie principus. Be to, reiškiasi 
pasipiktinimas smarkiai mažė
jančiu saugumu gatvėse ir pra
radimu mokyklų.

Demokratų delegatų tarpe vy
rauja Įsitikinimas, kad didesnių 
miestų rinkiminės apylinkės, iki 
šiol neabejotinai balsavusios už 
demokratų kandidatus, pirmą kar. 
tą gali pavirsti Goldwaterio
tvirtovėmis.

Kas taip išpopuliarino Stroh’s? Tai io skonis... 
skirtingas skonis, kuriuo nuraminate troškulį. 
Nesvarbu, ar esate įtakingas studentų bendra
butyje, vadovaująs baliui, ar šiaip vienas iš 
smaguriautojų, jūs liekate patenkintas ugnimi 
darytu skoniu. Tat ragaukite Stroh’s! AMEIIICA'm 0X1. y F I lt E-B K K W E D BE E K

♦ 15 SOV. SĄJUNGOS 1961 m. Į 
Vakarus pabėgęs mokslininkas 
M. Kločko, savo laiku buvęs pa
tarėju prie Raud. Kinijos vyriau
sybės, išleido knygą apie padėtį 
Raud. Kinijoje. Toje knygoje jis

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D - O S T E R V 1 L L E 
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JŲ BUS LEMIAMAS ŽODIS
Suvažiavimuose, posėdžiuose, straipsniuose --rečiau ar dažniau 

— iškyla ir lietuviškojo jaunimo problema. Ją svarsto ir senimas ir 
jaunimas. Jdomų, būdingą ir įsidėmėtiną išeivijos jaunimo ateities 
vaizdą turėjome progą stebėti spaudos ir radijo atstovų suvažiavi
me Tabor Farmoje. Diagrama, patirtis, dabartinė jaunimo nuotaika 
sudarė bazę žvilgsniui J ateitį. Jaunimas svarstė savo vietą ir savo 
uždavinius Lietuvių Kongreso metuVVashingtone. Atsiranda ir daugiau 
progų jaunimui susitikti ir pažvelgti į save, į savo išskirtiną padėtį 
lietuvių visuomenės sąrangoje.

Viena tokių progų — tai Korp! Neo-Lithuania stovykla, praside
danti rugpiūčio 29 d. Toji akademinio jaunimo stovykla jau nebe pir
moji. Jos rengiamos jau eilę metų, turi savo tradicijas ir nusistovė
jusią tvarką. Rengėjų ir stovyklautojų bendras reikalas pasisakyti, 
ar tos tradicijos ir tvarka yra pastovus, iš anksto nustatytas ir ap
robuotas įstatymas, ar keistinas ir tobulintinas reikalas. Pagaliau, ne 
tame ir esmė. Esmės reikia ieškoti stovyklautojų protuose,ir sąmo
nėje. Esmė glūdi atsakymuose į klausimus, ko į stovyklą renkamasi, 
ko iš jos tikimasi ir ką teigiamo kiekvienas su savim atsiveža.

Neatsižvelg lant į tai, kad, pagal turimas sąlygas ir galimybes, 
iš anksto sukviečiami paskaitininkai ir sudaroma svarstomų dalykų 
programa, lieka pakankamai laiko parodyti savai iniciatyvai.

Lietuvis jaunuolis, aukštesnio išsilavinimo atsiekęs ar dar jo te
besiekiąs, yra tas nežinomasis, į kurį viltingai nukreipus lietuviš
kosios visuomenės dėmesys. Dėmesys atkreipus į akademinį jauni
mą, kuris pasišventusių tėvų pasungomis gali naudotis brangiai kai
nuojančiomis mokslo sąlygomis, kad sukūrus užtikrintą ateitį.

Lietuvis jaunuolis, naudodamasis amerikietiška mokslo sistema, 
stebi tos sistemos teigiamas ir neigiamas ypatybes. Jis uip pat turi 
įvairių progų išgirsti ir net gana plačią literatūrą pasiskaityti apie 
ui, kuriame krašte mokslo ir auklėjimo sistema geresnė — Ame
rikos, Europos ar Sov. Sąjungos. Skaitydamas tą literatūrą ar kitais 
šaltiniais besinaudodamas, lietuvis jaunuolis ras pačių amerikiečių 
pripažintą faktą, kad šio krašto mokslo institucijose per mažai dė
mesio kreipiama į visuomeninį auklėjimą ir išleidžiama iš akių 
bręstančiam jaunuoliui — būsimam inteligentui ir visuomenininkui 
esminis šio meto gyvenimo bruožas, būtent, kad gyvename dviejų 
pasaulių, dviejų viena kitai priešuraujančių ideologijų suskaldyta
me pasaulyje. Toji dviejų pasaulių įumpa liečia ne vien tik išeivius, 
bet ir čia gimusius. O ypatingai svarbi ji įsisamoninti akademiniam 
jaunimui. Toje įtampoje išbandyta, užgrūdinta ir subrendusi karu 
ne vien tik su baime, bet ir su viltimis žiūri, ar jaunoji karu, pasi
rinkusi tą ar kitą mokslo šaką studijuoti, turi pakankamai sąmonin
gumo, kad sugebėtų pažvelgti plačiau ir giliau į gyvenimo aplinką, ku
rioje tos dviejų skirtingų pasaulių įumpos įtaka nesireiškia vien 
tėvų "pasakomis".

Lietuviškasis jaunimas pažangus moksle. Jis nevengia ir visuome 
ninių įsipareigojimų. Tą rodo skaitlingos organizacijos, jų veiklos 
apraiškos. Gi uutinę ideologiją pasirinkęs ir šūkiui Pro Patria pri
siekęs jaunimas, susispietęs po Korp! Neo-Lithuania vėliava, tuo pačiu 
yra prisiėmęs ir ryškesnius įsipareigojimus savo bendruomenei ir sa
vo uutai. Kaįp tie įsipareigojimai prigyja, kiek giliai jie stengiamasi 
įsisamoninti? Tie klausimai turėtų šio susibūrimo Garmų vasarvie
tėje proga rasti atsakymus. Sąlygos, nuotoliai, įsipareigojimai mo
kyklose neleidžia tokiomis progomis dažniau naudotis. Todėl ir ši 
proga, šalia pramogos, be abejo bus tinkamai panaudota ir gyvybi
niais ateities klausimais išsiaiškinti. To stovyklautojams iš visos 
širdies ir linkime! (j.č.)

LAIŠKAI/

BLOGA PEIKTI, DAR BLOGIAU 
GIRTI...

B.K. Naujokas Dirvoje (1964. 
VIII. 14) praretintom raidėm pa
brėžė, kad aš jau du kartu gy
ręs ar gynęs Lionės Juody
tės plokšteles su "dainomis iš 
Lietuvos". Tai greičiau esančios 
dainos iš Rusijos...

L, Juodytė rinkon yra išleidu
si jau keturias plokšteles, ir tie
sa, kad apie jas esu rašęs bene 
tris kartus. Solistės asmeniškai 
nepažįstu, niekad dar nebuvau su
tikęs, nė vieno jos gyvo koncerto 
negirdėjau. Tad, rodos, negalė
čiau būti įtarus, kad rašiau dėl 
kokių lšrokavimų, specialių sim
patijų - su užsimojimu girti ar 
gintL Rašiau, kaip apie tam tik
rą faktą mūsų muzikos akiratyje.

Esu, jeigu Uip trumpai sakyti, 
gyręs dainininkės balsą. Tokie 
kontraltai yra vertingi, man pa
tinka ir, kiek pastebėjau, ne man 
vienam. Tik vis pridėdavau, kad 
artistinis to retai gero balso nau
dojimas, ypač dainų interpreuci- 
ja būtų dar žymiai tobulintina.

Tačiau nesu gynęs ar gy
ręs pačių dainų melodijų ar 
jų tekstų. Kaip tik buvau įsak
miai prikišęs, kad jie čia naudo
jami be poeto ir be kompozito
riaus Ulkos. Tokių dalykų iš viso 
negalima nej ginti, nei vesti ka
ro prieš juos. Melodijos ir teks
tai yra tokie, kokie yra. Kiekvie

ną kartą skaitytojams priminda
vau, kad dalis šių mūsų nepriklau- 
somybinio laikotarpio "naujųjų 
liaudies dainų” yra rusiškos 
(slaviškos) kilmės ir pobūdžio. 
Nors toli gražu ne visos rusiš
kos. Paskutinėje, ketvirtojoje L. 
J. plokštelėje jau visos dainos 
yra lietuviškos ar bent lietuvių 
kompozitorių rašytos.

Ir tikrai jau daugiau negu du 
kartu mėginau ta proga aprašy
ti mūsų lengvųjų bei pramoginių 
dainų ir šokių muzikos var
gą. Jis buvo ir tebėra didelis. 
Nesant tos rūšies savo dainų, 
melodijų ir tekstų, į mūsų tuš
čią erdvę slinko, brovėsi ir te
besibrauna dainos iš svetur. Mes 
jas "vogėm", vartojom, pagaliau 
net ėmėm laikyti "lietuviškom", 
kaip pvz. A. Sabaniausko "šla
gerius". O paskui kai kurie ėmėm 
pykti, kodėl dainuojamos nelietu
viškos dainos. O kam taip baisiai 
pykti? šiandien visos laisvos tau
tos naudoja ir dainuoja ne tik sa
vo, bet ir kitų tautų dainas, kai 
jos patinka.

Jei per New Yorko radijo sto
tį lietuviško kultūros pavyz
džiais buvo parinktos grynų ru
siškų melodijų dainos, tai be abe
jo programos paruošėjai padarė 
aiškią klaidą. Teisinga spaudoje 
iškelti tokios nekompetetingos ir 
neapdairios "propagandos" nai
vumą.

Bet mes negalėsime dainuoti 
lietuviškų šokių dainelių, ki
tokių pramoginių dainų ir roman
sų, jeigu vis jų beveik neturėsi
me. Bus tušti mūsų dejavimai, 
kaip ir ūsai nors labai kilnus, 
bet bergždžias piktinimasis, imti

nai ligi pasiūlymo "nudažyt ir 
išmest"...

Iš viso, šių dainų ir muzikos 
problema yra daug platesnė, ne
gu ją galima keliais žodžiais 
nusakyti trumpame laiške.

B. Raila 
Los Angeles

prezidiumas čia
NIEKUO NEDĖTAS

Bendruomenininkas Dirvos 
rugp. 14 dienos 92 numery į JAV 
LB Tarybos sesijos šaukimą at
siliepė laišku "Pažemintieji ir 
nuskriaustieji". Esą Tarybos Pre
zidiumas "užmiršęs" pakviesti 
keturiolika bendruomenės apy
linkių, kurios nepriklausančios 
apygardoms, čia pat pastatytas ir 
išvadinis klausimas: ignorancija 
tai ar neapdairumas? Pridėtas 
pamokymas: ar tos apylinkės ne
mokančios bendruomeninių įna
šų ir ar nedirbančios sunkaus 
bendruomeninio darbo? šis 
bendruomenininkas taip pat ti
kisi, kad naujoji LB Taryba ir jos 
Prezidiumas jaubūsią akylesni ir 
tų keturiolikos apylinkių neuž- 
miršią.

Pagirtinas bendruomenininko 
susirūpinimas, tik buv. JAV LB 
Tarybos Prezidiumą jis bara be 
reikalo, ir štai dėl ko.

L Prezidiumas tevykdė JAV 
Lietuvių Bendruomenės įstatus. 
Jų 34 straipsny pasakyta, kad 
"Taryboje sprendžiamuoju balsu 
taip pat dalyvauja: LB Centro 
Valdybos nariai, LB apygardų 
pirmininkai arba jų atstovai po 
vieną nuo kiekvienos apygardos, 
LB centrinių institucijų pirmi
ninkai" (1961 metų leidinys).

2. Galima sutikti, kad šie įs
tatai trūktini. Bet Prezidiumas 
savo valia negalėjo nei jų pakeis
ti, nei papildytų Toks keitimas 
priklauso pačiai LB Tarybai (įs
tatų 65 str.).

3. LB Taryba, 1960 rugsėjo 
24 dienos Chicagos sesijoje svars
tydama įstatų reikalą, rūpinosi 
atsižvelgti į visus siūlymus, pa
geidavimus, sugestijas. Ta ketu
riolika bendruomenės apylinkių 
tada nerodė noro į Tarybą eiti. 
Bet buvo norų, kad jos dėtųs J 
bendruomenės apygardas. Gaila, 
šie pastarieji norai norais Ir te
liko. Jei jie būtų virtę apygar
domis, šių apygardų pirmininkai 
taip pat sprendžiamuoju balsu 
Taryboj dalyvautų. O LB įstatų 
kasmet pagal kiekvieno norą (ir 
bendruomenininkas sutiks) kaita
lioti negalim, nors jų laikytis tu- 
rimę dura lex, sėd lex.

4. Bendruomenininkas taip pat 
kimba prie šio Prezidiumo rašto 
sakinio: "JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos Prezidiumas, 
1964 birželio 22 dienos posėdy
je susipažinęs su JAV LB Tary
bos narių; Centro Valdybos na
rių ir Apygardų pirmininkų at
sakymais į Prezidiumo 1964 bir
želio 2 dienos raštą, LB Tary
bos sesiją nutarė šaukti liepos 
25-26 Clevelande" (esą "net bai
su šį tekstą skaityti. Ką pasaky
tų mūsų kalbininkai už tokį kal
bos darkymą?"). Galim bendruo- 
menininką nuraminti: Prezidiu
mo rašto sakinys savo turiniu 
aiškus ir sintaksės atžvilgiu tai
syklingas. Tik bendruomeninin
kas perrašydamas turėjo sudė
lioti kablelius ten, kur jų reikia.

St. Barzdukas 
Clevelandas

ALT PAREIŠKIMO ATGARSIAI
Dirvos redakcija gavo to

kio turinio laišką (su atski-

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigu taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.
INSURED

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

KOKIE YRA CHRUSCIOVO LANKYMOSI
BONNOJE TIKSLAI? V. ALSEIKA

Rugsėjo mėn. pabaigoje ar spa
lio mėnesį numatytas Chruščio
vo lankymasis Bonnoje ir pasi
tarimai su kancleriu prof. Er- 
hardu, tai ne eilinės reikšmės 
politinis įvykis. Rugpiūčio pra
džioje tai būsimai "viršūnių kon - 
ferencijai“daug dėmesio bei vie
tos skyrė Vak. Vokietijos, Švei
carijos, Prancūzijos ir kitų kraš
tų savaitraščiai bei žurnalai. Vi. 
slems aišku: sovieui ypatingai 
susidomėję konuktu su Vakarų 
Vokietijos vadovu. Dar įdomiau, 
kad Maskva sutinka apsvarstyti 
plačios dienotvarkės klausimus, 
taigi ir opiuosius Berlyno ar Vo
kietijos apjungimo kliuvinius.

Europinė spauda iškelia ir įvai
rius gandus. Jau kalbama apie 
Rapallo pasikartojimą ar naujo 
tipo Ribbentropo - Molotovo su
sitarimą. Tačiau gandai atsiran
da prieš kiekvieną svarbesnio po
būdžio įvykį ir nėra reikalo su 
jais skaitytis. Svarbiausia, kaip 
teisingai pabrėžia politinis žino
mojo šveicaro savaitraščio "Die 
Weltwoche" komenutorius Rene 
Allemann, iš viso neįmanoma 
tartis dėl pačių pagrindinių so
vietus ir vokiečius skiriančių 
klausimų. Abiejų valstybių inte
resai nėra suderinami ir šiuo me 
tu net neįmanoma surasti bet ko
kią formulę ar sprendimo būdą, 
kurie abi puses patenkintų.

Žinoma, tiek Bonna, tiek Mask^ 
va galėtų, teoretiškai galvojant, 
eiti kompromiso keliu. Aišku, 
Bonna būtų pasirengusi mokėti 
brangią kainą, jei Maskva tėviš
kai nebeglobotų vokiečių neken
čiamo Ulbrichto ir jei Rytų Vo
kietijoje būtų duota daugiau lais
vių. O jei Vakarų Vokietija sutik
tų pripažinti ulbrichtinę Vokieti
ją, tai... Maskva vėl mokėtų savo 
kainą. Tačiau... šiuo metu nėra 
jokių žymių, kurios įgalintų spė
ti, kad ta ar kita pusė rimui 
svarsto tokių kompromisų gali
mybes. Jei Bonna nieku būdu ne
žada atsisakyti savo nusisuty-

ra knygų siunu), kurio ver
timą čia patiekiame:

Mielas Pone:

Buvo paskelbta, kad Lietuvių 
Taryba parėmė senat. Goldvate- 
rio kandidatūrą į prezidento pos
tą. Buvau nudžiugintas tos žinios, 
nes mane jau 25 metai sargdina 
mūsų vyriausybės savotiška 
politika.

Neturėdamas tikslesnių infor
macijų, apie kokią organizaciją 
kalbama, siunčiu redaktoriui ke
letą knygų, kurios turėtų pagel
bėti apspręsti apurlamus faktus. 
Tai "None Darė Call It Treason" 
ir "A Choice Not an Echo". Be
veik kiekvienas turėtų naudą jas 
paskaitęs, o pirmoji jų savo vir
šelyje turi tokį katalogą infor
macijai, kad jau vien tai daro tą 
knygą vertinga. Jeigu kartais jau 
būtumėte Jas skaitęs, galėtumė
te jas perleisti kitiems.

Nesu politinis veikėjas, bet esu 
įsitikinęs, kad jau laikas tautai 
turėti prezidentą su Goldwaterio 
būdo ypatybėmis.

Su pagarba, 
R.W. Clark 

Parma Heights, Ohlo 

mų (laisvo apsisprendimo dėsnis 
Rytų Vokietijai, Vak. Berlynas - 
Vak. Vokietijos dalis, pažiūra dėl 
Oderio - Neisės sienos ir kt.), ly
giai ir Kremlius negali per bortą 
išmesti jo vedamos "Vokietijos 
politikos".

Birželio mėn. su rytų Vokieti
ja pasirašyta sutartis tikrumoje 
diplomatiniu būdu "kodifikavo" 
per dešimtmetį vestą politiką.

Tokioms sąlygoms esant jau 
netenka kalbėti apie susitarimo 
galimybes ir telieka vienintelė 
išeitis -- tai abiejų pusių taktinio 
pobūdžio nuolaidos.

čia ir iškyla svarbus klausi
mas, į kurį bando atsakyti Vaka
rų Europos viešosios nuomonės 
atstovai. Pavyzdžiui, Hamburge 
leidžiamas "Die Zeit" savaitraš
tis (Hans Gresmann) galvoja, kad 
Chruščiovui pasikalbėjus su Er- 
hardu galėtų pasikeisti politinė 
atmosfera. Savaitraštis, pasta
raisiais mėnesiais siekęs vis 
glaudesnių spaudos kontaktų su 
Rytų Vokietija, "mainų" keliu 
jau atsispausdinęs kelis Ul
brichto oficiozo "Neues Deut- 
schland" straipsnius, būsimą pa
simatymą sveikina. Laikraštis 
mano, kad į "revanšistų tvirto
vę" atkeliavęs Kremliaus valdo
vas tuo būdu nuvertins ulbrichtinę
— Rytų Vokietiją. Prieš tokią 
"viršūnių" konferenciją nepasi
sako nei prezidentas Johnsonas, 
nei britų konservatoriai ar dar- 
biečiai, negali pasipriešinti ir 
prezidentas de Gaulle.

Pagal "Die Zeit" komentato
rių, Chruščiovui už poros mė
nesių lankantis ties Reinu, Er- 
hardui negręsianti jokia rizika, 
tačiau pats Chruščiovas susi- 
dursiąs su kliuviniais ar nepa
togumais. Atsirasiąs sąmyšis 
Rytų Vokietijoje ir tiek ji, tiek 
kiti satelitai negalėsią būti pa
tenkinti tokiu mandagumo pareiš
kimu.

Vėl grįžtame prie klausimo: 
kodėl Chruščiovas taip veržiasi 
į pareinį, skuba J "milltaristų" 
kraštą? Pagal politinių eksper
tų nuomones Maskvai tenka skai - 
tytis su trimis valstybėmis — 
tai Kinija, JAV-bės ir Vakarų 
Vokietija. Kai lūžis su raudoną
ja Kinija atrodo vargiai bepatai- 
somas, Maskvai rūpi atlydžio po
litika. Tenka skaitytis su Ameri
ka, tenka atsižvelgti ir į santy
kius su JAV sąjungininku — vak. 
vokiečiais, svarbiu ūkio bei ka
riniu veiksniu šių dienų Europo
je.

šveicarų spaudos nuomone 
Chruščiovą į Bonną vykti skati
na asmeninio pobūdžio,diplomati
niai ir propagandiniai motyvai. 
Gal būt, klausiama, Chruščiovas 
yra labai įsitikinęs jo asmeny
bės galia įtikinti kitus? Galimas 
dalykas, sovieui yra nuomonės, 
kad kelionė į pareinį galės bū
ti pateisinta uis asmeniniais 
Kremliaus "boso" pasirodymais
— jie esą galėtų paveikti vis 
svyruojančią viešąją Vak. Vokie
tijos nuomonę. Juk Maskvai ge
rai žinoma, kad Vokietijoje esa
ma nepasitenkinimo vadinamąja 
"nelanksčia" užsienio politika, 
O jei dabar sovieui panaudo
sią naują viliojimų ar grąsini- 
mų politiką, tuo būdu tik būtų 
dar labiau sustiprinus gyven
tojų netikrumo jausmas. Mask

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

vai ypatingai rūpi priversti vokle - 
člus "apsiprasti" su abiejų Vo
kietijų padalinimu. Jei, sovietų 
akimis, vokiečiuose jau vykstąs 
us "apsipratimo" procesas, as
meninis Kremliaus valdovo lan
kymasis čia ne tik nepakenksiąs, 
bet įgalinsiąs dar sustiprinti to 
sutus quo šalininkų nusisuty- 
mus.

Prie tų šalininkų nepriklau
so vadinamieji vokiečių radikalų 
sluoksniai su jų pačiu svarbiuo
ju savaitiniu organu "National 
Zeitung". Rugpiūčio 7 d. laido
je laikraštis prlpažįsu, kad tiek 
pats Chruščiovas, tiek jo len
tas Adžubėjus (jam lankantis Vak. 
Vokietijoje) davę aiškiai supras
ti, kad iš Kremliaus negalima 
tikėtis jokių nuolaidų. Radikalai, 
panašiai kaip ir šveicarų spau
da, vienu Chruščiovo lankymosi 
tikslų laiko jo siekimą suskaldy
ti Vak. Vokietijos spaudą.

Tas pats dešiniųjų laikraštis 
dar primena "Izvestijų" redak
toriaus Adžubėjaus lankymosi 
Vokietijoje metu vokiečių pa-

(Nukelta J 4 psl.)

Spaudoje '
Ipasidairius
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SVEIKAS POŽIŪRIS 1 
SUKULTŪRĖJUSią SPAUDI...

Eltai pranešus apie studentų 
ir moksleivių prievartos darbus 
vasaros metu sovietinėje Lietu
voje, Brooklyno "Vienybė" tuoj 
pasiskubino juos teisingai’paaiš*? 
kinti ir įrodyti, kad ta Eltos in
formacija "yra niekam tikusi".

"Vienybės" pagrindinis bend
radarbis Girnakalis pareiškė, jog 
iš mūsų niekas "neprivalo užmirš
ti, kad tarybinė santvarka visų 
pirma siekia išauklėti komunisti
nį žmogų, kurs pats savo valia 
stengtųsi tarnauti visuomenei. 
Komunistinis žmogus mokosi 
mokykloje, gauna stipendiją, o 
atostogoms atėjus pats ieško (ar 
privalo ieškoti) kur įsijungti ir 
padirbėti komunistinei visuome
nei naudingo darbo... O jau visuo
menė komunistinį žmogų tinka
mai aprūpina gėrybėmis".

Toliau Girnakalis, be abejo, 
pasiremdamas faktais iš pirmų
jų šaltinių, rašo:

"Lietuvoje neretai atsitinka, 
kad baigiasi mokslo metai ir 
moksleiviai.daro pasitarimą vasa. 
ros atostogų veikimui. Mokslei
viai nutaria, kad dalis jų eis pa
dirbėti į tokias įmones, su kurio
mis jų mokslą riša kokie nors glo - 
bojimo ar šefavimo ryšiai, o kita 
dalis liks prie mokyklos ir padės 
remonto darbuose."

Atsiliepdama į "Vienybės" in
formacijas, Chicagos raudęnųjų 
"Vilnis" (rugp. 18 d.) patenkinta 
rašo:

"Kaip matote, nėra jokios prie. 
vartos — moksleiviai ar studen
tai patys pasirenka darbus...

Verta pastebėti, kad "Vienybė-
je" vis dažniau ir vis blaivesni 
požiūriai link Lietuvos pasireiš
kia.

šiąja proga reikia paminėti, 
kad žurnalas "Margutis" žymiai 
sukultūrėjo. Jame nesimato pi
gios vertės pliauškalų. Daugiau 
svarstoma rimti lietuvybės ir ki
ti klausimai.

Teisybė, ir "Vienybėje" ir 
"Margutyje" dar vis kaikurleat- 
rajoja "pavergtą Lietuvą", bet ir 
to jau mažiau.

Su tuo smunka "vaduotojų" biz
nis...

Juo greičiau padorieji, niekuo 
Lietuvoje nenusikaltę lšvletintle- 
ji atsikratys "vaduotojų", tuo ge
riau bus jiems patiems. Jau lai
kas tam."

Taip kai kuri mūsų spauda ir 
"sukultūrėjo". Pasirodė, kad kul
tūrai įsigyti nelabai daug reikia. 
Užtenka atsisakyti pliauškalų 
apie "pavergtą Lietuvą" ir va
duotojų ir tik svarstyti "rimtus 
lietuvybės klausimus" apie lais
vą komunistinį žmogų, kurį "vi
suomenė tinkamai aprūpina gė
rybėmis"...
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AKIMIRKOS

Atsakymai dėl triukšmingumo
BRONYS RAILA

Visokių yra mąstymo būdų ir, 
uip sakant, logikų. Ypač jos su
blizgą savo originalumais poli
tikos dalykuose.

čia pasiuiko net tokių "logikų" 
Pavyzdžiui... Mano dalykas yra 
geras, goriausiais iš visų. Tie
sa, "negalėčiau ir aš aklai tvir
tinti, ka mano lietuviškasis pa
saulis yra sklidinas šviesiausių 
spalvų". Bet jūsų dalykas yra 
uip pat išgveręs ir gana umsus. 
Ir kadangi jūsų dalykas yra iš
gveręs, tai mano dalykas yra ge
ras, ir "jis dar ilgai gyvens".

šiuip mąsto Vliko reforminin- 
kas ir stiprintojas A. Kučys. Ir 
ui parodo, kaip mažos tėra vil
tys surasti kokiem naudingiem 
sprendimam. Kai aš mėginau vaiz
duoti mūsų gyvenimo tikrovę ir 
Vliko likimą, nuriedėjusi per la
bai ilgą lailq ligi neišbrendamo 
akligatvio, jeigu ne iki mirties 
uško, tai, rodos, tegalėtų būti 
maža paguoda ir jokia rimta dis
kusija tuoj persimesti | naują 
plotmę: nagi, ir jūsų likimai yra 
tokie pat, gal dar prastesni ir 
tragiškesni, todėl mano klijento 
likimas "nėra jau toks blogas", 
ir "jis dar ilgai gyvens", kai vi
si kiti bus jau tikrai palaidoti.

To akivaizdoje, rodos, vienin
telis politiškai tikslingas ir, pa
sakyčiau, "patriotinis mąsty
mas" tegalėtų būti tik toks: jeigu 
jau visi nuriedėjome | akligatv|, 
ui ką galėtume padaryti, idant 
iš šaknų pertvarkytume mūsų 
organizacijas, "skirtingųpaskir
čių veiksnius", o svarbiausia - 
mūsų dvasią ir lietuvių uutos 
laisvės idėją suderintume su nau
jo gyvenimo reikalavimais?

saviesiems bei priešams be pa
jėgumo juos įvykdyti. Dar vėliau 
LNT šūkiai beveik visai nutilo.

Rezistencinė Santarvė nebuvo 
šykšti stipresniais šūkiais prieš 
partini užsienio lietuvių susi
skaldymą ir prieš Vliką, kėlusf 
chaosą mūsų tautinėje rezistenci
joje ir smerkusi beatodairos kiek
vieną "maištininką", jo valdžios 
nepaisant], kaip tautos vienybės 
skaldytoją, kenkiant] "kovai" ir 
patarnaujanti Maskvai. Bet visi 
šūkiai buvo susilpninti nuo 1955 
metų, kai Ženevoje |vyko keturių 
didžiųjų "viršūnių konferencija" 
ir beveik nutilo po 1956 metų, po

žinau, kad jais prezidentas Sme
tona numatė Stasiui Lozoraičiui 
pavesti eiti Lietuvos ministro 
pirmininko ir eventualiai Res
publikos prezidento pareigas. Po 
karo Vliko dauguma užsienyje 
tuos aktus nusistatė ko giliau
siai "užšaldyti". Ar tos rūšies 
aktai Lietuvos laisvės bylai ir 
suverenumo tęstinumui išlaiky
ti buvo tik žalingi, o jų užšaldy
mas tik naudingas, mėginsime 
pasisakyti vėliau.

Bet tų aktų gynimo riterių 
užsidegimas niekad nepasireiš
kė karštomis liepsnomis, ir jie 
tinkamu laiku visai nebuvo pa
naudoti, ką greičiau galėtume lai- Vengrijos prieškomunistinio su- 
kyti nebepataisoma klaida, nes 
praėjo perdaug ir per šalto lai
ko. Tad vienas pusiau legalinis, 
o dar daugiau moralinis Lietuvos 
laisvės bylos veiksnys primiau- 
sia mūsų pačių buvo užgniauž
us, sutremptas, suniekintas ir 
turbūt nebepataisomai sunaikin
tas. Čia Vliko didžioji valstybi
nė politika "laimėjo"...

►

►
A. Kučys man stato kelis klau

simus, su kiek nuodėmingu išdi
dumu, ir pareiškia, kad jei |juos 
atsakyčiau, tai "rasčiauatsaky- 
mą ir dėl Vilko".

Jeigu tatai uip svarbu, kodėl 
gi ne: mėginsiu | tuos klausimus 
atsakyti, kiek sugebėjau juos pa
žinti, kaip ilgametis stebėtojas 
ar protarpiais šen ten ir veiklos 
dalyvis. Kiti gal tiksliau ir kito
niškai | juos atsakytų, o tai tik 
papildytų ir iškoreguotų mūsų 
diagnozės sąvadą.

Pirmas klausimas: "Ar su tuo 
pačiu, kaip ir prieš dešimti me
tų, užsidegimu tebegyvena nar
sieji ‘Kybartų akto’ riteriai?"

Atsakymas: - Riteriškas jų už
sidegimas viešumoje nebuvo pa
stebimas nei prieš dešimti, nei 
net prieš dvidešimt! metų. Užsi
degimas, jeigu ir ne riteriškas, 
buvo daugiau pastebimas tų, kurie 
prieš tuos "toulistinius", "pra
žūtingus" ir "suklastotus" aktus 
kovojo. Nežinau, ar A. Kučys tuos 
aktus kada matė ir skaitė. Aš tiek

Antras klausimas: "Ar nesu
mažėjo gretos tų, kurie sieloja
si ir "miršta" už Diplomatinę 
Tarnybą, jos šefą min. S. Lozo
raiti?

Atsakymas: - Sunku atsakyti, 
negalint pravesti tikslių statis
tikų. Atrodo, kad gretos turi ma
žėti jau vien dėl to, jog dalis vy
resnių žmonių sensta ir išmirš
ta, o mūsų jaunojoje kartoje Lie
tuvos Diplomatinės Tarnybos ir 
jos šefo S. Lozoraičio vaidmuo 
nebuvo deramai nei ryškinamas, 
nei (rodinėjamas, o daugiausia 
stebimas, tad autoritetas ne di
dinamas, o mažinamas. Ilgą lai
ką po karo Vilkas pretendavo tu
ris savo "užsienių reikalų minis
teriją" ir pakartotinai reikalau
davo Lietuvos DiplomatinėsTar- 
nybos šefą jamsubordinuotis(t.y. 
pasiduoti jo viršenybei ir nurody
mams). Niekas niekada nemirė ir 
nesiruošė mirti už Diplomatinę 
Tarnybą ar jos šefą, bet yra tik
ra, kad dar daug užsienio lietuvių 
tuo sielojasi. Taip pat yra tikra, 
kad jaunesnės išeivių kartos, net 
teisės ir politinius mokslus stu
dijavusieji vyrai, labai nežymiai 
tesisieloja Kybartų aktais ir Dip
lomatinės Tarnybos veiksniu, ir 
tai, bent mano nuomone, nebuvo, 
nėra ir nebus naudinga Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo by
lai, kada jai toks palankus laikas 
ateitų.

kilimo, kada visų bolševizmo pa
vergtų uutų laisvės kovotojai bu
vo gyvenimo tikrovės privers
ti persvarstyti savo veiksmų 
platesnę prasmę ir veiklos bū
dus.

Aš buvau vienas iš tų, kuris 
su kančiomis ir svyravimais nuo 
ūda prileidau galimybę, kad 
mums vertėtų geriau sustabdyti 
patiems "Sanurvės" žurnalą, ne
gu mūsų realiosios rezistencijos 
garbę, tam laikourpiui pasibai
gus, pūdvti daugmaž fiktyviais 
šūkiais. Žurnalas konkretų užda
vinį savame laike jau buvo tiks
liai atlikęs. Vėliau, visokiai vi
suomenės (tampai atslūgus, jis 
būtų turėjęs žymiai keisti savo 
pobūd|, paskirt] ir turin|, virs
damas, pvz., kultūros ar literato 
ros žurnalu. Palankių nei ekono
minių, nei moralinių sąlygų tam 
nebuvo, o tik norai leisti būtinai 
naujus, atskirus ir nuosavus žur
nalus. Merdėjančius žurnalus...

Iki šiol tebesilaikiau nuomo
nės, kad tokiomis aplinkybėmis 
buvo tikslingai padaryta, "San
urvės" žurnalą ir jo šūkius su
laikant, net nutildant. Bet buvo 
ir kitokių nuomonių, kurių neke
tinu kritikuoti, nes jos juk gra
žios. Tebėra ir platesnėje ap
linkoje galvojimo, kad, pvz., yra 
naudingas ir plėstinas žymiai 
lengvesnis abstraktinės rezis
tencijos puoselėjimas, studijų “ 
savaičių ir specialių stovyklų pa
rengimai, net bandymai išpopu
liarinti jos "šventųjų kultą", kaip 
taui su nauja Jsunga rodo Lietu
vių Fronto Bičiuliai ir jų žurna
las. Ateitis parodys, kiek taui 
prasminga...

►

►

Chruščiovas...

Trečias klausimas: "Ar Rezis
tencinės Santarvės ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos vyrų 
kovos šūkiai vis tokie pat triukš
mingi, kaip ir anksčiau?"

Atsakymas: - Sis klausimas 
daug aiškesnis ir lengvai atsa
komas kiekvienam, keno ausys 
(girdėjimo organai) tebėra svei
kos. Sūkių yra buvę, bet vargu 
jie kada buvo per triukšmingi, ar 
iš viso labai triukšmingi. Gi 
LNT per kelis pirmuosius metus 
laikėsi nusistatymo (mano nuo
mone, per kraštutinio), kad dera 
ko mažiau triukšmingai šūkauti. 
Geriau ką nors, tegu ir nedaug,

(Atkelta iš 3 psl.) 
reikštą serviliškumą ar, kitais 
žodžiais tariant, nusižeminimą, 
ar brutaliau kalbant — laižy- 
mąsi. Dešiniųjų organas įsitiki
nęs, kad tiek kancleris Erhar- 
das, tiek užsienio reikalų min. 
Schroederls nesugebėsią Chruš- bet apčiuopiamo padaryti. Rezis- 
čiovui parodyti reikiamo pasi
priešinimo. Esą, žinoma, kad 
Erhardas yra nepolitinis žmo
gus, jis atstovaująs krikščionis 
demokratus bei jų mases (CDU), 
jis jiems būtinas kaip rinkiminis 
"garvežys" per 1965 m. vokiečių 
parlamento rinkimus ir... par
tijos narių dalis taip pat nusi
teikusi nepolitiškai.

Chruščiovas esąs tikras jo 
politine koncepcija, tad radika
liųjų - dešiniųjų nuomone, per 
būsimą pasimatymą Bonnoje jis 
vaidinsiąs pagrindin] vaidmenį... 
vokiečių nenaudai. Tuo tarpu "Die 
Zeit" politikai pabrėžia, kad Ni
kitos vizitas blogiausiu atveju ne
pakenksiąs, o geriausiu gal|s bū
ti net labai naudingas. Tai vis 
spėliojimai, liudyją, kad po 1955 
m. (vykusio buvusio kanclerio 
Adenauerio apsilankymo Mask
voje dabar laukiama kito svar
baus vizito. Apmąstymų bus ir 
daugiau, o mums verčiau palauk
ti rudens dienų. Tada paaiškės, 
kokius stebėsime politinius debe
sis ir kokio sulauksime lietaus.

tencinėje veikloje iš viso nėra 
galimas, o būtų tik žalingas bet 
koks triukšmavimas, tie visi šū
kiai be pamušalo ar grasinimai

Pagaliau, ketvirtas klausimas: 
"Ar ten (Santarvėje ir Talkoje) 
idealizmas ne "nuodėgulio lieps
na" spinksi, bet skaisčia ugnimi 
tebeŽėruoja"?

Atsakymas: - Vargu. Skaisčios 
idealizmo ugnies be abejo yra, 
nes jei jos niekur nebebūtų, vi
sa seniai būtų išgesę. Bet kai 
Vliko keliami gaisrai prieš šie- 
dvi "institucijas", kaip "vienybės 
ardytojas", tiek ilgai siautėjo, 
daug kas galėjo užsidegti ir liko 
tik nuodėguliai. Kai medis sude
ga, lieka žarijos, kurios tam tik
rą laiką dar spinksi pelenuose. Aš 
ir jas laikyčiau kai kuo geriau, 
negu visiška tamsa, negu tik pele
nų krūva vėjams išpilstyti.

Tad trumpai ir aiškiai atsakiau 
į visus keturius A. Kučio klausi
mus, bet taip ir neradau jokio 
naujo atsakymo "ir dėl Vliko". 
Tie atsakymai nieko Vlikui nepa- 
gelbsti. Nebent tiek, kad jis turė
tų džiūgauti, jog ir jo "priešai" 
bei "priešininkai" yra tiek pat 
nusilpę, išblėsę ir sugurę. O

Gr|žusiems iš Australijos krepšininkams pagerbti Chicagos lietuviai Sharko’s restorane suruošė pa
gerbimo vakarienę. Nuotraukoje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirm. J.J. Bachunas sveikina grįžu
sius sportininkus. Prie šulo sėdi iš kairės: B. Nainys su ponia, Kat. Federacijos pirm. Kleiva, krep
šininkų išvykos vadovas inž. V. Adamkavičius, PLB pirm. J.J. Bachunas, krepšininkų rinktinės treneris 
ir vadovas V. Grybauskas su ponia, Pabaltiečių Sporto Federacijos pirm. Baumanis, FASKo pirm. J. 
Nasvytis ir rinktinės kapitonas

Amerikos lietuviai
krepšininkai 
Adelaidėje

Prieš atvykstant lietuviams - 
krepšininkams ( Adelaidę (Ade
laidė yra Australijos krepšinio 
tvirtovė, nes Pietų Australija 
yra keletą metų iš eilės Austra
lijos krepšinio meisteris ir 1964 
metų Olimpinės komandos nu
garkaulis) , visų dėmesys buvo 
nukreiptas | krepšinio kovas ta
me mieste.

Australijos latviai savaitę 
prieš atvykstant lietuviams nu
vežė savo krepšininkus j Adelai
dę ir treniravo juos, kad 'su
piltų* lietuvius. Jie buvo tuo tik
ri, nes besikalbėdami su austra
lais sakėsi, kad sutašys lietu
vius. Bet išėjo uip, kad lietuviai 
suušė juos. Dabar dažnai pa- 
špilkuojame juos, kad lietuviai 
latvius muša visur.

Anot J. šoliūno Mūsų Pasto
gėje: "Australija sėdi krepšy!" 
Pritrenkti ir australai, nes tik
rai nesitikėjo, kad gaus net 103.

Rungtynės buvo transliuoja
mos per TV ir visa Adelaidė 
matė,kaip lietuviai nugalėjo Pie
tų Australiją, 1964 metų čempio
ną.

Bendrai, per penkias savaites 
per Australijos radio, TV ir 
spaudą, nors per spaudą ir 
šykštokai, buvo kartojamas žo
dis — lietuviai.

Vyrai aukštaūgiai,gražiai su
augę, gražiomis uniformomis.

A. Varnas. Z. Degučio nuotrauka

Chicagos aerodrome sutinkami gr|žę iš Australijos krepšininkai. 
Nuotraukoje: D. Matulionytė, L. Nainytė ir V. Gasnerytė krepšininkus 
apdovanojusios gėlėmis. Toliau matyti: inž. V. Adamkavičius, dr. A. 
Gaška, J. šoliūnas, V. Grybauskas, Jasevičius, šilingas ir Adzima. 

Z. Degučio nuotrauka

Komandos vadovai inž. V. 
Adamkavičius ir dr. R. Gaška 
labai gerai reprezenuvo lietu
vius viešai, o sportininkai dar 
geriau aikštėse.

Ką svečiai Adelaidėje padarė 
per 7 dienas, mes to nepadarėme 
per 16 metų. Pirmą kartą Polici
jos dūdų orkestras sugrojo Lie
tuvos Himną, pirmą kartą lietu
vius priėmė burmistras ir daug 
tų pirmą kartą... Australai su
sidomėjo lietuviais ir pradėjo 
ieškoti medžiagos apie Lietuvą 
bibliotekose.

čia gimusieji lietuviukai ir 
lietuvaitės pradėjo didžiuotis esą 
lietuviais ir išlydint svečius ae
rodrome, daugumos išlydinčiųjų 
jaunuolių akyse blizgėjo ašaros.

Krepšinio gastrolės, sąmonin
gai ar nesąmoningai, suupo su 
Dariaus - Girėno skridimu ir jų 
testamento žodžiais "Taujaunoji 
Lietuva..."

Turint galvoje, kad ui yra tre
čias urpkontinentinis lietuvių 
sportininkų susitikimas, neskai
tant Tautinės Olimpiados, manau, 
kad teks sulaukti ir sekančio su
sitikimo. Pirmas buvo Kaune 1936 
meuis, antras USA 1938 ir tre
čias Australijoje 1964 metais.

Lietuviai - sportininkai (rodė, 
kad jų vieta yra Pasaulinėje Olim
piadoje. Keičiasi veidai ir spor
tininkai, bet idėja lieka ta pati, 
todėl pilnai tikiu, kad |vyks ir 
ketvirtas urpkontinentinis lietu-

JAUNŲJŲ 
AKADEMIKŲ 
STUDIJŲ 
SAVAITĖ -

jeigu jie uip jau nusilpę, tai 
nebūtų prasmės juos dar "trauk
ti | vienybę". Juk yra žinoma 
visai teisinga matematikos tai
syklė: jeigu prie be galo mažo 
dydžio pridėsi kitą be galo ma
žą dyd|, tai vistiek gausi tik be 
galo mažą dyd|...

Tie atsakymai, jeigu tęsčiau 
analizę kitoje pusėje, būtų dar 
skaudesnl Vlikui, kuris teturė
jo labai trumpą laiką savo tikra
jai misijai, o vėliau emigracijo-- vių susitikimas, o gal bus ir II-ji 
je išsimetė iš laiko tėkmės ir net 
mūsų uutos likimo raidos - už
sienyje ir tėvynėje. Nė vienas iš 
jo atkakliųjų šalininkų taui vis 
nepajėgia suprasti, ir todėl mes 
sunkiai tegalime susikalbėti. ,

Tautinė Olimpiada Nepriklauso
moje Lietuvoje, kur lietuviai iš 
visų pasaulio kampų susirinkę 
bandys savo jaunatviškas jėgas: 
aukščiau, greičiau, toliau.

J. Riauba

VIEŠĖDAMI l'HIUGO.IE PIRKITE Vll.HJt MOIIERMOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer. Import. from Italy
2. KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška.
3. NAPOLEON Vcrmouth. Import.

from France.....................................................
4 Popular GERMAN VSOP Brand................
5. PORT. SOUTHERN. RHINE Winc.............

5th ——
51 h 83.98

5th 81.19
5tli 81.69
5th S .69

6. ST REMY BRAND. Import.
from France.................. . ..............

7. LIEBFRAUMILCH Winc...........
8 BORDEAUX Wine Red oi Whitc

5th 83.98
5th S .98 

’.Sth s .98

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

Rugpiūčio 9 - 16 d. Dainavos 
Jaunimo Stovykloje (vyko pirmo
ji bendra akademikų studijų sa
vaitė, kurią suruošė grupė ini
ciatorių Chicagoje, pasivadinę 
rengimo komisija. Studijų savaitę 
apsiėmė globoti Lietuvių Bend
ruomenė.

Suvažiavo žymus skaičius vy
resniųjų studentų, baigusių, dok
torantų, profesorių. Norsoraspa
sitaikė šalus, učiauui negadino 
akademikų nuotaikos. Priešingai, 
su dideliu susidomėjimu ir entu
ziazmu dalyviai klausė paskaitų, 
reiškėsi diskusijose, dalyvavo va 
karinėse programose. Paskaitos 
ir diskusijos buvo aukšto lygio ir 
aktualios. Ypatingai pažymėtinos 
dr. J. Girniaus, V. Vaitiekūno, dr. 
L Gražytės, dr. A. Klimo, dr. V. 
Vardžio paskaitos. Labai |domią 
ir originalią apžvalgą padarė 
prof. J. Brazaitis. Dr. L. Saba
liūno paskaiu buvo drąsi ir ori
ginali. V. Kamanus atvyko gerai 
pasiruošęs ir sistematingai pa
tiekė daug medžiagos, nors lai
kas buvo nepatogus. Simpo
ziumas, kurio moderatorium bu
vo dr. G. Gedvilą, praėjo labai 
sklandžiai ir kultūringai. Gana 
originaliai savo temą vystė dr. I. 
Užgirienė. Dr. J, Balio ir B. Vaš
kelio paskaitos gerai paruoštos, 
nors jos buvo daugiau taikytos 
studentams. 
Skrupskelis, 
Miklovas.

Vakarinės 
moję buvo atliekamos savom jė
gom, aktyviai reiškėsi K. Almi
nas, V. Galvytis ir kt. ‘Antro Kai
mo’ pasirodymas buvo šiltai pri
imtas, tačiau didesnio įspūdžio 
nepaliko. Aktoriai N. Martinai
tytė ir J. Kelečlus buvo entuzi
astingai sutikti ir paliko gilų 
|spfld]. Studijų savaitės rengi
mo komisijai vadovavo R. šlia- 
žas. Stovyklos komendantu bu
vo Jonas Butkus, kuriam pavy
ko išlaikyti drausmę ir tvarlq. 
Stovyklą aplankė daug svečių.

Atmetus keletą nežymių tru
kumų, studijų savaitę reikia lai
kyti gerai pa vykusia. Jaunieji 
akademikai parodė pavyzd], kaip 
galima sueiti (vairių organiza
cijų žmonėms ir kultūringai ir 
draugiškai diskutuoti. Parodė aka
demikų subrendimą ir ieškojimą 
naujų kelių Lietuvos ir lietuvy
bės problemoms spręsti. (ka)

Dar kalbėjo K. 
R. Babickas ir J.

programos d augu-
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ALAUŠO VARPO GALYBĖ... - ------------
■ --J— MININT ŠIMTĄJĄ DIENĄ NUO IGNOTO VILĖNIŠKIO MIRTIES

Rio de Janeiro tvarko susisiekimą
... išleisdamas orą iš padangų...

Vaižganto Pragiedrulių epilo
gas pasakoja Alaušo ežerėlio pa
davimą — apie Alaušo varpą.

Alaušas — prie Svėdasų mies
telio mažas ežerėlis, anot Vaiž
ganto,. "smiltynų brolelis" guli 
tarp dviejų kalvų, kurios to eže
rėlio "sėmės vandens ne praus
tis, tik purkštis į veidus".

To padavimo -- neilgo pagal 
Vaižgantą, o dar daugiau sutrum
pėjusio atpasakojant manaip — 
turinys yra toks:

prie Alaušo ežerėlio ant vienos 
kalvos stovėjo pilkasermėgiųbaž
nytėlė, ant kitos — kunigaikščio 
Radvilos statyta, išdidi Kalvino 
tikėjimo bažnyčia. Radvila, ga
lingas valdovas, įsigeidė poniš
kai primesti savo norą pilkaser- 
mėgiams. Pradžioje valdovas 
bandė žmones visaip — ir gudry~ 
bėm ir pažadais — bet nevyko 
jam žmonių paversti kalvinais. 
Pagaliau, Radvila nutarė panau
doti visą savo galybę ir davė ras
tų įsakymą: pilkasermėgių baž
nytėlę nugriauti ir jos "varpą 
įmest sietuvon kur giliau, kur 
Alaušas duburką išskalavo".

Pasakyta - padaryta. Kalva nu
pliko, varpas nebeskambėjo.

Tačiau su tuo galybės papurš- 
kimu ir Radvila, ir jo skaisčio
ji duktė, kuri lydėjo varpą skan
dinti, abu prarado ramybę. Jie 
girdėjo balsą skenduolio varpo.

Ir pajuto visi žmonės, kad Var
pas tebėra gyvas, nors jį prari
jo Alaušo kapas. Nakties glūdu
moj, kai laikrodis muša I2-tą, 
Varpas atsiliepia gudŽiu balsu:

"Vyručiai, nemeskit senovės!" 
Kaimo žmonės iš skenduolio 

Varpo gaudimo išskaitė dar dau
giau. Jie girdėjo, kad Varpas 
prašo išvadavimo, jo iškėlimo, 
kad net Žadąs jiems tarnauti 
taip, kaip anksčiau ui daręs. Ir 
kai žmonės matė kas mėnesieną 
besitiesiantį ruožą skersai eže
rėlį, jie spėjo -- ar tiknebuštai 
tas slaptingasis kelias, kuriuo 
vežė budeliai Varpą skandinti?

Vaižganto žodžiais:

"Tik kur us neramus, pas
laptį žinąs žmogus,

kurs tuo ruožu susektų sken 
duonį;

kurio Širdis jautri, bevažiuo
jant skersai

pasakytų: štai, šič jis tebe
guli!

Buvo vienas toksai, kurs ne
rimo naktim...

šoko jis sietuvon, pasinėrė 
dugnan;

griebė rankom mauran ir — 
užkliuvo ąsos...

O, džiaugsmo -- tai jis bus 
užtikęs!"

Deja, varpo bau 100 padų svo
rio ir naras neturėjo nei valties, 
nei šniūrų. Teturėjo jis plieninį 
— pačios širdies paliepimą: jei 
varpo neiškeltų -- ui turi pasi
likt su juo... nesiskirt!

Ir nuo to laiko Alaušo dugne 
yra du skenduoliu: Varpas ir 
Vienas toksai’.

Tokia yra legenda, Vaižganto 
dailiai surašyta Vilniuje 1920 
meuls. Tada, tikriausia, pats 
Vaižganus nenujautė, kad Alau
šo vardas pasklis už Lietuvos že
mių. O tuo tarputai atsitiko paly
ginamai ne po ilgo laiko.

Šio šimtmečio vidury purkšte
lėjo rytų raudonoji galybė, kuri 

nuožmiausia pasiliks ilgiems lai
kams. Vyko gi neregėta tremtis 
į rytus ir bėgimas {vakarus.Bė
gime į vakarus mes vežėmės kas

Velionis Ignas Vilėniškis su žmona Janina ir būsimais neolitu- 
anais Ignu, Genovaite ir Jurgiu.

'Kauną', kas 'Vilnių', 'Nidą', 'Ne 
rį' ir dar kitus žymiuosius var
dus, jais paženklindami svetimo
se žemėse tarp svetimų žmonių, 
daugiausia, dirbtuvės, preky
bines įmones, bendroves ir daug 
ką kitą, kas surišta su bet kurio 
krašto grašiu, uždarbių, pelnu.

Bet buvo 'vienas toksai', kuris 
palikdamas Lietuvos žemę, bėg
damas nuo milžino priešo išsi
vežė su savim Alaušą. Išsivežė 
visą ežerėlį, su Alaušo Varpu ir 
jo ištikimiausiuoju ieškotoju im
tinai.

Tas 'vienas toksai’ apsigyveno 
Bostone, Massachusetts valstijo
je, kaip tik, lyg Apvaizdos sky
rimu, toje pačioje valstijoje, kur 
yra gimęs Samuel Wilson iš 
Troy'os, užaugęs tapdamas mė
sos pakuotoju, o šiandien su tam 
tikro Komiteto ir, pagaliau, 
paties JAV Kongreso pagalba vir
tęs populiariuoju 'Dėde Samu' 
-- šios didžiosios valstybės sim- 
boliu.

Tas mūsų 'vienas toksai* apsi
dairęs šioje valstijoje ir radęs 
ežerėlį, maždaug dydžiu ir aplin
ka panašų, neklausė kaip jį vadi
na Dėdė Šamas, o vaduodamasis 
savivaldos principu davė tam 
ežerėliui vardą savo: Alaušas.

Tas 'vienas toksai' -- Ignotas 
Vilėniškis.

Prieš šimtą dienų — kasišar
ti, kas iš toli -- su Ignotu at
sisveikinom paskutiniuoju, grau- 
džiuoju sudiev. Bet aš, kažkodėl, 
tebeskaitau ir jo dienas, ir jo 
Žingsnius. Ir jis, kaip ir nuskan
dintas Alaušo Varpas,tebėra gy
vas.

Nebuvo jis grynasis protinin- 
kas -mokslininkas. Nebuvo rašy
tojas. Nebuvo menininkas, arpo- 
ezijon linkęs. Nebuvo netchoris- 

us. Bet jau bendravimo - sociali
nio gyvenimo dalyvis, visuomeni
ninkas plačiąja šio žodžio pras
me jis buvo pilnas, gyvas, ugnin
gas ir ypatingo pajėgumo.

Jis savo gyvenime niekad nė
ra sakęs kur nors 'pagrindinės 
kalbos', bet per visą savo gyve
nimą, nuo Lietuvos iki Amerikos, 
jis dirbo pagrindinį darbą: kur
ti organizaciją, sukurtą --palai
kyti, stiprinti, ir veikti iš šir
dies ir peties... Jis, kaip ir legen
dos 'vienas toksai’, nerdavo į 
darbą, griebdavo pačią juodąją 
darbo dalį, sakytum -- maurą, 
ir jausdavo užtikęs kažką bran
gaus, vertingo daugeliui, vi
siems.

Tuo būdingumu jis ryškėjo Ro
kiškio gimnazijoje, kurdamas 
pirmuosius moksleivius jauna
lietuvius. Toks pat dinamiškas 
jis buvo Kaune, priklausydamas 
Korp! Neo-Lithuania, būdamas 
vadovybėse kaimo ir miesto di
džiojoj organizacijoj Jaunoji Lie
tuva. Ne kitoks jis buvo Bostone, 
kai užsitarnavo iš didelio šio 
miesto lietuvių visuomeninio - 
kultūrinio gyvenimo globėjo, Sta
sio Santvaro širdies, heroldo ti
tulą.

Velionis buvo vienas realiųjų 
Vaižganto pragiedrulinių *tau- 
čių', tik augęs ne bundančioje 
Lietuvoje, o jau pabudusioje ir 
atsistojusioje savan kelin. Ir kaip 
taučių 'luomo* atstovas jis buvo 
tautininkas ne vien sąmone, su
pratimu. Jis buvo ne ideologinių 
kursų per ausis pripūstas tauti
ninkas, o organiškai išaugęs ir 
subrendęs taip, kad tautininkiš-
kas vieningumas ėjo nuo jo są
monės iki jo sielos gelmių, iki 
paties tvirčiausiojo pagrindo -- 
instinkto. Jis buvo tautininkas 
visu savimi.

Tik iš šitokio pilnumo ir te
galėjo reikštis nerimastis, gy
vumas ir ypatingas pajėgumas, 
kai nebuvo atvejų, kad Ignotą Vi- 
lėniškį seniorą, vėliau filisterį 
reiktų kada nors, ar kur nors ra
ginti. Priešingai -- būdavo nere
tų atvejų, kada užjaučiant jį patį 
reikėjo pritaikyt...

"Laikyk tiesią liniją" — saky
davo dažnai Ignotas savo vien- 
minčiams kolegoms, kai pajusda
vo pastarųjų suabejojimą, vin
gį, ar net visišką suglebimą ku
rtam nors darbui - uždaviniui. 
Ėjo ir pats tiesiai. Kas eina tie
siai, tas eina ir status. Tik todėl 
ir atsitikdavo, kad tai kas buvo 
'negalima', Ignotui virsdavo ga
limu, ir iš Širdies padarytu.

Mokėjo jis ir pats pasidžiaugi 
ti savo laimėjimais ir to ne
slėpdavo savo draugams. Kartą

Dar prieš trejetą mėnesių, kai 
miesto automobilistams buvo pa
skelbta, kad "cidade maravil- 
bosa" bus vykdoma susisiekimo 
revoliucija, karijokas nebūtų pa
tikėjęs, jog naujai paskirtasis, 
energingas miesto viešojo susi
siekimo tvarkytojas, aviacijos at
sargos pulkininkas Fontenele 
galėtų išeiti laimėtoju ir pasiekti 
kokių nors apčiuopiamų vaisių, 
šioje neįtikėtinoje miesto susi
siekimo klampynėje. Gi niekam 
nebuvo paslaptis, kad susisieki
mo tvarkos prižiūrėtojai, grei
tais motociklais "skraidą" bal- 
takepuriai policininkai, buvo gana 
nuolaidūs susisiekimo tvarką pa- 
žeidžiantiems automobilistams.

Niekas nekreipdavo per daug 
dėmesio į uždraustų sustoti vie
tų ženklus: jeigu piliečiui atro
dydavo, kad dar jis gali "įlysti" 
ir jam čia patogu sustoti, ar bū
davo iškabintas ženklas, jogdrau- 
džiama ten stovėti, ar policinin
kas netoliese būdavo, toks "drą
suolis" palikdavo savo automobilį 
beveik visur ten, kur tik jam pa
tikdavo. "Na ir ko čia jaudin
tis" — galvodavo karijokas. "Už 
tokį prasižengimą teks sumokėti 
kokius 200 kruzeirų, bet už tai 
koks patogumas: nei kažin kur 
vaikščioti, nei mašina rūpintis, 
viskas čia pat" -- nuspręsdavo 
neklaužada.

Todėl rytinėmis, o ypač popie
tinėmis didžiojo judėjimo valan
domis labai dažnai, o ypač lie
tingo oro metu, miesto judėjimas 
būdavo didžiai sutrikdomas; gi 
jeigu pasitaikydavo keletas ne
klaužadų, ar sustodavo mašina - 
'karstas' (koks nors 1939 m. ga
mybos limuzinas) viduryje gat
vės, tada šimtai nieku dėtų au
tomobilistų privalėdavo kankintis 
ilgas valandas ligi pasiekdavo sa - 

viename laiške rašo: "vieną si
nagogą jau pavertėm tautiniais 
namais". Kiek vėliau: — "Lietu
vių skautų eskadra ateinančią sa
vaitę bus nuleista {vandenis Atau
šo uoste. Atvažiuok, pamatyk au
gančią galybę".

Tas jo realus darbas paliko aki- 
vaizdŽius pėdsakus: Korp! Neo- 
Lithuania Bostone, Tautinius Na
mus — ten pat, skautų Nemuno 
tuntą su dviem burlaiviais ir 
trim irkliniais laivais Ataušo uos
te.

Nemuno tuntui priklauso pir
moji privilegija klausytis ir daž
niausiai girdėti Ataušo Varpo 
gaudimą: vyručiai, nemeskit se
novės! Kai jaunuoliai prisiklau
sys Varpo, tai vėliau, jau būda
mi studentais, tikriausia eis tokia 
tiesia linija, kokios taikėsi jų pir
mutinis uosto komendantas Igno
tas Vilėniškis. Tada jie ras at
virą įplaukimą ir į kitą uostą 
-- J Korp! Neo-Lithuania.

Prieš vienerius metus, kaip 
tik šitame pačiame mėnesyje, 
Ignotas rašė man: "Kad mano 
vaikai turėtų būti korporantai, 
aš kitaip nenorėČia žinot! No- 
rėčia, kol dar motoras veža, 
turėti vieną nuotrauką visų ketu
rių su žaliomis kepurėmis. Tai 
ir skaityčiau Neo-Lithuania ne- 
apvylęs su trim atžalynais!"

Čia jis kalba apie keturias ža
liąsias kepures, kurios turėtų 
priklausyti dukrai Genovaitei, sū - 
nums Jurgiui ir Ignui, o taip pat 
ir jam pačiam jau priklausančią, 
kad ir jau amžiaus, bet dar ryš
kiai Žalią ir šviežiai jaučiamą.

Šiandien tie žodžiai virsta tes
tamentu velionio dukrai Genovai
tei ir sūnui Jurgiui. Tikriau
sia jiems nesunku bus įvykdyti 
tai, kai jau jų vyresnysis bro
lis, bendravardis su tėvu, Ignas 
jau yra su žalia kepure.

Ignotas Vilėniškis gyvai gir
dėjo Ataušo Varpo gaudimą. Jis 
buvo .vienas toks' kuris ir jautė 
to Varpo prasmę, jo galybę, da
vusią ir jam pačiam daug jėgų 
jo nesvyruojantiems ryžtams.

Tik... kodėl jam nebeteko pa
matyti norėtos nuotraukos su ke
turiom žaliom kepurėm? — Ir 
ties Šiuo klausimu jauti graudu
mo reples.

Ignoto gyvenimo galas ir Vaiž
ganto Pragiedrulių epilogas — 
gimihingi. Abu byloja tą patį ir 
vis... paskutinio noro nesėkmin
gumą, abu -- graudūs ir abu me
na tą patį: vyručiai, nemeskit 
senovės!

Ant. Diržys

J. ŠATORIUS

vo namus užmiestyje. Ir, jūs, 
mieli skaitytojai, puikiai supran
tate, ką reiškia keli nedrausmin
gi "draivertai", kuriuos, ačiū 
Dievui, JAV judėjimo policija 
gana greit ir efektyviai sutvar
ko.

Taigi, kai paskyrė naują judė
jimo policijos bosą, didžioji ne
klaužadų dalis šypsojosi ir gal
vojo, kad "nėra ko Čia jaudintis, 
kaip buvo taip ir bus; gi judėjimo 
policininikai visada būdavo "jaut
rūs" vienai kitai tūkstantinei, 
kuri lyg mana iš dangaus nukris
davo..." Tačiau pirmą kartą Rio 
miesto istorijoje judėjimo polici
ja, talkininkaujama karinės poli
cijos pareigūnų, pasirodė savo 
drausmės aukštybėse! Po beveik 
trijų mėnesių atkaklios kovos 
už judėjimo taisyklių gerbimą ir 
įgyvendinimą, judėjimo "kopas" 
iš lėto, bet užtikrintai, laimi šį 
nekruviną mūšį.

Bet ar jūs galite įsivaizduoti, 
kokių neįtikėtinų, tiesiog drastiš
kų priemonių policija privalėjo 
griebtis, kad sudraustų neklauža
das?! JAV ar Europoje nei į gal
vą niekam neateitų mintis, kad 
tektų išleisti orą iš padangų ne 
vietoje paliktam automobiliui! 
čia gi daugiau nė ištisą mėnesį 
ne vietoje paliktiems automobi
liams būdavo subliuškinamos pa
dangos; tokiu būdu prasižengėlis 
privalėdavo ieškoti vilktuvo, kad 
jį nutemptų į artimiausią "grei
tosios pagalbos stotį".

Pačioje pradžioje judėjimo po
licija bandė kovoti su nusidėjė
liais savo turimomis priemonė
mis: rasti draudžiamose vietose 
palikti automobiliai būdavo nu- 
velkami į tam tikslui skirtą plo
tą. Vienok, tokių nusidėjėlių bū
davo tiek daug, o policijos vilk- 
tuvų tiek maža, kad į vos nuvilk
tos mašinos vietą tuč tuojau pa
statydavo kitą ir taip daina tęsė
si be galo.

Tada kuriam nors Šviesiau gal
vojančiam judėjimo policijos pa
reigūnui galvon atėjo išganinga 
mintis: kodėl gi tokiems neklau
žadoms neišleisti orą iš padangų 
ir priversti tokį sumokėti papil
domą baudą su kitomis su šia 
operacija .surištomis išlaidomis? 
Pagalvota -- įvykdyta. Mat šiam 
planui nuoširdžiai pritarė ne tik 
judėjimo policijos šefas pulk. 
Fontenele, bet ir valstijos guber
natorius.

Pradėjus šią padangų suminkš
tinimo akciją, prieš policiją pies
tu stojo kai kurių laikraščių re
dakcijos ir vietinio seimelio na
rtai, kuriems pasitaikė "laimė" 

KIEKVIENAS NORI SAVO TRUMPAS ATOSTO
GAS PRALEISTI GRAŽIAUSIOJE IR 

■GERIAUSIOJE VIETOJE

CAPE COD
KAIP TIK IR YRA TOJI GRAŽIAUSIOJI VIETA, O

OSTERVILLE MANOR savininkas 
JUOZAS KAPOČIUS 

yra pasiruošęs savo svečiams suteikti kuo ge
riausias poilsiui sąlygas. Vasarvietė atidaryta 

nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d.

UŽSAKYMUS SIUSTI : Osterville Manor, Ine., West 
Bay Rd.. Osterville. Cape Cod, Mass. Telefonu kreiptis: 

Osterville, Mass. GArden 8-6991.

PRALEISKIME ATOSTOGAS
BE RŪPESČIŲ PRIE ATLANTO!

v 42 Beach St.
I/II I I Monument Beach
llLl lUmllA Cape Cod, Mass.

Tel. 759-3251 (617)
TIKRAM POILSIUI: rami aplinka, gražus plia

žas ir šiltas vanduo, geras maistas, erdvūs kamba
riai ir malonus patarnavimas.

LAISVALAIKIO PAĮVAIRINIMUI: • valtis — 
žuvavimui, • Sail-Fish buriavimui, • Ping-Pong, 
•teniso aikštė, • vakare tėvams išvykus prižiūrimi 
vaikai.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 20 D.

P. S: Svečius be automobilių nuvežame ir par
vežame iš pliažo.

surasti mašinas su tuščiomis pa
dangomis. Bet šiek tiek patriukš
mavus nuotaikos išsilygino, nors 
dar ir šiandien esama nepaten
kintų. Taip VIII.12 Brazil Herald 
rašė, kad "seimelionarys Rossi- 
ni Lopęs įnešęs Guanabaros sei
meliui pasiūlymą, kurį priėmus 
kelios įstaigos turėtų spręsti, kur 
galima ir kur negalima palikti au
tomobilį. Į šį įstatymo projektą 
atsakydamas pulk. Fontenele pa
reiškė, kad "ponai įstatymleidė- 
jai geriau pasirūpintų kaip suma
žinti ryžių ir pupelių kainas, bet 
nesikištų ne į savo reikalus". 
Fontenele patarė parlamenta
rams pasiskaityti Tautinio Judė
jimo Taisykles, kuriose yra vis
kas aiškiai nusakyta, kas ką gali 
ir kas ko negali . Laikraštis ta 
proga rašo, kad "1964.VIII.il. bu
vo išleistas oras iš padangų Bel
gijos, Vokietijos ir Jugoslavijos 
diplomatų automobiliams, kai šie 
buvo sustoję dviejose eilėse ant 
Avenida Atlantica prieš Copaca- 
bana Palace viešbutį. Pats pulk. 
Fontenele įsakė išleisti orą, kai 
jis inspektavo Rio pietines zo
nas" --komentavo Brazil Herald.

"Be griežtumo jokios reformos 
negalima įvykdyti" -- rašo rimtie - 
ji Rio laikraščiai. Visi sutinka, 
kad mieste judėjimas vyksta daug 
sklandžiau kaip prieš "revoliuci
ją". Taip pat žymiai sumažėjęs 
nelaimingų atsitikimų skaičius.

Rio vėlokai suprato, kadXX-jo 
amžiaus antroji pusė priklausys 
automobiliui. Nors ir pavėluotai 
bandomos spręsti rimtos pro
blemos , kurių sprendimas ne vien 
nuo žmogaus priklauso: gi Rio 
yra apsuptas vandens ir kalnų, 
kurie neleidžia miestui plėstis. 
Žinia, daug dar reikta padaryti, 
kad plačiosios masės galėtų nau
dotis pigiu, patogiu ir greitu su
sisiekimu. Man atrodo, kad tokiu 
malonumu tesinaudos tik ateinan
čioji karta.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, UI. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834

1964.VIII.il
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Rugpiūčio 14 d. Los Angeles Lietuvių Tautiniuose Namuose buvo suruoštas grįžusių iš Australijos 
krepšininkų pagerbimas, kuriame dalyvavo gausus lietuvių būrys. Nuotraukoje rinktinės teisėjas Dr. 
Gaška pasakoja apie sėkmingas rungtynes Australijoje. L. Kančausko nuotrauka

L

KALBOS KERTELĖ
STEPAS VYKINTAS

AR MIRS LIETUVIŲ KALBA?

Bolševikų okupuotoje Lietuvoje 
A. Sabaliauskas pa rašė knygiūkš
tę Žodžiai keliauja. Pati knygelė 
mokyklinio amžiaus vaikams yra 
naudinga ir {domi. Ji yra parašy
ta gražia ir tobula lietuvių kalba. 
Tik gaila, kad knygelės autorius, 
būdamas lietuvis, savo kai ku
riais teiginiais ir užuominomis 
pasitarnauja rusams. Jis skirsto 
kalbas l "nykštukus" ir "galiū
nus". Į. "galiūnų" grupę skiria ir 
rusų kalbą. Mat, šia kalba šian
dien pasaulyje gali naudotis apie 
250 milijonų žmonių. Ateityje šis 
skaičius nepaliaujamai didėsiąs. 
Kas bus ateityje, nepranašauja
me, bet žinome, kad kalbų "galy
bė" griūva su politine galybe. 
Dažnai imperijos griūva, o nykš
tukai išsilaiko.

Kitoje vietoje vėl autorius nu
kalba prorusiškai: "Mirs kalbos 
ir ateityje, šiandien, kai vis dau
giau ir daugiau tautų išsivaduoja 
iš kolonializmo jungo, kai vis stip
rėja socialistinė stovykla, kuri 
garantuoja tautų lygiateisiškumą, 
prievartinis kalbos išnaikinimas 
darosi sunkiau {manomas. Tačiau 
net Tarybų Sąjungoje, kur neto
limoje ateityjebus sukurtas komu
nizmas, kalbos pamažu mirs, 
šiandien Tarybų Sąjungoje varto
jama daugiau kaip 130kalbų!(Va
dinasi, apie tiek tautų bolševiki
niai rusai yra pavergę. Stp. Vk.). 
Nėra nė vieno žmogaus, kuris 
sugebėtų šias visas kalbas iš
mokti. Žmonės, gyvendami ko
munistinėje visuomenėje, pajus, 
kad skirtingos kalbos kartais truk
do glaudžiau bendradarbiauti, su
pras, kad naudingiau būtų, jeigu 
jie ir jų kaimynai kalbėtų viena 
visiems suprantama kalba. Aiš
ku, kad autorius norėtų išnaikin
ti 130 kalbų, jų tarpe ir lietuvių, 
o palikti tik rusų kalbą kaip "mil
žiną".

Tokių panslavistų mes jau tu
rėjome XIX amžiuje, kaip pvz, 
Hilferdingą, Kaufmaną ir kt.,de
ja, nei aniems kalbiniams naikin
tojams, nei A. Sabaliauskui nepa
siseks išnaikinti mūsų senosios 
ir gyvosios kalbos, kuria vis la
biau domisi viso laisvojo pasaulio 
mokslo įstaigos.

las, pyragas, rūbas, sakalas, sma- 
la, vyšnia. Iš vokiečių: budelis, 
kunigas, runkelis etc.

Nemaža lietuvių kalbos žodžių 
yra pasisavinę slavai, pvz.: gin
taras rus. jantar, degutas rus. 
diogot, venteris (tinklas žuvims 
gaudyti) rus. venter, ukrainieti? - 
kai viater, lenk, viencež. Mūsų 
žlugtas rusų, gudų, ukrainiečių 
žlukto, lenkų žlukto pradininkas. 
Iš mūsų pakulų atsirado rusų 
paklia, gudų pakulią, lenkų —pa
kuly.

Suomių mokslininkas Lauri 
Hakulinenas tvirtina, kad dabar
tinėje suomių kalboje yra apie 1,1 
procento lietuviškos kilmės žo
džių. Taip pat nemaža mūsų žo
džių yra patekusių Į estų kalbą. 
Pvz. suomių ankerias.estųanger- 
jas — iš lietuvių ungurio, prūsų 
angurgio. Suomių kurpponen.pai-

men iš lietuvių kurpės, piemens. 
Pasak A. Sabaliauską, iš visų 

lietuvių kalbos žodžių pats di
džiausias keliauninkas yra kau
šas. randame rusų, ukrainie
čių, gudų, lenkų kalbose. Istori
niai šalitlniai rodo, kad rusų 
kalboje šis žodis buvo žinomas 
1357 m. Rus. kovš — samtis.

Suomiškai kauha — Schoep- 
• floeffel, ėst. kaus, vok. kausse, 

švediškai ir daniškai kaus.
Dabartinės lkž. skiria kiaušas 

i ir kaušas. Kiaušas (1) kaulinis ap • 
valkatas aplink galvos smegenis: 
kiaušo lūžis, kaušas (1). 1. samtis, 
2. puodelis gerti. 3. tinklas žu- 

. vims gaudyti (panašus l samti), 
i Tačiau Lkv neskiria ir paaiški- 
i na kaušas, - oi, kaukolė, samtis.

ALT SUVAŽIAVIMAS 
ĮVYKS CHICAGOJE

Rugpiūčio 14 d. Chicagoje 
įvyko ALT Valdybos posė
dis.

Išklausius ALT pirmi
ninko L. šimučio ir finansų 
sekretoriaus J. Talalo pra
nešimus dėl buvusio Ame
rikos Lietuvių Kongreso 
Washingtone, pareik š t a s 
p a s i tenkinimas kongreso 
atliktais darbais ir atsiek
tu vieningumu kovoje dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Taip 
pat padėkota visiems, vie
nu ar kitu būdu prisidėju- 
siems prie kongreso pasise
kimo.

Susirinkime plačiai pasi
sakyta dėl įjungimo Lietu
vos nepriklausomybės by
los klausimo į JAV politi
nių partijų rinkiminę pro
gramą. Konstatuotas pasi
tenkinimas, kad ta krypti
mi buvo gana daug padary
ta. Buvo užmegsti asme
niški kontaktai su partijų 
vadais ir kai kuriais pro
gramos nariais. Tuo reika
lu yra padaręs žygių ir Ben
drasis Pabaltiečių Komite
tas.

miteto pasitarimas, kuria
me aptarta bėgamieji komi- 
teto reikalai, sutarta pagy
vinti pabaltiečių veiklą ir 
atsilankyta Valstybės De
partamente, kur išsamiai 
pasikalbėta mums rūpimu 
reikalu, gaunant užtikrini
mą, kad* JAV vyriausybė ir 
toliau rems mūsų pastan
gas Pabaltijo valstybėms 
padėti išsilaisvinti.

Vienbalsiai nutarta šauk
ti visos Amerikos Lietuvių 
Tarybos suvažiavimą š. m. 
spalio 10 ir 11 d.d. Chicago
je. Posėdyje dalyvavo: E. 
Bartkus, T. Blinstrubas, 
Dr. K. Drangelis, Dr. P. 
Grigaitis, Dr. V. Šimaitis, 
L. šimutis, J. Talalas ir M. 
Vaidyla. Pirmininkavo L. 
šimutis, sekretoriavo Dr. 
V. Šimaitis. ALT Biuras

KUMYSAS AR KUMISAS?
Dabartinės lietuviu kalbos žo

dynas rašo kumysas, o Lietuvių 
kalbos vadovas — kumisas. Siū
lyčiau visiems rašyti vienodai 
kumysas (1) — raugintas kume
lių pienas.

Pasisakyta ir dėl ALT 
centro valdybos bei skyrių 
dalyvavimo rinki minėje 
kompanijoje. Tiek centro 
valdybos nariai, tiek visi 
ALT veikėjai skyriuose ra
ginami būti veiksmingais 
r i n kiminėje kompanijoje, 
kontaktuojant į įvairius 
renkamus valdžios postus, 
kad išgauti jų pasižadėji
mą remti Lietuvos išlaisvi
nimo darbus, tačiau įspėja 
ALT skyrius ir su ALT 
bendradarbiaujančius sąjū
džius nepasisakyti už vie
nos bet kurios partijos kan
didatų rėmimą, nes mūsų 
sąjūdžiuose dėl Lietuvos iš
laisvinimo dalyvauja abie
jų partijų rėmėjai bei na
riai. ši taisyklė, aišku, ne
varžo paskirų ALT narių.

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintėlė 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. Westeqn Avė., Marųuette Parke 

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

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. 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 Marąuette Parko krautuvė.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti D TR VĄ

Susirinkimas buvo pain
formuotas, kad tuoj po 
kongreso Washingtone įvy
ko Bendrojo Pabaltiečių Ko-

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marquette Gift Parcels Service
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St.
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

ŽODŽIAI - KELIAUNINKAI
A. Sabaliauskas pateikia ne

maža svetimų žodžių, kurie yra 
patekę Į mūsų kalbą, pvz.:bume
rangas iš australų, šokoladas iš 
meksikiečių, fiordas iš norvegų, 
cukrus iš indų, husaras iš veng
rų, tabakas iš Haiti, kumysas iš 
kirgizų, rikša iŠ japonų etc. Iš 
rusų, gudų, lenkų yra patekę šie 
žodžiai: blynas, česnakas, dva
ras, grybas, miestas, mėsa, mui-

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
3208’4 W. 95 St. 

CHICAGO. 
II.L., 60642

Phone:
GArden 4-8651

BASEMENTSDOWNTOWN 
ON THE HEIGHTS 

PARMATOVVN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALL

JEJNS 1”
Dydžiai 3 iki 6X

D Y D

ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY AT ALL 
5 MAY COMPANY 
BASEMENT STORES

Sanforizuotos, mėlynos medvilnės jeans kelnės 
su elastiika juosta, 2 viršut. kišenėmis. Pamu
šalai iš medvilnės flanelio didesnei šilimai orui 
atšalus.

AUKŠTIS 
tinka 
tinka 
tinka 
tinka 
tinka 
tinka 
tinka

Pasirinkite iš 100% medvil
nės megztus apatinukus mer
gaitėms ir berniukams.
A. Mažiems berniukams kelnaitės, dydžiai 2. 4, 6, 8
B. Mažoms mergaitėms kelnaitės. 2 iki 6X, 8 iki 14
C. Mergaitėms be rankovių marškinukai, dydžiai

2 iki 6X, 8 iki 14
D. Mažiems berniukams T-marškinukai, dydžiai

2. 4, 6, 8 ... 3 už $2.

Priimami užsakymai paštu ir telefonu... 
Skambinkite CH 1-3070

BASEMENT GIRLS’ DEPARTMENT, 
THE MAY COMPANY, DOWNTOWN 

AND ALL 4 BRANCHES

Dydžiai 7 iki 14
2 99Dydžiai 3 iki 6X

Stilius A. Jūreiviškos išvaiz
dos su atitinkamu kalnieriu- 
ku ir inkaru kraštuose, kas
pinu ir trumpom rankovėm. 
Mėlynos, dydžiai 3 iki 6X ir 
7 iki 14.
Stilius B. 
liu pledo 
bliuskutė.
spalvų, dydžiai
7 iki 14.

Mergaitėms linksmai 
mokyklon grįžti

SUKNELES

Nusegamu švarke- 
suknelė su balta 
Žalių ir vyninių 

3 iki 6X ir
Priimami užsakymai paštu ir telefonu ... 

Skambinkite CH 1-3070
BASEMENT INFANTS’ DEPARTMENT, 

THE MAY COMPANY, DOWNTOWN 
AND ALL 4 BRANCHES

Flaneliniais 
pamušalais 
berniukams

31" 
34" 
37"
40" 
44" 
46"
48"

ž I A I
svo- JUOS
Rl s MUO

’ 25 sv. 24>j
' 29 sv. 25
' 34 sv. 25'2
' 38 sv. 26

44 sv. 26«,į
49 sv. 27

’ 54 sv. 27 U

Mūsų pačių gamybos megzti 
vaikams apatinukai
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• Mindaugas Stasys Lek- 
nickas šiomis dienomis Pe
dagogikos magistro laips
niu baigė studijas S. Dako- 
tos universitete.

Mindaugas 1956 m. bai
gė Clevelando East High 
gimnaziją ir tais pačiais 
metais pradėjo studijuoti 
Aeronautikos technologiją 
Kento universitete. Gavęs 
galinę stipendiią persikėlė 
Į valstybinį S. Dakotos uni
versitetą studijuoti peda
gogikos, kur 1963 metais 
Įgijęs bakalauratą dabar 
studijas pabaigė magistro 
laipsniu.

Mindaugas Leknickas yra 
aktyvus Clevelando lietu
viškojo gyvenimo dalyvis. 
Jis priklauso skautų ake- 
demikų Vyties korporaci
jai, vra aktyvus žaibo spor
to klubo narys ir kelius 
metus dalyvavo Čiurlionio 
ansamblyje.

Mindaugas yra žinomu 
Clevelando visuomenininkų 
Apolonijos ir Liongino Lek- 
nickų sūnus.

• Prov. Steponas Nasvy
tis savo šeimos ratelyje 
rugpiūčio 19 d. atšventė 
savo amžiaus 81 metų su
kaktį.

Nežiūrint savo amžiaus, 
St. Nasvytis yra veiklus

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

TAUTOS ŠVENTĖ RUGSĖJO 6 
BUS FILMUOJAMA

Clevelando I Apylinkė,'vado
vaudamasi PLB nutartu Tautos 
Šventės minėjimu, pasiryžo 
sekmadieni, rugsėjo 6 d., tąšven- tų 
tę pravesti nepaprastai įspūdin
gai, Įsukant l spalvotą filmą 
apeigas nuo pamaldų iki iškil
mių Lietuvių Kultūriniame Dar
želyje.

RUGSĖJO 6 d., Sv. Jurgio baž
nyčioje, 10:30 vai., šventei pritai
kytas iškilmingas pamaldas at- 
atlaikys klebonas kun. B. Iva
nauskas, asistuojant dviem ku
nigam.

Jeigu bus galima, filmavimas 
prasidės bažnyčioje. Atvirame 
ore, dalyviai išeina iš bažnyčios, 
ir automobilių paradas l Lietuvių 
Darželi policijos motociklų lydi
mas, taipgi bus nufilmuotas.

Į bažnyčią organizacijos pra
šomos atvykti su vėliavomis. Vė
liavos taip pat bus vežamos į Dar
želi.

PROGRAMA LIETUVIŲ 
DARŽELYJE

Kad Tautos Šventės Clevelan
de minėjimas liktų įamžintas, pa-

tautinių ir bendrinių orga
nizacijų eilėse. Jis yra Vil
ties draugijos revizijos ko
misijos narys, Čiurlionio 
Ansamblio garbės narys, 
Vasario 16 Gimnazijai rem
ti dviejų būrelių vadovas.

V e i kliam visuomeninin
kui ir nepailstamam lietu
viškųjų darbų puoselėtojui 
linkime geros sveikatos ir 
ištvermės.

• Birutė Augustinavičiū
tė ir Algis Rukšėnas buvo 
išvykę j St. Paul, Minneso- 
ta, kur vyko JAV studentų 
kongresas. Kongrese jie at
stovavo Lietuvių Studentų 
Sąjungą.

Kongrese, kuriame buvo 
atstovaujami 4^0 universi
tetai su milijonu studentų, 
mūsų studentijos atstovai 
kartu su latvių ir estų at
stovais atvyko gerai pasi
ruošę iškelti Amerikos ir 
kitu valstybių studentų at
stovams Sov. Sąjungos im
perializmo ir kolonijalizmo 
grėsmę laisvajam pasauliui 
ir išdėstyti Pabaltijo vals
tybių padėtį. 

siunčiant filmą { Australiją ir ki
tų kraštų lietuviams, svarbu, 
kad l DarželJ lietuviai suvažiuo- 

kuo skaitlingiausia.
Niekur pasaulyje lietuviai ne

turi tokios savo šventovės, kaip 
mes Clevelande. Atvykite visi { 
darželi, prieš 12 valandą, nepa- 

vėluokit.
Programoje: trumpos kalbos 

prie paminklų, kurias sakys pa
skiri asmenys. Apatinėje dalyje, 
prie Dr. Basanavičiaus pamink
lo, Čiurlionio ansamblis atliks 
dainų programą, šokėjai išpildys 
tautinius šokius.

Moterys, kurios tik turi tauti
nius rūbus, dėvėkit juos, kad su
teikus spalvingumą filmui.

(Tik lietingas oras galėtų nu
matytas iškilmes sugadinti. To
kiu atveju viskas baigtųsi su pa
maldomis bažnyčioje.)

DONELAIČIO MINĖJIMAS
Tautos šventės proga, I Apy

linkė iškilmingai paminės ir Kris 
tijoną Donelaiti. Tam rengiamas 
specialus vakaras šv. Jurgio pa
rapijos salėje šeštadienio vaka
re, rugsėjo 12 d.

• Nėra nieko brangesnio, 
kaip vaiko gyvybė. Tai vil
tis ir ateitis. Bet yra ir to
kių, kurie gyvena tik šia 
diena. Ir jokie planai nebe
tinka jų ateičiai, nes jie 
serga leukemia. Tai tragiš
ka vėžio ligos forma, ypa
tingai pavojinga mažame
čiams. Kiekvienais metais 
apie 2000 vaikų paliečiami 
tos ligos. Nors šiuo metu 
ir neturima vaistų tai ligai 
išgydyti, bet mokslas daro 
dramatinę pažangą jiems 
surasti. Tuo tarpu yra su
rasti vaistai, kurie tik pra
tęsia vaiko gyvenimą savai
tei, mėnesiui, kartais net 
metams. The American 
Cancer Society praneša, kad 
tolimesni bandymai yra 
daug žadą. Yra atsiekta to
je srityje naujų laimėjimų, 
kurie gali privesti prie nau
dingo lūžio kovos su vėžio 
liga istorijoje. Tokiomis 
viltimis šviečiantis, svarbu 
jau dabar paremti The 
American Cancer Society 
darbus. Tai visuomeninio 
pobūdžio organizacija, pa
sišventusi kovai su vėžio li
ga ir leukemia.

Informaciiai ir literatū
rai apie kovą su vėžio ligo
mis įsigyti, skambinkite 
CH 1-1177.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje

6 k. 1 š., gerame stovyje, 
variniai vandens vamzdžiai, 
geras rūsys, 2 vonios, gra
žus kiemas, garažas. Įmo- 
kėjimas tik $600.00.

2 šeimų 5-4, gerame sto
vyje. Garažas. $12,000.

1 š., 6 k. Moderni virtu
vė, gražus kiemas. $10,700.

3 š., G garažai. E. 66 gt. 
prie St. Clair. $12,800.

2 š. 5-4 ir G k. 1 š. ant 1 
sklypo arti šv. Vito. Gražus 
kiemas. $1G,2OO. Siūlykite!

2 š. po G k., {mokėjimas 
$500.00.

Investavimui
2<2 š. ir ] š. ant vieno 

sklypo, gerame stovyje, pa
jamų virš $200 per mėnesį. 
Kaina $12,500. j mokėjimas 
$1,000. Bankui $121 mėn.

G š. mūr. arti St. Clair. G 
gazo pečiai, gerame stovyje.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1-6666

Clevelando dienraštis Plain Dealer įsidėjo šią Vysk. Valančiaus Lituanistinės Mokyklos tautinių 
šokių grupės šokėjų nuotrauką, paskelbdamas, kad šokėjai pasirodys tautybių programoje, kuri užims 
svarbią vietą "Parade of Progress" mugėje, ruošiamoje naujoje, didžiulėje Konvencijų salėje.

Nuotraukoje: Balašaitytė, Zilytė, čiuberkytė ir Urbanavičius.
Plain Dealer fot. R. Matjasic nuotrauka

TAI MŪSŲ VISŲ NAMAI

Kiekvienos bendruomenės kul
tūrinis ir visuomeninis klestėji
mas ir gerbūvis priklauso ne vien 
tik nuo gabių, ryžtingų ir pasišven 
tusių vadovų ir skaitlingųorgani- 
zacijų. Didele dalimi ui pri
klauso ir nuo tos bendruomenės 
ekonominio pajėgumo, nuo suge
bėjimo sutraukti lėšų naudin
giems tikslams. Tas lėšų sutrau
kimas naudingas ir neša gerų vai
sių, kai jis nevykdomas vienai 
dienai ir vienam siauram reika
lui, bet žvelgiant 1 tolimesnę 
ateiti ir J tinkamą tų lėšų panau
dojimą.

Viena iš nedaugelio ūkiniai pa
jėgių Clevelando lietuvių organi
zacijų yra neperseniausiai įsi
steigusi Lithuanian Villagebend- 
rovė. Tai akcijų pardavimo keliu 
sutraukto kapitalo lietuvių orga
nizacija, kuri jau pirmaisiais sa
vo veikimo metais sugebėjo ne tik 
sušelpti ir paremti visą eilę ki
tų lietuvių organizacijų, bet, tin
kamai savo kapitalą investavusi 
l La Šalie namus 185 gt., išmo
kėjo savo akcininkams dividendą, 
didesni nei bet kurio banko nuo
šimčiai už indėlius.

Sumanymų steigti kooperaci- 
niais ir visuomeniniais pagrin
dais organizacijas buvo ir tebėra 
daug. Bet Įsteigimui ir jų išlaiky
mui neatsiranda reikiamo ryžtin
gumo ir organizuotumo. Lithu
anian Village bendrovė taip pat 
nesugebėjo sutraukti pakankamo 
kiekio lietuvių akcininkų. Jos pa
grindą vistiek dar sudaro Lietu
vių Klubo pertiektas kapitalas. 
Nors pavienių akcininkų skaičius 
ir nėra mažas, tačiau lyginant su 
Clevelando lietuvių organizacijų 
ir jų narių skaičium, jisgalėtųir 
turėtų būti žymiai didesnis.

Lithuanian Village bendrovės 
tikslais, jos pastangomis {vesti 
lietuviškąją bendruomenę po pla
čiu stogu, nerodomas reikiamas 
susidomėjimas. O tai yra nuosto
linga pačiai organizuotajai Cle
velando lietuvių bendruomenei.

ŠI penktadieni, rugpiūčio 28 d. 
7 vai. vak. Lietuvių Salėje, Su
perior Avė., {vyks Lithuanian 
Village b-vės visuotinas akci
ninkų susirinkimas, kurio metu 
bus perrenkami 4 nauji direkto
riai (kas metai iš 12 direktorių 
4 perrenkami) ir apsvarstyta ei
lė svarbių klausimų.

Reikia tikėtis, kad ne tik bend
rovės nariai - akcininkai, bet 
ir kiti lietuviškų organizacijų na
riai parodys reikiamą susidomė
jimą augančia ir tinkamai savo 
tikslų siekiančia organizacija. 
Tvirčiau {leidusi šaknis lietuvių 
visuomenėje toji organizacija neš 
didesni derlių, reikalingą ir nau
dingą bendriems siekiams įgy
vendinti.

Kiekviena lietuvių organiza
cija, kiekvienas susipratęs lie
tuvis, besirūpinąs Clevelando 
lietuvių visuomenės tolimesniu 
likimu, turėtų įsigyti bent po vie
ną Lithuanian Village b-vės akci
ją. Tuo reikalu besidomi gali 
kreiptis kiekvienu metu pas Lie
tuvių Klubo reikalų vedėją Povi

lą šuk{ (ar { Lithuanian Village 
b-vės direktorius), tel. EX 1- 
1143. Adresas: 6835 Superior Avė.

• Kaip ilgai tęsis Jūsų 
pajamos ilgesnes ligos at
veju. Skambinkite Z. Obe- 
leniui 881-7741 ar V. Gied
raičiui 944-6835.

• Naujųjų piliečių balius, 
kurio metu bus pagerbti 
apie 2000 naujai naturali- 
zuoti piliečiai, įvyks rugsė
jo 19 d., 8:30 vai. vak. Stat- 
ler-Hilton viešbučio salėje. 
Šokiams gros Kenny Bass 
ir Henry Haller orkestrai.

Trys lietuvaitės skautės prie kryžiaus skautų stovykloje Putname. 
B. Kerbelienės nuotrauka

PREZIDENTO
ANTANO SMETONOS
MONOGRAFIJA
ALEKSANDRO MERKELIO

parašytas veikalas neužilgo pasirodys knygų rin
koje. Monografiją leidžia

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Valdyba.

Šį leidinį dar galima užsiprenumeruoti, pri
siimtus 10 dol. ALT S-gos iždininkui Povilui Ali
šauskui — 107-17 118th St., Richmond Hill, N. Y.; 
Dirvai, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103 ir per vietos ALT S-gos skyrių valdybų 
narius.

N a t i o n a lities Service 
Center ta proga pagerbs ir 
du išrinktus iškiliausius pi
liečius.

Įėjimas 1.50 dol. Bilietus 
jau dabar galima užsisaky
ti ar įsigyti Nationalities 
Service Center, 1620 Pros- 
pect Avė.

• Išnuomojamas 5 kam
barių butas be baldų.

6724 Bayliss Avė.

• Kriaušių ir slyvų galite 
pigiai įsigyti Niaurų ūkyje, 
Brunsvvick, County Rd. #38, 
Brunsvvick, Ohio.

(94-95)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirva vėl pasirodys pir
madieniais, pradedant rug
piūčio 31 d. Išskyrus rug
sėjo .7 d., Darbo Dienos 
šventės proga, Dirva, kaip 
ligi šiol, eis tris kartus j 
savaitę,

• Prezidentas Lyndon B. 
Johnson paskyrė prel. Joną 
Balkūną j Tautinę Bendruo
menės Santykių Komitetą 
— National Committee for 
Community Relations.

Prezidentas, remdamasis 
Civilinių Teisių 1964 m. 
Aktu pakvietė iš įvairių vi
suomenės sluoksnių asme
nis sudaryti komitetą, ku
ris būtų patariamuoju or
ganu Bendruomenės San
tykių Tarnybai — Commu
nity Relations Service.

• Algirdas Modestavičlus 
su garbės pažymėjimu bai
gė De Paul Universitete 
Chicagoje biologijos ir che
mijos mokslus.

Jis numato tęsti studijas 
Northvvestern universitete.

Algirdas nuo pat studijų 

Jaunavedžiai Rima (Tamošiūnaitė) ir Šarūnas Rimai tarp tėvelių. 
Kairėje Kazys ir Olga Rimai, dešinėje Aldona ir Albertas Tamošiū
nai. A. Plėnio nuotrauka

Hollywoodo aktorė Rūta. Lee - Kilmonytė su ką tik parsivežu iš Lietuvos senele ir tėveliais prie 
lietuvių bažnyčios, kitą dieną po grįžimo iš Lietuvos. L. Kančausko nuotrauka

pradžios Clevelande pri
klausė Korp! Neo-Lithua
nia ir visą laiką buvo akty
viu jos nariu. Tai nepails
tamų tos korporacijos na
rių Genovaitės ir Cezario 
Modestavičių sūnus. Geno
vaitė Modestavičienė yra 
Korp! Neo-Lithuania gar
bės filisterė, o Cezaris — 
buvęs ilgesnį laiką tos kor
poracijos pirmininku Cleve
lande.

Algirdo brolis Edas, taip 
pat Korp! Neo-Lithuania 
narys, iškilus sportininkas, 
buvo krepšinio rinktinės 
dalyviu Australijos 
lėse.

Tai pasigėrėtina 
rantų šeima, visad 
ir iškili savo darbu 
jomis.

Algirdui linkime gražios 
sėkmės tolimesniame moks
lo kelyje.

perga-

• Henrikas Bezumavi- 
čius, Nepr. Lietuvos aviaci
jos karininkas, mirė rugp. 
18 d. Gyveno Yonkers, New 
Yorke. Palaidotas rugpiū
čio 21 d.

GRAŽIOS VESTUVĖS

Rugpiūčio mėn. 15 d. Chi
cagoje susituokė Vida Ta
mošiūnaitė su Šarūnu Ri
mu, šv. P. Marijos Gimimo 
bažnyčioje. Vestuvinė puo
ta buvo Šv. Kryžiaus para
pijos salėje. Visų dėmesį 
atkreipė gražus, meniškas 
salės dekoravimas. Puikio
je nuotaikoje, besilinksmi
nančių p.p. Tamošiūnų ir 
p.p. Rimų giminių, draugų 
ir bičiulių buvo virš trijų 
Šimtų.

Vida baigusi Illinois uni
versitetą magistro laipsniu, 
o Šarūnas bebaigiąs archi
tektūrą. (pv)

KVIETIMAS

Lietuvių Profesorių Drau
gijos nariai maloniai kvie
čiami dalyvauti paprastam 
dvimetiniam LPDA drau
gijos visuotiniame suvažia
vime š. m. rugsėjo mėn. 13 
d., sekmadienį, 12 vai. Chi
cagoje, Jaunimo Centre. 
Dienotvarkė įprastinė. Iš 
vakaro, šeštadienį, rugsėjo 
12 d., 7 vai. 30 min. vakare 
pirmą kartą pagerbsime 
abiejų Tėvynės okupantų 
nužudytus ir kankintus mū
sų kolegas ir studentus par
tizanus uždėjimu vainiko 
prie paminklo kovotojams, 
žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės. Po pagerbimo akto da
lyvausime subūvime-vaka- 
rienėje, kurią ruošia Litua
nistikos Instituto Iždo Ta
ryba. Laukiamas pelnas bus 
skirtas minėto instituto 
darbams spausdinti. Dėl bi
lietų prašome iš anksto 

korpo- • kreiptis su septyniais dole- 
aktyvi 
ir idė-

go,

riais pas prof. S. Dirmantą: 
6616 S. Washtenaw, Chica-

111. 60629.
Lietuvių Profesorių 

Draugija Amerikoje

NEOLITHUANŲ 
STOVYKLA

šią vasarą studentų neo- 
lithuanų stovykla įvyksta 
p.p. Garmų vasarvietėje — 
Echo Valley Lodge & Cot- 
tages, Echo Lake, Penna. 
nuo rugpiūčio 29 d. iki rug
sėjo 7 d.

Visi stovyklautojai suva
žiuoja šeštadienį, rugpiūčio 
29 d., o sekmadienį, rugpiū
čio 30 d. po pamaldų 11 vai. 
ryto iškilmingas stovyklos 
atidarymo posėdis ir kol. 
Stasio Santvaro, korp. gar
bės filisterio, paskaita.

Visi neolithuaniai — fi
listeriai, senjorai ir junjo- 
rai yra kviečiami stovyklo
je dalyvauti. Neolithuanų 
bičiuliai bei svečiai malo
niai kviečiami aplankyti 
stovyklą ir praleisti laiką 
studentiškoje nuotaikoje.

• Inž Stepas Malėnas, 
Dirvos skaitytojas ir rėmė
jas, šiomis dienomis išvyk
sta į Peru, P. Amerikoje, 
kur vadovaus popieriaus 
fabriko statybai.

Inž. Malėnas dar neseniai 
dirbo Vietname taip pat va
dovaujant moderniško po
pieriaus fabriko statybai.

• Dr. Alg. Avižienis, iš 
Pasadena, Cal. darbo reika
lais savaitę laiko praleido 
New Yorke. Ta proga ap
lankė savo draugus. Dr. 
Avižienis profesoriauja Pie
tinės Kalifornijos universi
tete ir dirba kaip inžineri
jos patarėjas Jet Propul- 
sion laboratorijoje. Jis yra 
aktyviai įsijungęs į akade
mikų veiklą ir yra LB Ta
rybos narys.

• Daivos ir Romo Kezių 
antragimis sūnus rugpiūčio 
15 d. buvo pakrikštytas Ri- 
čardo-Jono vardu, Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje, 
Brooklyne. Krikšto tėvai

Dabartinė Rochesterio LB Apylinkės valdyba, kuri rugsėjo 26 d. rengia apylinkės penkiolikos metų 
sukakties minėjimą. Sėdi iš kairės: Kazimiera Bulsienė — narys kultūriniams reikalams, Kazys Sa
balis -- pirmininkas, Ona Adomaitienė — vicepirm. parengimų reikalams. Stovi: Kęstutis Miškinis — 
sekretorius, Bronius Krokys -- vicepirm. kultūriniams reik, ir Juozas Sunkus — iždininkas.

buvo B. Kliorienė iš Kali
fornijos ir K. Siliūnas. Nau
jagimio tėvai aktyviai reiš
kiasi akademikų skautų 
veikloje, gi R. Kezys yra 
LB Tarybos narys.

• Audronė Kubiliūtė, bai
gusi matematikos mokslus 
Northeastern universitete 
Bostone bakalauro laipsniu, 
apsigyveno Chicagoje.

Audronė, būdama Bosto
ne, gyvai reiškėsi skautiš
kame veikime. Studijuoda
ma jinai priklausė Akade- 
mikių Skaučių Draugovei 
ir šiuo metu yra Akademi- 
kių Skaučių Draugovės 
Centro Valdybos pirminin
kė.

Audronės tėvelis, buvęs 
Lietuvos kariuorpenės ka
rininkas, prieš kelis metus 
tame pačiame universitete 
baigė mechanikos inžinie
riaus mokslus, o brolis Uo
gintas ten pat tebestudi- 
juoja inžineriją.

• Dr. Stepas Matas iš 
Clevelando vadovauja Aka
deminio Skautų Sąjūdžio 
stovyklai, kuri vyksta prie 
New Yorko rugp. 24-30 d.

DETROIT

MOKINIŲ TĖVAMS

L. B. Detroito Lituanis
tinė šeštadieninė mokykla 
1964-65 mokslo metus pra
dės rugsėjo mėn. 12 d., šeš
tadienį.

Jau dabar yra laikas už
registruoti pirmo skyriaus 
mokinius, kurie iki šiol ne
lankė mokyklos. Taip pat 
reikalinga užregistruoti ir 
tuos mokinius, kurie, kad 
ir nelankę mokyklos, nori 
įstoti į aukštesnį skyrių. 
Suprantama, tokie moki
niai turi būti paruošti na
muose ir jie bus perkelti į 
atitinkamus skyrius pagal 
jų lituanistinį pažangumą. 
Visi mokiniai registruojasi 
pas mokyklos vedėją tele
fonu GR 8-2436 arba asme
niškai.

• įsidėmėkite, kad Lie
tuviškų Meliodijų radijo 
valanda dabar girdima nau
ju laiku šeštadieniais nuo 
8:45 iki 9:45 vai. vak. iš 
Detroito radijo stoties 
WJLB, banga 1400. rvj

BALETAS DETROITO 
SCENOJE

D. L. K. Birutės Draugi
jos skyriaus iniciatyva De
troite visuomenė šį rudenį 
turės progą pamatyti klasi
kinį baletą, kurį išpildys V. 
Karosaitė ir J. Puodžiūnas. 
Klasikinio šokio koncertai 
lietuvių kolonijose yra ga
na retas dalykas, nes iš 
Lietuvos pasitraukę šokio 
menininkai patys jau nebe
šoka, o tik vėrčiasi pamo
komis studijose. Iš jauno
sios kartos ryškesnių klasi
kinio šokio entuziastų, kaip 
Violeta ir Jaunutis, kaip ir 
negirdėti. Nugalėję sunku
mus abu prasiveržė į šokio 
meno aukštumas ir jau nuo 
1962 metų ruošia koncer
tus, šoka U.S.O. programo
se ir pasirodo televizijoje.

Violeta Karosaitė ir Jau
nutis Puodžiūnas jau yra 
apkeliavę nemaža lietuviš
kų kolonijų. Ir Detroito ko
lonija šį kartą nebus ap
lenkta, nes jie atvyksta 
spalio mėn. 31 d. St. B.

• Jurgis Strazdas iš 
Guelph, Ont., užsiprenume
ravo prez. Ant. Smetonos 
monografiją.

CHICAGO

PRADEDA MOKSLĄ

Priešmokyklinio amžiaus 
vaikams lietuviška auklėji
mo institucija — Vaikų Na
mai Chicagoje, darbo me
tus pradeda rugpiūčio 31 d. 
Čia vadovaujamasi Ameri
koje smarkiai populiarėjan
čios dr. M. Montessori auk
lėjimo principais, ypatingai 
pabrėžiant lietuvių kalbos, 
dvasios ir papročių pasisa
vinimą. Namams vadovau
ja S. Vaišvilienė, jos padė
jėja yra J. Juknevičienė.

Vaikų Namus išlaiko AL 
Montessori draugija, kuriai 
vadovauja I. Kraučeliūnie- 
nė. Namai buvo suorgani
zuoti prieš metus laiko dė
ka dr. L. Kraučeliūno, nu- 
pirkusio tinkamas patalpas 
ir besirūpinančio, kad jie 
išaugtų į didelę ir rimtą lie
tuviško auklėjimo židinį.

Pora, nepora, pora.., žaisdami ir dėliodami rutuliukus vaikai 
mokosi numeracijos AL Montesoori Vaikų Namuose Chicagoje.

VI. Juknevičiaus nuotrauka

ROCHESTER

MINĖS 15 METŲ 
SUKAKTI

Vienas iš seniausių Jung
tinėse Amerikos Valstybė
se Lietuvių Bendruomenės 
vienetų — Rochesterio apy
linkė šiais metais mini sa
vo penkiolikos metų gyva
vimo sukaktį. Ji susiorga
nizavo 1949 m. rudenį iš 
iki to laiko veikusios Lietu
vių Tremtinių Sąjungos.

Ta proga rugsėjo 26 d., 
šeštadienį, šv. Jurgio para
pijos salėje rengiamas mi
nėj imas-koncertas. Meninę 
programą atliks vietinės 
pajėgos: solistės Birutė 
čypienė ir prof. Vlada Sa- 
balienė, aktorė-deklamatorė 
Izabelė žmuidzinienė ir LB 
choras, vadovaujamas Jono 
Adomaičio. Po programos 
šokiai, veiks baras ir bufe
tas. Pradžia 7 vai. 30 min.

Visi vietiniai ir kaimyni- - 
nių bei tolimesnių vietovių 
lietuviai maloniai kviečia
mi gausiai dalyvauti šiam 
neeilinio pobūdžio lietuviš-* 
kam subuvime. (km)

LOS ANGELES
• Pavergi u iu Tautų di

džiulis susirinkimas ruošia
mas rugsėjo 30 d., 7 vai. 30 
min. Shrine auditorijoje, 
665 West Jefferson Blvd.. 
Los Angeles mieste, šiame 
masiniame susirinkime da
lyvaus ir lietuviai, šį masi
nį susirinkimą organizuoja 
Los Angeles Young Repub- 
licans ir tikisi turėti apie 
7,000 dalyvių. Susirinkimo 
pagrindiniu kalbėtoju bus 
John Stormer. knygos 
”None Darė Call It Trea- 
son” autorius, šis masinis 
susirinkimas bus perduoda
mas per televiziją ir radiją.

• Lietuvos Vyčiu 52-sis 
metinis suvažiavimas 1965 
metais įvvks Los Angeles 
mieste, šis seimas įvyks 
1965 metų rugpiūčio mėn.
6. 7, 8 dienomis Statler Hil- 
ton viešbutyje. Suvažiavi
mą rengia 133-ji Los An
geles Lietuvos Vyčių kuopa.


	1964-08-26-Darvia 0001
	1964-08-26-Darvia 0002
	1964-08-26-Darvia 0003
	1964-08-26-Darvia 0004
	1964-08-26-Darvia 0005
	1964-08-26-Darvia 0006
	1964-08-26-Darvia 0007
	1964-08-26-Darvia 0008

