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Korp! Neo-Lithuania 7-ją stovyklą atidarant rugpiūčio 30 d. E. ir J. Garmų vasarvietėje, iškil
mingo posėdžio metu kalba vyr. valdybos pirm. V. Mažeika. Nuotraukoje iš kairės: J. Matonis, V. 
Krumplis, N. Vaičaitytė, V. Mažeika, G. Mironas, V. Gruzdys, Zita Petravičiūtė, R. Gulbinas, A. 
Sperauskas, R. Buinytė.

MUSU TAUTINE PAREIGA
Korp! Neo-Lithuania Vy

riausios Valdytos pirminin
ko Vaclovo Mažeikos žodis 
atidarant 7-ją nelithuanų 
stovyklą.

Pirmiausia sveikinu visus 
svečius ir korporantus 
Korp. Neo-Lithuania Vy
riausios Valdybos vardu,at
vykusius čia į šią gražią 
vasarvietę, septintojon neo- 
lithuanų vasaros stovyklom

Korporacija, atgaivinusi 
savo veiklą išeivijoje, kas
met prieaugliui didėjant, 
pasijuto išsibarsčiusi įvai
riose vietovėse ir atsirado 
gyvas reikalas ieškoti būdų 

ŠIANDIEN IR RYTOJ
KOMUNISTU vadams Sovietijos klimatas niekad nebuvo la

bai geras, štai neseniai Sovietijoje mirė didžiausios Vakarų 
Europoje italų komunistų partijos vadas Palmiro Togliatti. Prieš 
tai neseniai Sovietijoj mirė prancūzų kompartijos galva Thorėžas. 
1956 metais Sovietijoj mirė lenkų kompartijos vadas Boleslaw 
Bierut, 1949 m. bulgarų kompartijos vadas Georgy Dimitroff. 
Be šių, Maskvoj dienas užbaigė 1952 m. Mongolijos komunis
tų vadas Korloin Tchoibalsan, o 1964 m. Sovietijoj paskutini 
atodūsį išleido amerikiečių komunistų vadas William Z. Foster. 
Pagaliau 1964 m. Sovietijoj savo dienas užbaigė ir albanų komu
nistų vadas George Thabit.

Sąrašas nepilnas. Dar trūksta aukštų kompartijos pareigūnų 
vardų, kuriuos Stalinas buvo { Sovietiją išsikvietęs ir likvidavo. 
Istorija juos jau pamiršo. Būtent, Vengrijos kompartijos gal
va Belą Kun, Stalino likviduotas ir tik neseniai reabilituotas, 
arba Rytų Vokietijos kompartijos vadovas Heinz Neumann, Sta
lino Įsakymu sušaudytas kaip išdavikas...

Vieni komunistų vadai Sovietijoj mirė nuo kulkos pakaušy
je, kiti nuo plaučių uždegimo, vėžio ar širdies smūgio. Visi jie 
išleido paskutinj atodūsi savo ideologinėje tėvynėje.

Daug kas yra girdėjęs dramblių mirimo legendą. Jausda
mi artėjančią mirt{, drambliai patys nuvyksta { kapus. Komu
nistų vadams tai ne legenda, o realybė. Ar jie visi laisvu noru 
pasirenka Sovietiją mirimui, ar tai tik toks supuolimas? Ko
munistai moka, jei tas jiems naudinga, laiku pašalinti iš gyvų
jų tarpo draugus ir priešus.

Thorezo ir Togliatti, abiejų stalininkų mirtis, aišku, labai 
palanki Chruščiovui. Abu mirusieji komunistų vadai buvo ištiki
mi Stalino idėjoms ir tik paskutiniu momentu, kai Chruščiovas 
pasmerkė stalinizmą, išvertė marškinius. Bet niekas nebuvo 
tikras, kad tą jie padarė nuoširdžiai. Paskutiniu laiku Togliatti 
praktikavo Italijoje "tautini komunizmą", kas papildė komparti
ją naujais nariais. Tas pats vyko ir Prancūzijoje.

Organizuodamas kompartijų konferenciją, Chruščiovas nori 
oficialiai pasmerkti Mao šalininkus. Kad tai pavyktų, jam reika
lingas pilnas prancūzų ir italų kompartijų pritarimas. Ar Tho- 
rezas ir Togliatti gyvi būdami būtų parėmę Pekino pasmerki
mą, šiandien niekas negali pasakyti. Jie negalės dalyvauti konfe
rencijoje ir jų balso niekas nebegirdės. Senoji Stalino gvardija 
bus išblaškyta. Dar yra vienas palikuonis, tai Rytų Vokietijos 
komunistų vadas Ulbrichtas. Bet vaikšto gandai, kad jis serga 
vėžiu. Gal ir jis mirs Sovietijoje...

PRAVDOJ Ivanas skaito straipsn{ apie liberališkesnės ekono
mijos {vedimą Sovietijoje.

-- Tai vis apgaudinėjimas, -- pastebi žmona.
-- Nesakyk taip. Nikita Chruščiovas gerai išstudijavo vakarų 

ekonomijos sistemą. Jis net buvo nuvykęs | Ameriką...!
— Tas nieko nereiškia. Leninas juk buvo Šveicarijoje, bet ir 

šiandien dar neturime gerų laikrodžių... ,^vgj

ir priemonių korporacijos 
v i e nalytiškumui išlaikyti. 
Vien tik raštus siuntinė- 
jant šito nepasieksi, ir su
važiavimai, kurie šaukiami 
kas antri metai, kuriuose 
ne visuomet gausiai korpo
rantai dalyvauja, nebuvo 
pakankama priemone tam 
atlikti. Čia ir kilo sumany
mas ruošti vasaros stovyk
las, kuriose yra progos su
sitikti ne tik jaunimui, bet 
ir vyresniems kolegoms. 
Stovyklos prigijo korpora
cijoje ir dabar jau atrodo, 
kad be jų ir nebegalėtume 
apsieiti. Stovyklas tenka 
vertinti teigiamai jau vien

A. Gruzdienės nuotrauka

dėl to, kad čia išvystomas 
d r a u g iškurnąs, duodama 
progos išklausyti rimtų pa
skaitų įvairiomis temomis, 
įsitraukiama j diskusijas,

RINKIMINĖM TEMOM
PER DU MĖNESIUS GIRDĖSIME DAUG PASI
GYRIMŲ, KAD VIS DĖLTO PAVYRU IŠLAIKY
TI TAIKĄ, IR DAUG PAGRISTOS KRITIKOS, 
KAD TOKS TAIKOS IŠLAIKYMAS TIK SU
SILPNINO JAV POZICIJAS ATEIČIAI. — BAI
MĖ IŠNAUDOTI SAVO GALIĄ VEDA PRIE 

NUOLATINIŲ NUOLAIDŲ.

-------  Vytautas Meškauskas -------
Nors oficiali rinkiminė kampa

nija prasidės tik š| savaitgali, 
spaudoje jau pasirodė daug sam
protavimų apie Rinkimines temas 
ir jų patiekimą rinkėjams. Pre
zidentes Johnsonas, kuris šiuo 
metu esąs tikras savo perrinki
mu, vis kartosiąs, kad jis kraš
tą išgelbėjęs nuo atominio karo. 
Esą, jis girdėjęs daug šauksmų 
iš generolų ir politikų pusės 
elgtis griežčiau, bet pasirinkęs 
nuosaikesni kelią. Tokia jo po
zicija pasirodžiusi sėkminga 
santykiuose su Panama ir padė
jusi išlaikyti taiką kitur. Na, 
o Vietname ... ten kolkas žuvę 
200 amerikiečių, kas esą geriau 
už 200.000, be to apsaugoti savo 
kraštą turi patys vietnamiečiai, 
o ne amerikiečiai.

Kiek inteligentiškiau vystyda
mas tą temą New Yorko T įmes 
James Reston konstatuoja, kad 
nepaisant paviršutiniško opti
mizmo, VVashingtone esama gi
laus susirūpinimo dabartine pa
dėtimi visuose frontuose. Prob
lemą, prieš kurią stovi VVashing- 
tonas, Restonas taip suformuluo
ja: "Mes turime galios, bet ne
galime jos panaudoti! (We have 
power, būt can’t ūse it)".

JAV galėtų pasiųsti savo ka
riuomenę l Saigoną ar Havaną 
ir ten atstatyti tvarką, bet, gir
di, toks elgesys vistiek neiš
spręstų problemos visiems lai
kams, priverstų sulaužti ame
rikiečių įsipareigojimus Jungti
nėm Tautom ir jau sudarytom 
sutartims bei padidintų atomi
nio karo su Sovietų Sąjunga ri
ziką. JAV savo jėga galėtų iš
spręsti Kipro problemą, bet jei 
tai privestų prie Graikijos ar 
Turkijos pasitraukimo iš NATO, 
nauda būtų labai abejotina.

Be to, grynai iš vidaus po
litinio taško sprendžiant, ar JAV 
visuomenė norėtų, kad dar dau
giau amerikiečių būtų pasiųsta 
j Vietnamą ir ten būtų pradė
tas Korėjos tipo karas?

Tą pat| Vietnamo pavyzd} pa
sigriebdamas, kolumnistas Joe 
Alsop teigia, kad prezidentas 
Johnsonas gali nebijoti respubli
konų kritikos dėl politikos Viet- 

pratinimasi dalyvauti spau
doje rašant ir redaguojant 
stovyklos laikraštį, įskiepi- 
jimas neolituaniškos nuo
taikos jaunimui, šiek tiek 
noriu sustoti prie tos neoli
tuaniškos nuotaikos.

Neo-Lithuania, būdama 
kultūrine akademine orga
nizacija, nesaisto savo na
riu pagal jų religiją, bet 
daugiausia kreipia dėmesį į 
meilę ir pareigą savo tau
tai, rūpinasi tautos laisve, 
garbe ir gerove. Ši didžioji 
mūsų tautinė idėja glūdi 
kiekvieno lietuvio sieloje. Ji 
neužgeso net ir sunkiau
siais tautai laikais, nepa
laužė jos net ir rusų carų 
Vergija, bolševikų ištrėmi
mai, nei nacių kacetai. ši 
tautinė idėja pagimdė tau
tai tuos didžius atgimimo 
Vadovus, kurie prikėlė ją iš 
sunkaus miego, sužadino 
patriotizmą ir iššaukė lais
vės kovas. Taigi, ši tautinė 
idėja ir buvo paremta Neo- 
Lithuanijos vyriausiu tiks-
lu. ši tautinė idėja ir šian
dien lygiai svarbi, kaip ir 
prieš 42 metus, šiandien ji 
yra reikalinga kovojant už 
lietuviškumą, kalbos ir šei
mos išlaikymą. Kai kas iš 
jaunųjų kolegų praeitame 
korporacijos suvažiav i m e 
pareiškė, kad šūkis ”PRO 

(Nukelta { 2 psl.)

name, nes kitokia politika rei
kalautų didesnių karinių jėgų pa
siuntimo, prieš ką piestu stotų 
JAV rinkikai. Ir Eisenhoweris 
laimėjęs rinkimus žadėdamas 
baigti, o ne laimėti Korėjos ka
rą.

Iš kitos pusės, kolumnistas 
Henry J. Taylor teigia, kad jei 
respublikonai nesumušdabar de
mokratų per lapkričio rinkimus, 
jie negali kaltinti nieko kito, 
kaip tik save.

Juk kai demokratų admi
nistracija perėmė krašto valdy
mą, invazija l Kubos Kiaulių 
įlanką dar nebuvo {vykusi. Ken
nedy taip visą tą reikalą tvar
kė, taip sumaišė visus ČIA in
vazijos planus, kad privedė prie 
baisaus pralaimėjimo su viso
mis jo pasėkomis. Vien admi
nistracijos elgesys tos aferos 
metu būtų pakankama priežastis 
atstatydinti vyriausybę. (JFK 
tikslas buvo parodyti pasauliui, 
kad JAV nieko bendro neturi su 
ta invazija, dėl to jis uždraudė 
savo laivynui ir aviacijai parem
ti kubiečių invaziją, kuri buvo 
JAV {staigos -- ČIA -- paruoš
ta! Būtų logiškiau, jei jis dėl 
to būtų visai atsisakęs nuo to
kio sumanymo. Kiekvienu atveju, 
bijodamas tuo laiku panaudo
ti visą savo jėgą,jis privedė 
prie tokios tragikomiškos pa
dėties, kad dabar JAV karo lai
vynas patj Castro saugo nuo 
naujo sukilėlių užpuolimo!)

Panašiai ir Vietname. Kaip 
galima reikalauti,kad vietnamie
čiai kovotų už savo laisvę, jei 
Henry Cabot Lodge šiuo metu 
važinėja po Europą, aiškinda
mas, kad JAV sutinka su dery
bom dėl to krašto tolimesnio 
likimo, kai tik bus pasiekta ka
rinė pergalė. Tai kam tada ko
voti, kad atidavus savo likimą 
| rankas tų, kurie patys bijo 
panaudoti savo galią? Ir kam 
tada reikėjo nuversti Diemo re
žimą ir tuo pačiu sau pasiimti 
atsakomybę. Ar nepatogiau būtų 
aiškinti, kad Diemas mūsų ne
klausė ir pats pasirinko savo ke
lią.

O pačios Amerikos viduje? Ar

MIRĖ LIETUVOS GEN. KONSULAS 
NEW YORKE JONAS BUDRYS

A. A. JONAS BUDRYS

Ilgametis Lietuvos kon
sulas New Yorke, buvęs 
Klaipėdos sukilimo organi
zatorius ir vadas Jonas 
Budrys mirė 1964 m. rug
sėjo 1 d., 10 vai. vakare.

Gimęs 1889 m. gegužės 
10 d. Kaune. Baigęs gim
naziją, 1915 m. buvo mobi
lizuotas ir tarnavo rusų ka
riuomenėje. Lietuvos nepri
klausomybę atstačius, kaip 
generalinio štabo karinin
kas, aktyviai reiškėsi ir va
dovavo Klaipėdos krašto 
atvadavimui iš Alijantų 
okupacijos. Po pasisekusio 
sukilimo, nuo 1923 m. ėjo 
aukštas pareigas kaip Lie
tuvos vyriausybės atstovas 
Klaipėdos krašte. Apie 1 
metus išbuvęs to krašto gu
bernatorium, perėjo į diplo
matinę tarnybą. 1928-1933 
m. laikotarpyje — Lietuvos 
Konsulas Karaliaučiuje, o 
nuo 1936 m. Lietuvos gen. 
konsulas New Yorke.

J. Budrys 1940 m. buvo 
pagerbtas New Yorko gar
bės piliečio titulu. Yra pa
rašęs ir spaudoje skelbęs 
savo atsiminimus iš Klaipė
dos sukilimo laiku.

Jono Budrio mirtimi Lie
tuvių tauta neteko užsitar
navusio kovotojo, prityru
sio diplomato.

Nors ir senyvo amžiaus 
sulaukęs, velionis buvo ak
tyvus ne vien savo postą 
atstovaudamas, bet akty
viai reiškėsi visuose dar-

administracljos verkimas dėl ci
vilių teisių neprivedė prie tokios 
padėties, kada rasinė {tampa pa
siekė iki šiol nebūto laipsnio? 

"Leiskit mums tęsti" — (Let 
us continue) -- Toks šūkis bu
vo mestas demokratų konvenci
joje Atlantic City. "Eiti pirmyn 
prie ko?-- klausia Henry J. Tay
lor. — Prie dar didesnių laimė
jimų namuose ir užsieniuose? 
Laimėjimų kame ir kur?"

Žodžiu, respublikonų galimy
bės glūdi klausime, ar jie pajėgs 
išaiškinti iš visų pusių mulki
namiems amerikiečių rinkė
jams, kad protingas savo jėgos 
panaudojimas niekados nepaken
kė ir visada tik padeda. 

buose, kur tik buvo reika
linga jo talka ir iniciatyva.

Velionio J. Budrio palai
kai penktadienį lėktuvu bu
vo pervežti iš New Yorko į 
Chicagą ir pašarvuoti Pet
kaus koplyčioje. Laidoja
mas šį šeštadienį, rugsėjo 
5 d. Tautinėse kapinėse 
Chicagoje.

• JAV Senatas 49 balsais 
prieš 44 priėmė {statymą, kuriuo 
Sočiai Security pensijos planu 
besinaudojantiems bus sutei
kiama apdrauda nuo ligų. Dar 
tenka nugalėti Kongrese esanti 
opozicija tam planui, bet jau ir 
dabar Senate priimtas {statymas 
laikomas dideliu administracijos 
laimėjimu socialinės apsaugos 
srityje.

Kad naująjį {statymą {gyvendi
nus, tenka pakelti Sočiai Secu
rity mokesčius. Tuo pačiu įsta
tymu 5°Jo padidėja pensijos. Gau
namos pensijos suma tuo būdu j 
mėnesi padidėja apie 7 dol.
• PIRMINIAI RINKIMAI, šio

mis dienomis {vykę Michigano 
valstijoje, parodė {domius šių 
metų rinkiminiams posūkiams 
duomenis. Pvz., Detroito gyven
tojai pasisakė už potvarki, kuriuo 
namų savininkai pasilieka sau 
teisę spręsti, kam jie nori ar 
nenori parduoti savo nuosavybę. 
Daugelis organizacijų jau spėjo 
pareikšti, kad tas potvarkis nesu
derinamas su konstitucija ir dėl 
jo dar teks vesti kovą teismuose. 
Bet gyventojai bent gavo pareikš
ti savo nuomonę...

Rinkimuose taip pat pasitvir
tino resp. gub. Romney populia
rumas. Nors Michigano valsti
jos gerbūvi demokratei priski
ria VVashingtono administracijos 
nuopelnams, bet nėra abejojama, 
kad Michigano biudžetas, iš nuos
tolių perkeltas | perteklių, gali 
būti tik gub. Romney nuopelnas.
• ROBERT F. KENNEDY at

sistatydino iš vyriausybės, kad 
pasišventus pilnam laikui rinki
minei kampanijai. Kaip žinoma, 
jis kandidatuoja | senatorius iš 
New Yorko valstijos, kur jo opo
nentu yra resp. senatorius Kea- 
ting.
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Prezidentas de Gaulle, Prancūzija, Tretysis
Pasaulis, Lietuva ir... Vlikas J= Lanskoron^

14)
De Gaulle, bent žodžiais pasi

lieka tvirtos laikysenos prieš 
sovietus ir komunistinius reži
mus šalininkas. Bet išstodamas 
prieš JAV, dažnai ją ir Sov. 
S-gą kišdamas J tą pati niaišą, 
prikišdamas dominavimo tenden
cijas, imperializmą ir kolonia
lizmą, tiki jis ar netiki į ko
munistinį pavojų? Prieš porą me
tų man teko vienam str. (Var
pe) paliesti de Gaulle politiką. 
Tada rašiau, kad de Gaulle ... 
"iš savo istorinio determinizmo, 
kurį jis vadina sens de l*his- 
toire, išeidamas, mano, kad Ru
sijos politikos nauja orientaci
ja bręsta. Klausimas tik kada 
u būsimoji reorientacija konkre- 
tizuosis..." Tarptautiniai įvykiai 
vystėsi taip, kad de Gaulle pasi
darė tvirčiausias europinio sta
tus quo gynėjas. Jo akimis žiū
rint, rašiau "status quo sutvir
tinimas yra išeities taškas sie
kiant visam pasauly tikrojo atos
lūgio... Bet jei Chruščiovas už
sispiria savo reikalavimuose ir 
neparodo saikumo žymių, reikia

Tautinė pareiga
(Atkelta iš 1 psl.)

PATRIA” jaunimui atrodo 
toks mistiškas, toks abs
traktus, savo tėvynės da
bar neturint, gyvenant ki
tame krašte, nesą nei kaip 
pritaikyti šūkį ”PRO PA
TRIA”. Noriu pabrėžti, kad 
— PRO PATRIA — mes 
galime pritaikyti kiekvienu 
momentu ir kiekvienu atve
ju bendraudami tarpusavy
je, su svetimtaučiais ir at
likdami savo bent minima
lias tautines pareigas. Ne
gana vien tik lietuviu va
dintis, reikia mokėti savo 
kalbą, pažinti didingą tau
tos istoriją, įsijungti į vi
suomeninę bei kultūrinę 
veiklą. Visiems yra aišku, 
kad vienas iš pagrindinių 
tautos didybės faktorių yra 
nuolatinė tautos moralinė 
bei kultūrinė pažanga. Is
torijos patirtis rodo, kad 
tauta, kuri netenka kūrybi
nės galios ir maitinasi vien 
tik kitų tautų kultūrinėmis 
gėrybėmis* yra vedama į 
asimiliaciją arba į degene
raciją. Jeigu prisiminsime 
ir mūsų viduramžių galin
gus kunigaikščius, kurie 
sugebėjo praplėsti Lietuvos 
sienas ir jėga-užkariauti di
delius plotus, bet neišvystė 
kultūrinės galybės.ir ši di
džiulė viduramžių valstybė 
subirėjo. Kultūrinę pažan
gą gali vystyti tik kilnios, 
valingos ir taurios asmeny
bės. arba pilnutinės asme
nybės, kuriose pasireiškia 
gilus krikščioniškas doro
vingumas. aukštas intelek
tas ir neišsemiama kūrybi
nė galia. Tokių asmenybių 
kornoraciia stengiasi prisi
auginti. reikia tikėti, kad ir 
ši stovykla bent šiek tiek 
prisidės prie Neo-Lithuani- 
jos tikslų siekimo.

Mes visi labai rūpinamės 
ir jaudinamės dėl akademi
nio jaunimo dalyvavimo 
snaudoie, rašymo korespon
dencijų ar straipsnių j laik
raščius. Vvriausioji korpo
racijos valdyba, norėdama 
paskatinti jaunimą rašyti, 
skelbia stovyklaut o j a m s 
konkursą — aprašyti sto
vyklą stovyklai pasibaigus. 
Už geriausius straipsnius 
yra skiriamos trys premi
jos, būtent — pirmoji pre
mija $40.00, antroji $25.00 
ir trečioji $15.00. Konkurse 
gali dalyvauti tiktai nuola
tiniai stovyklautojai stu
dentai neolituanai. šio kon- 
ku rso sumanytojas ir pir
mosios premijos mecenatas 
yra kol. filisteris Juozas 
Jurevičius iš Chicagos.

Vyriausios Valdybos var
du linkiu stovyklautojams 
linksmos nuotaikos ir sėk
mingo stovyklavimo.

laukti. Laukti kantriai, nenusilei- 
džiant, kol įvykių evoliucija, kuri 
de Gaulle manymu yra neišven
giama, privers Sonetų viešpatį 
išmintingesne kalba kalbėtis..."

Taigi, ar toji reorientacija jau 
yra įvykusi? Ar Chruščiovas jau 
rodo saikumo žymių, ar jis kal
ba protingesne kalba, ar yra 
vilčių taikiai išspręsti neiš
spręstas problemas — de Gaulle 
aiškiai nepasisako, bet jo užsie
nio politikos oficialūs aiškinto
jai, kaip min. Couve de Murville 
arba ambasadorius H. Alphand, 
duoda suprasti, kad ... tas pavo
jus gal ... sumažėjo, nes su- 
tvirtėjusio (?) status quo pa
grindu pasaulis pasuko taikios 
koegzistencijos keliu (?). Pagal 
Couve de Murville. nuomonių ne
sutapimas, vadinasi JAV — 
Prancūzijos nesusipratimai, pa
reina nuo pasaulinių įvykių ir 
dviejų blokų vidujinės evoliuci
jos skirtingo vertinimo. Manyda
mas, kad komunistinio bloko sai
tai pasileido, ypač prasidėjus 
Maskvos-Pekino kivirčams, 
Couve de Murville teigia, kad 
dabartinė Atlanto Pakto organi
zacija yra "daugiau ar mažiau" 
įvykių pralenkta ir aiškiai pasi
sako, kad dabartinėmis sąlygo
mis Prancūzija turi savo jėgo
mis laisviau disponuoti, negu 
anksčiau. Taip pateisindamas de 
Gaulle kariškų jėgų iš Atlanto 
pakto karo vadovybės žinios ati
traukimą, užsienių ministras ta
čiau nesivaržo pakartoti Prancū
zijos vyriausybės ištikimybę At
lanta sąjungai ir pabrėžia, kad 
žymių JAV jėgų Europoje buvi
mas dar reikalingas. Ambasado
rius VVashingtone H. Alphand, 
savo ruožtu, kaip įmanydamas, 
stengiasi švelninti de Gaulle 
"antiamerikoniškumą", teisinda
mas, pvz., Kinijos pripažinimą 
šitaip: komunizmas nebėra mo
nolitinis, iš Maskvos diriguoja
mas, blokas. Dabar Pekino vy
riausybė kontroliuoja apie 1/4 
pasaulio žmonijos, o ilgas Pran
cūzijos pietryčių Azijoje patyri
mas rodo, kad toj srity j joks 
sprendimas neįmanomas be Ki
nijos pritarimo. Tokia esanti šios 
dienos tarptautinė realybė. H. 
Alphand teigia, kad pripažinda
mas Kiniją de Gaulle nesiekęs 
apsunkinti JAV politikos, bet pri
pažinus Maskvą, kodėl Prancū
zija negalinti pripažinti Pekino? 
Lygiai taip pat vykdamas į P. 
Ameriką de Gaulle neturi tiks
lo varžytis su draugiškosiomis 
JAV, bet tik sustiprinti su P. 
Amerika senus ekonominius ir 
kultūrinius ryšius. Europai ta
tai naudinga, o JAV tai nekenks...

• * ♦

Kaip beaiškintume de Gaulle 
pasaulinės politikos zigzagus, 
aišku, kad jo santykiai su JAV 
senai pairo ir juo tolyn vis la
biau yra.

Ne geresni jie ir su Europos 
partneriais. De Gaulle nori, kad 
Europa būtų "europeiška", vadi
nasi, politiniai ir ekonominiai 
nepriklausoma nuo JAV. Prieš 
tokį principą joks europietis ne
kovoja. Skirtingumai pradeda 
reikštis dėl to principo įgyven
dinimo metodų. Jungtinės Euro
pos dar nėra. Jungtinė Europa, 
kad ji būtų gyvybiška, turi apim
ti ne šešias valstybes, bet vi
sas. Ne tik vadinamus laisvus 
kraštus, bet ir Vokietiją ir pa
vergtus kraštus! Tai dar tik 
tolimos, labai tolimos viltys,dar 
svajonės...

Nėra abejonės, kad de Gaulle 
yra įsitikinęs, jog su sovietais 
reikia rasti koks nors"susitvar-
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kymas", bet jis norėtų, kad tas 
"susitvarkymas" būtų atsiektas 
jam vadovaujant ir jo iniciatyva, 
bet ne amerikoniškai diplomati
jai tarpininkaujant. Adenaueris 
kadaise išsireiškęs, kad jei Vo
kietija vykdytų antiprancūzišką 
politiką, toji galėtų susitarti su 
Maskva Vokietijos sąskaiton. De 
Gaulle norėtų tartis su Maskva 
Europos vardu, bet dar negalint 
nei svajoti apie visos Europos 
apjungimą, kokia dabartinė pa
dėtis tos pretenduojamai apsi
jungusios Europos? Ekonomiš
kai daugiau, ar mažiau apsijun
gusi yra tik "mažoji šešių Eu
ropa". Tai jau rimtas branduo
lys, turėjęs gražių vilčių stip
riau jungtis ir politiškai, kada

LIETUVIU DIENA NEW YORKO 
MUGĖJE m

Viskas prasidėjo prieš apie 
pustrečių metų, anot J. Bačiū- 
no, su šampaniniu apetitu, bet 
su kokakoline kišene. Kai tik 
buvo paskelbtas mflgės — Pa
saulinės parodos -- projektas, 
tuojau kilo šūkis, kad, žflt-būt, 
"Lietuva turi dalyvauti". Atseit, 
reikia pastatyti Lietuvos pavil
joną, reikia surinkti ekspona
tų, suorganizuoti budėtojus, pris
pausdinti milijonus knygelių ir 
išnaudoti tą progą "supažindin
ti šimtus milijonų parodos lan
kytojų su Lietuvos byla".

Atvirai pastebėti, kad toks 
sumanymas mums dabar "ne pa
gal Jurgį kepurė", pradžioje bu
vo visiškai nepopuliaru, kone 
"Lietuvos reikalo išdavimas". 
Tik kai susikūrė komitetas ir 
pradėjo pieštukais ant popierio 
skaičiuoti, ko ir kiek tam da
lykui reikia, kraštutiniai entu
ziastai atlyžo. Laiptas nuo laip
to, iš padebesių, per Pabaltijo, 
paskui per Pavergtos Europos 
Tautų paviljonų projektus, per 
lietuvių kultūros festivalį, per 
atskirus lietuvių religinės ir tau
tinės muzikos koncertus nauja
jame Loncolno vardo meno cent
re, ilgainiui nusileista iki lie
tuviško kryžiaus (koplytstulpio) 
pastatymo viename mugės skly
pe ir Lietuvių Dienos surengi
mo mugės ribose. (Lietuviai, be 
to, dalyvavo New Jersey šven
tėje tos valstybėj paviljone).

Ir ši "kepurė", valstybinio už
nugario neturinčiai išeivių gru
pei buvo toli gražu ne iš leng
vųjų, tačiau "lietuviškasis Jur
gis", įtempęs jėgas, įstengė ją 
garbingai užsidėti.

MANIFESTACIJA SAU IR KI
TIEMS

Kaip masinė manifestacija, ši 
Lietuvių Diena buvo bene didžiau
sia rytiniame JAV krašte pas
tarųjų 25 metų protarpyje, savo 
mastu turbūt beveik prilygoChi- 
cagoj neseniai buvusioms dainų 
ir šokių šventėms ir toli pra
lenkė visas kitas neva masines 
manifestacijas.

Nors tokios manifestacijos, 
palyginti su ilgai trunkančiomis, 
daug energijos ir lėšų reikalau
jančiomis pastangomis, esti me- 
teoriškai trumpos, ir pergreit 
ateina tas nelemtasis "po visam", 
jų palaimingumas tautiniu atsi- 
šviežinimu yra neįkainojamas. 
Tegu tai į aukštumas neprasi
siekiančių kultūrinių vertybių 
manifestacijos (nesgi masinės), 
tačiau jos gaivina dirvą ir aukš
tesnės kategorijos kultūrinėms 
vertybėms lietuviuose dygti.

Tokių manifestacijų poveikis 
kitiems, nelietuviams, paprastai 
nesiekia toli, kaip gražbyliai sa
ve ir kitus įtikinėja. Mugė trun
ka jau visa vasara ir daug mi
lijonų lankytojų joje buvo, bet 
didžioji lietuvių manifestacija 
truko tik kelias valandas, dau
giausia uždą roję SingerBowl am
fiteatro "duobėje" (gerai mato
me tik iš helikopterių), tad ji 
tegalėjo būti pastebėta vos men
kos dalelės . tų kokios šimtinės 
tūkstančių tą dieną mugėje bu
vusių nelietuvių lankytojų.

Vainiko uždėjimo metu aikš
telė prie kryžiaus buvo užpildy
ta keleto šimtų lietuvių, ir niekas 
iš kitų tuo metu tenai negalėjo 
nei prisiartinti, nei pamatyti, kas 
ten dedasi. Buvo žadėta progra-

D. Britanija pareiškė norą įsto
ti į "šešių" Europinę Ekono
minę Bendruomenę ( E.E.B.), o 
ją be abejo būtų pasekusios ir 
kitos europinės valstybės, Atlan
to pakto dalyvės. Taip atsirado 
Atlanto Bendruomenės idėja, ku
rią rėmė prez. Kennedy, gana 
užsispyrusiai piršdamas D. Brit.
E. E. B. Įstojimą. Tai ir būtų 
buvęs tas "Trojos — anglo-sak- 
sų -- arklys", kurio taip pabūgo 
de Gaulle ir brutaliai, vienava- 
liškai deryboms nepasibaigus, 
uždėjo savo veto D. Brit. įsto
jimui. Bet Atlanto Bendruome
nės, tokios kokią ją vaizduoja 
de Gaulle, ir visa Europa nenori. 
Ar galima įsivaizdinti, kad Eu
ropos pramonė ar žemės ūkis 
galėtų pasilikti savarankiški 
prieš milžinišką JAV pramonės 
potencialą? Europa ištirptų 
anglo-saksų jūroje! Europa kaip 
tik nori būti lygiu partneriuJAV, 
bet tam kaip tik reikia, kad ji 
apsijungtų...

(Bus daugiau)

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

mos dalyvių eisena skersai mu
gės plotą. Jei jų, apsirengusių 
tautiniais drabužiais, gerai suri
kiuota spalvinga eisena būtų žy
giavusi, nuo kryžiaus iki Singer 
Bowl, ji būtų patraukusi kokiai 
15-20 minučių daugelio akį. Bet 
programos dalyviai buvo repeti
cijoj nuo 10 valandos, prie kry
žiaus nepasirodė. "Eisena" su
sidarė iš aštuonių vėliavų ir 
paskui jas slinkusio palaido ke
lių šimtų "nerikluotės karių" bū
rio. Jokio įspūdžio. Bent jau jo
kio gero įspūdžio. Kažkas klau
sė: What’s that?" -- "Mušt be 
some religious ceremony", spė
liojo kitas...

ATGARSIS DIDŽIOJOJ SPAUDOJ
Mūsų spaudoje džiaugiamasi, 

kad Lietuvių Dieną labai gerai 
įvertino didieji New Yorko dien
raščiai, kad ją garsino radijo ir 
televizijos stotys. Ir teisybė: apie 
tai parašė visi New Yorko ryti
niai (pirmadienio) dienraščiai, 
o "šykštusis" New York Times 
paskyrė jai net 73 eilutes. Pa
minėjo, kad prel. Balkonas pa
moksle puolė Sovietų Sąjungą ir 
komunizmą, tik nutylėjo už ką 
puolė, ir nutylėjo kitų laikraš
čių atžymėtas viltis, kad ateity 
Lietuva vėl šioj mugėj turės sa
vo paviljoną, kaip ir pereitoj 
turėjo. Nutylėjo NYT ir šen. 
Keatingo apsilankymą ir jo kal
bą. Noriau kalbėjo apie lietuviš
kus šokius (iš Rūtos Kilmonytės 
aiškinimų), apie gintarą, apie 
tradicinius tautinius drabužius, 
apie pamaldas ir, galop, apie 
Lietuvos vyriausybės charge 
d’affaires Juozą Kajecką, kuris 
šią dieną pavadinęs nepails
tančios lietuvių dvasios manifes
tacija. Apie dainas tepastebėjo, 
kad "Protarpiais, kai šokėjai il
sėjosi, didžiulis mišrus choras 
atviroje scenoje dainavo lietu
viškai"...

Daily News savo pranešimą 
apie Lietuvių Dieną pailiustravo 
gėlių gaunančios Rūtos Kilmony
tės nuotrauka, paminėjo, kad ji 
neseniai parsivežė savo senelę 
iš anapus geležinės uždangos, kad 
buvo uždėtas vainikas prie kry
žiaus žuvusiems už Lietuvos 
laisvę paminėti, pacitavo ištrau
kas iš J. Kajecko ir šen. Kea
tingo kalbų.

N. Y. Tribūne parašė trum
piausiai, bet ryškiausiai iškėlė 
politinę tos manifestacijos pras
mę.

Nebūtų perdėta tvirtinant, kad 
vien šių trijųdienraščiųpraneši- 
mai painformavo apie Lietuvą 
kelis milijonus amerikiečių. Bet 
klystų, kas iš to susidarytų įs
pūdį, jog tie pranešimai buvo 
tarp svarbiųjų tos dienos žinių 
ar redakcinių straipsnių pusla
piuose. Iš tikrųjų tie pranešimai 
buvo mugės Informacijos rėmuo
se. NY Times, pavyzdžiui, tas 
didysis (taip, reliatyviai imant) 
aprašymas guli 24-me puslapy
je prie bridžo ir šachmatų sky
relių. Mugės rėmuose Lietuvių 
Diena buvo viena iš pramogų 
ten įvykstančių kone kasdien, 
kartais ir ne po vieną tą pačią 
dieną. Apie jas visas laikraščiai, 
radijas, kaikurios televizijos 
stotys kasdien iš anksto praneša, 
o laikraščiai sekantį rytą jas ir 
pa recenzuoja. Lietuvių Diena di
džiojoj spaudoj buvo minėta, kaip 
iškilesnis įvykis tarp kitų pana
šių kasdieninių įvykių mugėje.

(vr)

SAKO, POLITIKA, ar net ir šiaip vieša visuomeninė veikla 
gadinanti žmogų. Kažin argi jau taip ir yra. Gal toks sakymas 
tėra "privatininkų" (nepaslenkančių peržengti savo asmeninių in
teresų sklypelio ribų) pasiteisinimas.

Betgi kartais politika kaiką ir iš tiesų "sugadina". Buvo, 
štai, toks mielas Šaipokas Bražvilius. "Stovyklavo" Unros ir 
Iros globoj, neužkliuvo už jo "skrynų", atplaukė Amerikon, ste
bėjo savo artimą-tautietį per pasaulį keliaujančio žmogaus pe
ripetijose Ir traukė jį per dantį, mylėdamas, kaip save patį. 
Ligi šiai dienai tie draugiški gnybtelėjimai tebėra namų apyvo
kose. Pavyzdžiui: "Košę maišyti reikia, asile!"

Praslinko dešimtmetis su kaupu, šaipokas ūpo politiku ir 
Bražvilius -- Vilium Bražėnu. Tas pats, sakytum, žmogus, o 
nebeatpažinsi: koks piktas!...

Skaitau apie Amerikos pažadinimą (Dirvos 94 nr.) ir da
ros ilgu anų dienų draugiškai dygių bražviliškų pašaipų. Vietoj 
jų — žodžiai, kaip botagai: nuogas melas, nesąmonės, isterijos, 
šmeižto orgijos, kermošiaus šundaktariai, padugnių agitatoriai, 
besikoliojančios bobos, šlykščios neapykantos pykčio iškreipti 
veidai, paspringimai pravardžiavimais, nuodų mišrainė, Pravdos 
talkininkai, nepraustaburniai, isteriški rėksniai, spiaudymasis 
ugnimi, Rytų klika...

Bražviliau, Bražviliau, ką iš tavęs politika padarė!
Tarp mūsų kalbant, gaila ne tik politikoj žuvusio Bražvi- 

liaus, o ir Goldvaterio, kurį Vilius Bražėnas tais botagiškais 
žodžiais nuo priešų gina... Nes dar nematyta, kad laisvuose 
rinkimuose botagais pasisektų gauti balsų, jeigu jų trūksta. O 
jeigu netrūksta, tai juo labiau ko uip jaudintis ir pykti? Piktu
mu gi meilė ne tik neįgyjama, bet dažniausia ir įgytoji praran
dama. Jei pats Goldwateris taip be atodairos visus čaižytų, tai 
ligi lapkričio spėtų išvaikyti šalininkų daugiau, negu rizikuoti- 
na, norint rinkimus laimėti. Jis tačiau kiek kitokį pavyzdį rodo.

Senatorius vargu ar būtų turėjęs bėdos su ta "ekstremiz
mo" problema, jeigu ne kaikurių jo rėmėjų senokai pradėus 
praktikuoti neatodairiškai ekstremistiškas stilius. Kažin, ar čia 
ne meškiškas patarnavimas išeina?

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette 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.

SIUNTINIUS J LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette 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
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PAVOJUS BRĘSTA LONDONE
Anglijos spauda jau atvirai rašo, kad šj rudenį prasidėsian

čios derybos urp Londono ir Maskvos vyriausybių dėl Anglijo
je deponuoto Pabaltijo Valstybių aukso ir prieškarinių tų kraštų 
vyriausybių išleistų bonų. Spauda remiasi rugpiūčio mėn. vidu
ry oficialiai užsienio reikalų ministerijos paskelbtu tuo reikalu 
pranešimu. Taip buvę sutarta Anglijos užsienių reikalų ministe- 
riui neseniai lankantis Maskvoje ir Įvairiais reikalais uriantis 
su Sov. S-gos užsienių reikalų ministeriu A. Gromyko.

Tą reikalą nagrinėjąs Financial Times of London (rugp. 19 d.) 
nusiskundžia, jog derybų pasisekimo kliūtimi esanti u aplinkybė, 
kad Anglija vis dar nepripažjstanti Pabaltijo valstybių inkorpora
vimo į Sov. Sąjungą de jure. Susitarimo atveju tektų uždaryti Lon
done tebeveikiančias Pabaltijo valstybių pasiuntinybes, kurių na
riai iki šiol naudojasi tam tikromis diplomatinėmis lengvatomis 
ir atstovams asmeniškai reiškiama kurtuazija.

Ta proga laikraštis dar priduria, kad JAV nepripažįstan
čios Pabaltijo valstybių aneksijos ne tik de jure, bet ir de facto 
ir Washingtonas tų kraštų atstovybėms teikia pilną pripažinimą 
(full recognition).

Būdingi yra Financial Times of London tolimesni išvedžio
jimai. Juose iškyla angliškai didybei tipinga ironija, nurodant, kad 
jau šiuo metu vykstant deryboms dėl buv. laisvų Balkanų kraštų 
Anglijoje deponuotų turtų ir anglų pretenzijų į konfiskuotus tur
tus satelitiniuose kraštuose, derybos dėl Pabaltijo valstybių auk
so ir dėl tų valstybių pasiuntinybių ilgai neužtruksiančios. Nes gi 
nei vienas tų pasiuntinybių vadovų nereprezentuojąs net egzili- 
nės vyriausybės požymių. Diplomatiniuose sąrašuose jie esą 
pažymėti kaip "asmenys, neįtraukti į esamų diplomatų sąra
šą, bet vis dar (štili) pripažįstami Jos Didenybės Vyriausybės, 
kaip asmeniškai besinaudoją tam tikra diplomatine kurtuazija." 
Dyglys, esą, glūdi žodelyje "štili". Jei rusai pareikalausią Pa
baltijo valstybių aneksijos de jure pripažinimo už Londono bir
žoje tebekursuojančių Pabaltijo valstybių prieškarinių bonų iš
pirkimą, toji kurtuazija atsidursianti beviltiškoje padėtyje.

Paliekant nuošalyje Pabaltijo valstybių pasiuntinybių funk
cijų aprašymą, kuriame vyrauja jau minėtoji ironija, tenka at
kreipti rimus dėmesys J faktą, kad derybose dėl aukso likučių 
savo eilės laukia ir Pabaltijo valstybės.

Klausimas ne aukso likučiuose ir ne Londono biržos nusta
tytoje prieškarinių bonų kainoje. Tai klausimas, nuo kurio spren
dimo priklauso milijonų žmonių likimas. Atlanto Sąjungos narys, 
galingoji ir garbingoji Didžioji Britanijos Karalystė, sutikusi 
su pokario dekolonizacijos politika ir atsisakiusi savų kolonijų, 
kuriose "saulė niekad nenusileisdavo", ruošiasi pripažinti (už 
7 mil. svarų!) Sov. S-gos pokarinius teritorinius užgrobimus, 
žiauriausio kolonializmo užmačias Europos kontinente.

Pats Financial Times of London pripažįsta, kad Pabaltijo 
pasiuntinybių veiklos dėka šiandien Europoje yra apie 100 tūkst. 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos piliečių, kuriems gręsia jų piliety
bės nepripažinimas ir išmetimas į pilietybės neturinčių beteisių 
padėtį. Tų Paeiti jo valstybių pasus pripažįsta veik viso laisvojo 
pasaulio valstybės. Bet atrodo, kad Anglijos vyriausybei parūpo 
papildyti savo kasą 7 mil. svarų kitų tautų nelaimės sąskaita.

Pats laikas, formalioms deryboms dar neprasidėjus, Įtikinti 
Anglijos vyriausybę, kad šių derybų pagrindu negali būti pažiū
ra Į Pabaltijo valstybių pasiuntinybių statusą. Esmė ne 7 mili
jonuose angliškų svarų. Esmė lietuvių tautos teisėje visomis 
priemonėmis išsaugoti gyvybinius valstybės principus, nors ui 
liestų ir vieną anglišką šilingą. Pats laikas dabar, nieko nelau
kiant, parodyti lietuvių vieningumą, nes — Hanibalas vėl prie 
vartV! (j.č.)

LAIŠKAI/

pastabos ties alg.
ZAPARACKO PASTABOMIS

Liet. Stud. S-gos pirmininkas 
Algis Zaparackas savo pastabo- 
mis dėl jaunimo posėdžio Wa- 
shingtono kongrese (Dirvos 
92 nr.) verčia atžymėti irgi ei
lę jam ir gal kitiems Įsidėmė
tinų pastabų. Būtent:

L Klaida, kad "Jaunimas su
silaukė kritikos už pasungas". 
Kritikos už pastangas nebuvo, o 
buvo tik atžymėta, jog pasungos 
nepasisekė taip, kaip buvo norė
ta.

2. Laikraščių atstovų vaidmuo 
viešame Įvykyje yra visų pirma 
informuoti savo laikraščius apie 
tai, kas ir kaip ten Jvyko. Ne
lietuvių spauda apie kongresą 
informuoti priklausė jo ren
gėjams ar jų. Įgaliotiniams. Mū
sų laikraštininkai, žinoma, galė
jo "šviesti" nelietuvius laikraš
tininkus apie Lietuvos problemas 
ir klubuose ar kitur už kongre
so ribų, bet tai darydami jie bū
tų nebe savo laikraščių atstovai, 
o apskritai "Lietuvos ambasado
rių" vaidmenyje, kuris vaidmuo 
tinka lygiai visiems ir nėra lai
kraščių atstovų nei privilegija, 
nei išskirtinė pareiga.

3. L. Stud. S-gos pirminin
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kas atskleidė tikrai plačiau ne
žinotą dalyką, būtent, jog jauni
mas spaudęs ALT, kad ruoštų 
kongresą Washingtone. Jei taip, 
tai jaunimui dabar tenka dalin
tis ir atsakomybe už tai, kad kon
gresas nepavyko taip, kaip norė
ta, nes spaudžiama ALT, tur
būt, kiek pasiskubino tą kongre
są rengti, nepaisydama iš anks
to numatytų tuo metu susidėju
sių nepalankių aplinkybių.

4. Klaida, kad tik šio kongre
so metu Washintone pirmą kar
tą susirinkę apie pora šimtų 
jaunimo "pasižiūrėti, kaip mūsų 
veteranai veikia". Antrajame 
ALJ .S-gos Washingtone prieš 
keletą metų surengtajame lietu
vių sąskrydyje jaunimo buvo bent 
dukart po porą šimtų.

5. Ko jaunimas pastarajame 
kongrese norėjo, buvo žinoma iš 
anksto ir jokių priekaištų tiems 
užsimojimams nebuvo. Tik po 
Įvykio teko apgailestauti, kad di
džiumos norėtų dalykų nepavyko 
Įvykdyti.

6. Jaunimo posėdžio rengėjai 
patyrė ir, reikia tikėtis, supra
to tai, kas kitų jau seniai patir
ta ir suprasta, būtent, -- poros 
šimtų laiškų tokiam dalykui su
rengti, deja, nepakanka.

7. Jaunimo posėdis nebuvo vie
nintelis toks, kuriame "galėjo 
dalyvauti visų kartų lietuviai". 
Ir kituose to paties kongreso 
posėdžiuose ne tik galėjo, o ir 
dalyvavo visų kartų lietuvių. Be 
to, esti ir daugiau susirinkimų

LIETUVIU BENDRUOMENĖ EINA SU GYVENIMU
Rugsėjo mėnuo yra Lietuvių 

Bendruomenės mėnuo. Ne kartą 
jau buvo nutarta, kad per tą mė
nesi visa mūsų spauda ir lietu
viai, kur tik jie gyvena laisvaja
me pasaulyje, būtų pasiryžę aiš
kinti, kas yra Lietuvių Bendruo
menė, ir dėtų pastangas ko dau
giau tautiečių suburti Į Bendruo
menę.

Mes manome, kad kol yra ir 
bus lietuvių pasaulyje, tol Lietu
vių Bendruomenės idėja ir tokia 
jos organizacija gyvuos. Ir gy
vuos ji tiek ir tol, kiek ir kol 
ji eis su gyvenimu, prisitaikins 
ir panaudos jo vis naujus besi
keičiančius reikalavimus ir sąly
gas. Ir ne tik panaudos, bet ir 
pati mėgins sau palankias sąly
gas Išugdyti.

Atsakyti Į klausimą ir teisin
gai nuspręsti, kas reiškia "visuo
met eiti su gyvenimu", nėra 
lengva. Tuos klausimus per rug
sėjo mėnesĮ ar ir bet kada kaip 
tik turėtume ko nuodugniau na
grinėti. Gal rasis naujų sumany
mų, pastebėjimų ir planų, ku
riuos mes dienų sukūriuose pra
žiūrime, užmirštame, nepastebi
me.

Aš nesijaučiu nei istorikas, nei 
filosofas, nei koks neklystantis 
politikas esąs (tik paprastas ūki
ninkas), kad keliais žodžiais 
ir keliais paragrafais galėčiau 
Į ta painų, labai sudėtingą rei
kalą katekizmiškai atsakyti. No
riu tik pasidalinti kai kuriais 
savo pastebėjimais per 71 me
tus savo gyvenimo Amerikoje, 
ar kaip jūs dabar mėgstate pa
sakyti -- "išeivijoje".

KAS LIEKA, KAS IŠTIRPSTA
Amerikos lietuvių bendruome

nės istorija per šimtą metų ir 
jų išlikimo galimybės , — teisin
giau sakant tai, kas iš jų dar li
kosi, — šiandien visiems mato
mos ir beveik aiškios. Jos turė
jo daug šviesių ir ne mažiau tam
sių, liūdnų, pražūtingų pusių. Bet 
mes iš praeities patyrimo pa
mokų nedaug tesimokome.

Ten, kur lietuviai laikėsi vie
nas prie kito susibūrę ir sten
gėsi eiti su gyvenimu, jie išliko 
ir laimėjo. Tėvynėje Lietuvoje 
kaip tik buvo tokios sąlygos. Mo
tina prie ratelio priespaudos lai
kais mokė savo vaikus skaityti 

bei suvažiavimų, kur "visoms 
kartoms" durys atviros.

8. Pervėlai apgailestaujama, 
kad mūsų spaudos atstovai "pra
leido progą ir nedalyvavo" jau
nimo organizacijų vadovų kon
ferencijoj, kuri buvusi Įdomi ir 
konstruktyvi. Nebūdami jaunimo 
organizacijų vadovai, spaudos 
atstovai negalėjo nekviesti ten 
Įsibrauti. Matyt, kažkas bus 
"praleidęs progą" prasitarti 
spaudos atstovams, kad jiems 
galima ir verta tos konferencijos 
pasiklausyti.

9. Kad jaunimo vadovų konfe
rencijoj dalyvavo ir Čionykštės 
didžiausios jaunimo organizaci
jos vadovė, tai, regis, natūra
lu ir būtina. Priklausančių žmo
nių dalyvavimas kongrese yra 
kongreso substancija, o ne re
zultatas. Rezultatų iš dalyvavimo 
gali būti, gali ir nebūti.

10. T. Mack iš Wilkes-Barre 
dalyvavimas pas respublikonų 
partijos vadus man kaip tik ži
nomas ir Įdomus. Bet tas vizi
tas Įvyko ne jaunimo posėdžio 
ribose ir ne jo rengėjų inicia
tyva. T, Mack tenai dalyvavo ša
lia tokių jaunuolių, kaip Bačiū
nas, Trečiokas, Kvetkus, Abrai- 
tis, Bartkus ir kiti. Jis dalyva
vo, kaip respublikonų partijos 
narys, jau seniai prieš Wa- 
shingtono kongresą tos partijos 
sąraše išrinktas savo apskrities 
prokuroras. Tik tas apsilanky
mas nebuvo viešas ir ten Įvy
kusių pasikalbėjimų turinys ne
buvo skirtas skelbti spaudoje,

11. "Prisiūti barzdą" kitam ne
būtinai reiškia kokį nemalonu
mą padaryti, o reiškia ir neti
kėtai padaryti ką nors geriau 
už tą kitą. Argi teisybė, kad 
jaunimas nei nebando tai ar ki
ta geriau už vyresniuosius pada
ryti? Ne tik bando, bet ir pada
ro. . Ir VVashingtone bandė, bet 
tuo atveju, deja, nepavyko. Te
gu kitur kur pavyks, ir tuo bus 
daugiau džiaugiamasi, negu "kri
tikuojama".

V. Rastenis 
Dirvos atstovas

Lietuvių Kongrese Washingtone

JUOZAS J. BACHUNAS
PLB Valdybos Pirmininkas

iš elementoriaus ar maldaknygės'' 
ir rado būdų jiems Įskiepyti Lie
tuvos meilę. Išgyventa vergija, 
baudžiava, okupacijos, Kražių 
skerdynės. Dideli ir nedraugiški 
kaimynai. Bet kai lietuvių tauta 
rengėsi laisvei, kovojo už ją, 
prisitaikė ir panaudojo tarptau
tines sąlygas (jų tarpe JAV pre
zidento Wilsono tautų apsispren
dimo programą), tai buvo lai
mėtas net pats aukščiausias po
litikos siekimas -- valstybinė 
nepriklausomybė.

Tuo laiku per šimtą metų išei
vijoje mūsų tautiečiai išliko lie
tuviais tik ten, kur jie būrėsi, 
laikėsi vienas prie kito, sukūrė 
pagrindus savo bendram ir lie
tuviškam švietimui ugdyti, kul
tūriniam savaimingumui reikš
tis. Tuomet jie jau galėjo ir se
najai tėvynei naudingai pagelbė
ti.

Kur nebuvo lietuviško švieti
mo, savo kultūros ugdymo, tau
tinės garbės ir sąmonės gilini
mo, platesnio žvilgsnio už laiki
nus asmeninius išrokavimus ir 
pramogas, — ten lietuviai ilgai
niui neatsilaikė, gyvenimo mo
dernėjimui neprisitaikė, naujų 
galimybių lietuviškai neišnaudojo 
ir beveik išnyko. Teisybę sakant, 
jie neišnyko, bet sutirpo kitų tau
tų jūroje.
NUO JOGAILOS IR JADVYGOS 
LIGI "KAIP SMAGIAU LAIKAS 
PRALEISTI"...

Mano atsiminimu, lietuviai 
Amerikoje pradžioje būrėsi labai 
savotiškai, nes tokios buvo są
lygos,tokia susidrumsčiusi jų tau 
tinė sąmonė ir mažiau negu kuk
lus jų pasirengimas visuomeninio 
gyvenimo būdui. Buvo steigiamos 
organizacijos, kaip "lietuvių- 
lenkų Jogailos draugystė" arba 
"lietuvių-lenkų Jadvygos drau
gystė". į jas stojo tie, kurie mo
kėjo susikalbėti lenkiškai ar no
rėjo būti "ponai", nes tatai skai
tė kažką aukščiau už gryną lie
tuviškumą. Tai buvo praeities 
liūdnos ir juokingos liekanos. Gy
venimas ne taip ėjo, ir tos drau
gijos vėliau išnyko.

Tada pradėjo kurtis lietuviškai 
aiškesnės šv. Jono, šv. Juozapo, 
šv. Kazimiero, šv. Jurgio, be
veik visais litanijos šventųjų var
dais draugijos, o po jų sekė 
Mindaugo, Gedimino, Vytauto, Si- 
mano Daukanto, Kareivių draugi
jos su uniformomis, šalpos ir 
apdraudos draugijos ar klubai pa
dėti ligoj atsidūrus arba papras
tų paprasčiausiai — "smagiau 
laiką praleisti".

Jaunoji tų lietuvių karta Į šias 
draugijas mažai rašėsi ar visai 
nestojo, nes ji ten nerado sau 
artimesnės dvasios nei stiliaus, 
kuriuos buvo jau Įsisavinusi šio 
krašto aplinkoje ir mokyklose. 
Tie, kurie dar nebuvo galutinai 
atitrūkę nuo lietuvių, steigė "Bal
tos Rožės" ar "Raudonos Rožės" 
klubus, o mergaitės -- "Lelijos" 
ar "Rūtos" klubus. Kai kada tai 
buvo tik sporto, pramogų, socia
linio bendravimo klubai. Ir jie vi
si šiandien jau išnyko, neturėjo 
prieauglio, nes steigėjai nepra- 
plėtė savo ribotų skonių ir pa
žiūrų, nenorėjo ir nesugebėjo 
eiti su naujo gyvenimo plates
niais ir gilesniais reikalavimais.

VISAIP ĖJOME "SU GYVENIMU"
Būtų per ilga istorija išminė

ti, kaip daugiau prasikūrę lietu
viai statė draugijų ir klubų na
mus, sales, steigė biznio bendro
ves. Tie namai ir biznio kom
panijos šiandien daugumoje yra 
visai išnykuslos ar tik merdėja 
be vilties išvengti numatyto lai
ko. Jos irgi nėjo su gyvenimu, 
atsakyčiau; tik reikėtų daug aiš

kintis, su kokiu gyvenimu jos tu
rėjo eiti ir kas reiškia "eiti su 
gyvenimu".

Bet ir tada kartais būdavo gud
rių žmonių, kurie mokėjo "eiti 
su gyvenimu" ir sąlygas išnaudo
ti, bet tik ne bendruomenės, o 
savo naudai. Jeigu man leistumėt 
paminėti vieną kitą linksmesnį 
atsiminimą, turėčiau pasakyti, 
kad mano vaikystėje Chicagoje 
beveik kiekvienas apsukresnis 
karčiamninkas tvėrė "lietuviškas 
draugijas", nes iš jų jis turėjo 
apčiuopiamos naudos. Karčiamos 
gale paprastai būdavo laikoma 
svetainiukė, kur jo sukurta 
"draugija" turėjo kas mėnesį ar 
dažniau susirinkimus. Dalyvius 
pavaišinant gėrimais ir valgiais, 
karčiamninkui būdavo naudos. Ir 
šiaip nariai į jo svetainę užeida
vo arba čia keldavo triukšmingas 
vestuves, varduves ir kitokias 
šventes.

Gal perdaug nebarsite, kad ir 
aš jaunystėje buvau išmėginęs 
nors ir mažą apčiuopiamą tokio 
"visuomeninio veikimo" skonį. 
Kai turėjau spaustuvėlę su Že
maičiu, tai buvau persikrovęs 
darbu ne tik spaustuvėje, bet ir 
draugijose. Labai tada dar stigo 
sekretorių, kurie galėtų surašyti 
susirinkimų nutarimus ir proto
kolus. Norom nenorom man teko 
būti (kai kada žmonės tiesiog 
priversdavo) sekretorium 10 ar 
net 12 organizacijų iš karto. Net 
vakarais beveik nelikdavo laiko 
privatiniam gyvenimui. Bet kai 
tos visos draugijos ruošdavo ba
lių, pikniką ar kokį didesnį pa
rengimą, kur reikėjo garsinimų, 
arba naujai draugijai reikėdavo 
konstitucijos, o be konstitucijos 
draugija negali būti, visus spau
dos darbelius jos užsakydavo mū
sų spaustuvėje. Buvo nors ir la
bai mažas, bet vis dėl to "biz
nis".

Tačiau tokiu būdu ir kar- 
čiamninkų "draugijos" ir tokie 
"bizniai" negalėjo pastoviau iš
silaikyti. Visa pasibaigdavo, kai 
nusibosdavo, žmonės pasendavo, 
arba geriau prasikūrę nebebuvo 
sudominti tokia "veikla". Pasto
vios lietuvių bendruomenės idė
ja čia neturėjo šaknų.

NAUJU ORGANIZACIJŲ POTVY
NIS

Dabar, kada prieš 10-15 metų 
suvažiavio Amerikon daug tūks
tančių naujų lietuvių, Į mūsų 
senąsias organizacijas ir klubus 
jie stojo, palyginti, negausiai, 
arba Įstoję vėliau nudildavo.

Jie buvo kitokios dvasios, ki
taip išauklėti, atsirėmę kitų tra
dicijų. Jie sparčiai kūrė kitokias

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
be muito, licencijos ir kitų mokesčių!
Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš 

sandėlių esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame 
automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas maši
nas, akordeonus, radijo ir televizijos aparatus, me
džiagas, maistą, svaiginamus gėrimus, cigaretes 
ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietu
vą maistą, medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms 
specialų labai vertingą

ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3 
susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems pal
tams labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vie
nos atkarpos 3 ’ •* jardų ekstra geros angliškos me
džiagos žieminiam vyriškam arba moteriškam kos
tiumui tik už

$75.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kalo- 

riteto maisto 22 svarų siuntinį M-13 susidedanti iš 
taukų, kakavos, miltų, kavos, šokolado, cukraus, ar
batos ir prieskonių tik už

$30.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą 

turėjusį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų 
medžiagų siuntinį V-3, susidedantį iš trijų atkarpų 
trims kostiumams po 3 >4 jardų, viso lOVį jardų 
tik už

$55.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2., England
' Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti 

nuo 1938 m.
Atstovai Amerikoje:

L. Venckus, 7042 S. Talman Avė.. 
Chicago, III. 60629. Tel. 436-0494. 
CiAIVA, 3570 W. Vernor, 
Detroit 16, Mich.

draugijas, organizacijas ir par
tijas, — tai ką atsivežė iš lais
vosios Lietuvos laikų ar ką bu
vo pradėję net per visai trumpą
laikotarpĮ tremtinių stovyklose, 
čia kūrėsi šviesiečiai, samarie
čiai, neolituanani, ateitininkai, 
varpininkai, rezistentai, laisvės 
kovotojai, vlikininkai, frontinin
kai, liaudininkai ir krikščionys 
demokratai, o taip pat skautai, 
šauliai, profesoriai, ramovėnai, 
j?aštininkai ir visokios tikros ar 
tik neva profesinės draugijos.

Ankstybesniųjų Amerikos lie
tuvių jaunimas Į jas beveik ne
stojo. Ir naujų atvykėlių jauni
mas, išskyrus skautus ir kiek 
kitus, nelabai. Jie kartais ku
ria vėl visai naujas organizaci
jas, ar nieko.

Tebėra kažkoks nesusiderini- 
mas su laiku ir gyvenimu. Vis 
kažkaip nepataikoma, blaškoma - 
si tarp atsiminimų ir svajonių, 
— ir to, koks yra naujasis gy
venimas, jo reikalavimai ir jo 
tikrosios galimybės.

Kitaip juk nebūtų tokio blaš
kymosi, išsiskirstymo ir nesusi
kalbėjimo, kur kartais niekam 
nebeaišku, kas, prieš ką, dėl ko 
ir už ką maištauja.
PLAČIAUSIAS TEBĖRA BEND
RUOMENES RATAS

Taigi, brangūs sesės ir bro
liai, mes tebeturime tas pačias 
bėdas, tuos pačius vargus ir rū
pesčius, ir vis dar lyg nejtelpa- 
me Į savo laiką. Vieni gal per
daug atsilikę, kiti gal perdaug 
toli svetimuose vandenyse už
plaukę.

Turime tai aiškintis ir ieško
ti būdų, kaip pataikyti Į savo lai
ką ir gyvenimo sąlygas, kuriose 
natūraliai ir sveikai vyksta kar
tu pasikeitimas.

Atrodo, dėl vieno beveik visi 
sutariame: mums lietuviams rei
kia bendros pasaulinės organiza
cijos, kokią turi žydai ir’ kitos 
tautos. Mes vis labiau imame su
tarti, kad tokia organizacija, ar 
net daugelio panašių organiza
cijų tinklas, yra Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė ir atskirų kraš
tų Lietuvių Bendruomenės. Gal 
sutiksime, kad burtis Į tą ratą 
gali ir privalo visi lietuviai. 
Įvairaus amžiaus ir Įsitikinimų, 
Įvairių kultūrų daržuose auklėti. 
Ir visi ieškosime priemonių, kaip 
eiti su gyvenimu, išsilaikyti ir 
laimėti ateitį.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė deda pastangas, kad viso pa
saulio lietuviai tautiniuose reika
luose būtų vieningi, vieni kitus 
geriau pažintų, gerbtų ir aukotų 
bent dalį savo pastangų didžiau
siam ir visuotiniam mūsų sie
kimui — padėti, kad Lietuva 
vėl būtų laisva, demokratiška 
ir nepriklausoma.
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AKIMIRKOS

Makabriška puota prie duobių
BRONYS RAILA

Užsitęsė mūsų pokalbiai. Ne 
vien dėl mano simpatijos varpi
ninkams. Daugiausia dėl to, kad 
A. Kučio "Atsakymas Dirvos vy
rams" buvo gana daug savotiš
kų faktų, idėjų Jr nuomonių apie 
mūsų išeivijos politinę bei vi
suomeninę anatomiją. Ir tokių 
nuoširdesnių, spalvingesnių, 
idealistiškai karštesnių, negu ki
tuose šios rūšies pastarojo de
šimtmečio pliurpaluose. Gi kai 
kurie konkretūs jo teigimai ar 
pranašavimai tiesiog verte atve
ria begalinę ir beviltišką mūsų 
politikos dramą. Liaudis jos ne
bejaučia, užmiršo. Bet iš tikrų
jų, prisiminti protarpiais dar 
verta.

Mes daugelis, išgyvenusieji 
aną klaikų karą, kažkaip lyg ma
žiau nustojom bijoti mirties. 
Atrodo, kad net atominės sui
rutės pavojai mūsų nebegąsdina 
taip, kaip jauniausiąją kartą. Gal
būt mes klystam, galbūt pavo
jams atbukom, nes per ilgai gy
venom dabarties makabriškame 
pasaulyje. *)

Bet aišku, mes dažnas užsi- 
krėtėm makabriškurnu, o jų tar
pe ir A. Kučys. Jam tik vienas 
gyvūnas skaistus, nesibaigiantis, 
patvarus, beveik amžinas — tai 
Vlikas. O kiti — juoda kreida 
jau aprašyti kaukolės ženklu, 
sergantieji, nykstantieji, gal ir 
visai išnykę.

Ir apie jų nykimą jis rašo 
kone patetiškai, su pasigardžia
vimu. Žmogus beveik negali at
sispirti nepradėdamas drauge 
gardžiuotis.►

"Išnyks visiškai, jei dar ne
išnyko", -- rašo mūsų bičiulis, 
-- "teorijos apie "Kybartų ak
tus". Negailestingas gamtos įs
tatymas pakirs pagrindus Lietu
vos suverenumą atstovaujančių 
institucijų, kurios paremtos tik 
tam tikrų fizinių asmenų egzis
tencija". Nebebus gal greit ir 

♦) Macabre--arabų kilmės pran
cūziškas būdvardis, reiškia lai
dotuvių nuotaiką, tamsybių Šėls
mą, lavonų šok{. Danse Macabre 
viduramžiais buvo vadinamas 
toks pieštas ar skulptuotas ratu
kas, kurį šokdavo visokių rūšių 
numirėliai: .turtingi ir elgetos, 
karaliai ir vergai, gražuolės ir 
raganos, seneliai ir kūdikiai...

ŠACHMATAI

VENGRAS LAIMĖJO 
JAV ŠACHMATŲ 

PIRMENYBES

Rugpiūčio 29 d. Bostone 
užsibaigė JAV atviros šach
matų pirmenybės. Dalyva
vo 234 iš JAV ir užsienio. 
Laimėjo didmeisteris Pal 
Benko. surinkęs lO’-j taš
kų iš 12 galimų. Robert 
Byrne, Sherwin ir jugosla
vas Rodicič po 9(2 taškų. 
Didmeisteriai Lombardy ir 
Bisguier, Suttles, Zucker- 
man po 9 taškus. Iš lietuvių 
pirmoj pirmenybių pusėj, 
pasižymėjo Kazys Merkis 
(Bostonas), būdamas pir
maujančių eilėse su 4> į :11 
taškų. Jis įveikė meisterį 
dr. Lapiken ir Porto Rico 
čempioną M. Conon. Antro
joj pirmenybių pusėj labai 
įspūdingai žaidė Ignas Ža
lys iš Montrealio. Jis laimė
jo prieš meisterius dr. La
piken ir E. Marchand, su
žaidė lygiomis su didmeis- 
teriu A. Bisguier (tai pa*- 
minėjo N. Y. Times, rugp. 
29), su P. Brands ir Mever. 
Žalys užbaigė su 8 tš., kar
tu su meisteriais Theodoro- 
vič, Brands, H. Lyman, Mc 
Cormic, McKelvie ir kt. Ka
zys Merkis ir Algis Makai- 
tis surinko po 6 taškus. Al
girdas Leonavičius 4!Z2 tš.

Nepamiršk atnau
jinti prenumeratą! 

mudviejų, skambina jis memento 
mori, lyg kadaise Rozalimo var
pinė, pasitinkanti iš kaimo ar
tėjančią laidotuvių procesiją.

Žinote, kiek nejauku, bet tai - 
tiesa. Ir suprasite, kad vis dėl
to menka paguoda, .jeigu mes 
mirsime, o tik vienas Vlikas 
dar liks gyvas. Kas mums tada 
iš to? Istorikai tik užrašys, kad 
štai buvo kadaise tokia labai 
lietuviška diskusija. Vienas pa
sakė: Vlikas miręs, reikia tik 
jį palaidoti. Kitas atsakė: ne, 
Vlikas gyvas ir dar ilgai gy
vens, tik tu pats jau nyksti, jei 
dar ne visai išnykęs. Taip man 
ir buvo sumaniai įrodyta, kad mū
sų senelių patarlė yra teisinga: 
nekask duobės kitam, nes pats 
pirmiau {griūsi...

Tad geriau kaskim savo pačių 
duobes, laidokim savus lavonus.

Taip, Kybartų aktus turbūt jau 
galima laikyti išnykusiais vien 
dėl to, kad jie niekada nebuvo 
praktiškai panaudoti ir kad pra
ėjo jau perdaug metų. Tokie da
lykai sensta. Neturėjome S. Lo
zoraičio, kaip Lietuvos minis
tro pirmininko (egzilinio), o Sme
tonai mirus, kaip Lietuvos Res
publikos prezidento. Kybartų ak
tai tremties vlikininkų ir išei
vijos buvo užrėkti. Galima sa
kyti, jie mirė ne natūralia se
natvės mirtimi, bet buvo 
nusmaugti.►

Ką Lietuvos byla iš to lai
mėjo?

"Laimėjo" tai, kad ant šilko 
siūlo kybojusios legalios ir svar
biausios Lietuvos valstybinio 
tęstinumo institucijos pavyko 
sėkmingai nutraukti. "Laimėjo" 
ir tai, kad jei šiandien užsie
niuose dar turime pripažįsta
mas Lietuvos diplomatines atsto
vybes, jų priešakyje stovi tik 
laikinieji pasiuntinybės reikalų 
vedėjai (charge d’affaires a. i.). 
Mes tuo nepatenkinti, protesta
vome vienur, kitur patys nuta
rėme "suteikti" Lietuvos diplo
matiniam agentui nors kiek iš
kilmingiau skambantį titulą. Bet 
atsisakome suprasti, kad jeigu 
legaliniai Lietuvos reikalai už
sienyje taip stovi, kaip stovi ir 
kaip juos patys stengėmės at
kakliai pastatyti, tai kitaip ne
gali būti ir nebus.

Pagaliau, anot Kučio, ir tuos 
dar toleruojamus laikinuosius 
pareigūnus "pakirs negailestin
gas gamtos įstatymas". Žino
ma, pakirs, — nes mes gi ir 
norėjome taip. Mes nebuvome 
suinteresuoti, kad jau prieš 20 
metų būtų buvęs įmanomas tų 
institucijų atnaujinimas ir at

jauninimas ir kad tam būtų vei
kusios mūsų visų remiamos ir 
stiprinamosios nors šiokios to
kios teisinės, moralinės o su 
tuo ir materialinės priemonės. 
Mes norėjome ko skubiausiai jas 
pašalinti, kad tik nesuspėtų įsi
gauti. Arba priversti, kad jos 
pabėgėlių valdžiai tarnautų. Mes 
ko garsiausiai kirtome sau ir 
kitiems, kad norime galutinai 
apsivalyti nuo "totalistinių lie
kanų". Ir apsivalėme, ir nebe- 
kiek šiandien jų bepaliko. O jei 
kiek dar pasiliko, tai tik "kirs
ti negailestingam gamtos įsta
tymui..."

Kučys, kaip ir visi kiti "mes-" 
iš Vliko, patenkintas šiais lai
mėjimais ir dar griebiasi saty
ros, dėstydamas, jog mano kny
goje "Iš paskendusio pasaulio", 
jo žodžiais tariant," ... dar ryš
kiai atsispindi dabar jau istori
jon nuėję "Kybartų akto" legio
nierių žygiai".

Puikiai pasakyta: jie ten at
sispindi ir porina apie fantas
tišką Vliko išmintį. Ir jie ne
sugrąžinamai nuėję, mano bran
gusis, gana graudžlon istorijon. 
Tokion, kad dabarčiai bepaliko 
tik kelios apykreivės pušelės nu
kirsti negailestingam gamtos įs
tatymui.►

Jis pridurmais dar pasakoja, 
kad "istorijon jau nuėjo" ir dau
giau legionierių. Jų tarpe — 
"nūnai | kelių individų sociali
nio bendravimo korespondencinį 
klubą pavirtusios Lietuvių Re
zistencinės Santarvės aukso ga
dynės garsas", o taip pat ir 

"priešmirtinis Laisvės Kovotojų 
ginklų žvangėjimas".

Tai vis, prileiskime, Vliko 
laimėjimai, nors aš juos nusa
kyčiau kiek kitaip.

Laisvės Kovotojų Sąjungos 
ginklai priešbolševikinėje ir 
priešnacinėje pogrindžio kovoje 
yra žvangėję tikrai garsiau už 
bet kurios Vliką sudarančios po
litinės partijos žvangesį. Tik pa
bėgėlių stovyklose, įsipainiojus 
į "tremties Vliko" valdžias, jos 
ginklų žvangėjimas buvo greičiau 
ne priešmirtinis, o pomirtinis.

Gi kad LRS virto kelių indi
vidų socialinio bendravimo ko- 
respondencinis klubas, tai lai
kyčiau retu jos nepaprasto ats
parumo ir veiklumo ženklu. Nes 
tatai eina su laiko dvasia ir jo 
"įtampomis". Dabar turime eilę 
daug stambesnių draugijų ir žy
miai reikšmingesnių politinių 
partijų, kurių visa socialinė veik
la reiškiasi tik korespondenciniu 
būdu, laiškais renkant net centro 
komitetus ir atliekant "suvažia
vimus". Tik vis dažniau girdė
ti nusiskundimų, kad daugelis 
narių šiais laikais jau tingi ir 
į laiškus atsakyti. Yra partijų, 
kurios iš viso nebesusirašinėja 
su nariais.

Bet kad būtų ir "aukso gady
nės garsas nuėjęs istorijon", tai 
leiskite stipriai paabejoti.

Visi žinom nuo senovės: auk
sas ir pelenuose Žiba. Deja, LRS 
darbymečiu buvo neįmanoma 
daug garsintis. Anoji priešistori
nė veikla kaštuodavo daugiau, 
negu pašto ženklai. Todėl aukso 
labai stigo. Greičiau dabar atė
jo tikroji aukso gadynė. Vlikui 
pasiekus pergalę, pati gadynė 
žymiai ramesnė, avantiūros pa
sibaigė, nebegaruoja rašalas 
karštomis nemigo naktimis. Da
bar daugiau laiko ir progų atsi
dėti aukso reikalams.►

Kai bičiulis varpininkas tam
pa zakristijonu ir uip vis dau
giau ir daugiau uždega vaškinių 
žvakių, sunku neužsikrėsti tokiu 
makabrišku įšėlimu. Tad ir aš, 
įsibėgėjęs, dar norėčiau uždeg
ti keletą storesnių vaško var
veklių mūsų didžiosios politikos 
altoriuose.

Kažin ar taip skubiai istori
jon nusiųsdami ."legionierių žy
gius", "aukso gadynės garsus" 
ir "ginklų žvangėjimus", neper- 
daug ilgai trukus ten pasiųsi
me ir mūsų tremties politines 
partijas -- tą granitinį nemir
tingojo Vliko struktūros pagrin
dą. O atrodo, kad ir joms ar
tėja metas žvakes uždegti ir 
ruoštis paskutiniam patepimui.

Nesenai "Lietuvių Dienų" ma
gazine mačiau nuotraukas dvie
jų suvažiavimų: Lietuvių Fronto 
Bičiulių ir Krikščionių Demokra
tų Sąjungos. Anksčiau esu matęs 
Valstiečių Liaudininkų, Socialde
mokratų, Ūkininkų partijos. Dar
bo Federacijos ir kitų. Nepasa
kytume, kad tie paveikslai kun
kuliuotų tik žvalia jaunyste, ne
subrendėlių veidais ir kitokiais 
avantiūristais. Ten tiek jau žilo 
plauko, kad galėtum pradalgiais 
versti, ir tiek plikakakčių, kad 
jau pats laikas griebtis krapylo

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiu n t i mo išla idas....‘1

IsSfS-----=' r - ----- ifi-rH.
įImt --- -- uuwlia*iW*' narflff-*♦

K B H iffc £ ’' "J

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 closed.
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JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Neolituanai ir svečiai iškilmingojo posėdžio metu. A. Gruzdienės nuotrauka

PIRMOJI DIENA NEOLITUANI) STOVYKLOJE
Rugpiūčio 30-tos dienos 

gražy ir saulėtą rytą pri
važiavo pilna, daug svečių 
talpinanti, gražiai sutvar
kyta E. ir J. Garmų vasar
vietė, Echo Valley Lodge, 
Pa. Ten, turbūt, dar nie
kuomet nebuvo tiek daug 
lietuviško jaunimo iš visų 
JAV kraštų: Bostono, Chi
cagos, Detroito, Clevelando, 
New Yorko, Philadelphijos 
ir kitur. Stovyklautojų de
šimčiai dienų užsiregistra
vo apie 60, keletas filisterių 
ir apie 30 svečių atvyko į 
Korp! Neo-Lithuania sto
vyklos atidarymo' iškilmes.

Jas pradėjo Vyriausios 
Valdybos pirmininkas Vac
lovas Mažeika iš Chicagos, 
pakviesdamas j prezidiu
mą: G. Mironą, stovyklos 
vadovą V. Gruzdį, N. Vai
čaitytę, V. Krumplį, J. Ma- 
tonį, Z. Petravičiūtę, R.

Neolituanų stovyklos vadovas V. Gruzdys, vyr. valdybos pir
mininkas V. Mažeika ir Philadelphijos padalinio pirm. G. Mironas. 

A. Gruzdienės nuotrauka

atbaidyti "negailestingam gamtos 
{statymui".

Kai mudviejų šioje žemėje ne
bebus, tai greičiausiai ir tų visų 
partijų bus belikęs tik "aukso ga
dynės garsas", "ginklų žvangė
jimas" ir kiti "valdžios ir tau
tos reprezentacijos žygiai". O 
iš ko tada Vliką Amerikoje su
darysi? Norom nenorom reikės 
toli siekiančių reformų.

O tuomet ir aš, dausose midaus 

Gulbiną, A. Sperauską ir 
R. Buinytę.

V. Mažeika atidarymo 
žodyje trumpai nušvietė 
korp oracijos atgaivinimą 
išeivijoje bei jos siekius.

G. Mironas, Philadelphi
jos Korp! Neo-Lithuania 
pirm., jaunosios kartos at
stovas, pasveikinęs visus 
stovyklauti atvykusius kor- 
porantus bei svečius, api
budino stovyklos tikslus, 
linkėdamas dešimčiai dienų 
prabėgus, išvykti iš stovyk
los tobulesniais studentais, 
stipresniais lietuviais, aiš
kiau suprantančiais savo 
tremties pareigą ir jos vyk
dymo būdus. Be to, jis kal
bėjo:

Mūsų kartai artėja tas 
laikas, kai didžiausią atsa
komybės už lietuvybės iš
laikymą ir kovą už Lietu-

kaušą ragaudamas, dar pasi
juoksiu { barzdą. Ir, gardžiuoda
masis saldaus keršto minutėle, 
taip pat makabriškai savo 
ruožtu sakysiu kito arkangelo 
globojamam Kučiui: -- Na, ir 
matai! Iškasei anuomet man duo
bę, o vėliau ir pats į ją {kri
tai.

O dabar dar gyvi vis raičio
jamės iš duobės { duobę, kaip 
Katiliškio apysakoje...

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus. 

vos išlaisvinimą neš mūsų 
pečiai. Užtat šiandieną 
mums darosi aktuali ne 
vien ta abstrakti idėja, bet 
ir praktiški jos įgyvendini
mo žygiai. Tai mūsų parei
ga ir tikslas. Lietuviai jau 
ilgai dirba savo tautos nau
dai ir mes kiekvienas dau
giau ar mažiau talkinam, 
bet pastangų niekuomet ne
bus per daug. Padidinkim 
ryžtą, garsinkim Lietuvos 
vardą, kolkim jos išsilais
vinimo iš okupanto siekius.

Tą mes galime pradėti 
vykdyti veiklumu savo tar
pe, bet to ne gana. Pasiryž- 
kime dirbti, kad Lietuvos 
vardas aidėtų visuose Ame
rikos kampuose, ne tik mū
sų kolonijose, bet ir sve
timtaučių tarpe. Mes turi
me pasireikšti JAV gyve
nime. Mes, lietuviškas jau
nimas, susiduriam su Ame
rikos jaunimu, su tuo jau
nimu, kuris ryt, poryt taps 
šio krašto pareigūnais. Mū
sų pareiga supažindinti 
juos su mūsų tėvyne Lietu
va, jos praeitim ir ateitim, 
jos dabartiniais vargais ir 
siekiais.

šioj stovykloj, — kalbė
jo toliau Mironas, — ras- 
kim laiko ne vien linksmin
tis studentiškoj nuotaikoj, 
bet ir pasidalinti mintimis, 
panagrinėti problemas ir 
priemones, kad apleidžiant 
stovyklą mes būtumėm ge
riau pasiruošę įgyvendinti 
šūkį — Pro Patria!

Stovyklos vadovas V. 
Gruzdys korporacijos gyve
nimą palygino su graikų 
tautos kultūriniu laikotar
piu, kada jie 4 metus dirb
davo ir tada linksmindavos 
r u n g t yniaudami kultūri
niam gyvenime. Taip ir čia. 
stovykloje, — sakė jis, — 
bus rūpinamasi pagal žino
mą posaki, jog sveikame 
kūne sveika dvasia. V. 
Gruzdys priminė, kad išei
nant iš korporacijos prin
cipų išugdyti taurią asme
nybę. reikia susipažinti su 
lietuvių kultūriniais lobiais 
ir būti tolerantiškais tarpu
savy.

Filisteris Antanas Dir
žys, pakviestas paskaitai 
apie korporacijos ideologi
ją, pristatė kalbėti gerai 
pasiruošusį ta tema jauno
sios kartos atstovą fil. Algį 
Budrecką, kuris nuodug
niai išnagrinėjo tautiškumo 
prasmę.

Stovyklos štabą sudaro: 
B. Augustinavičiūtė — lai
kraštuko redaktorė, K. Ci
cėnas — vadovas kultūri
niams reikalams, V. Stan
kus — sporto vadovas. V. 
Vykinta it ė — mergaičių va
dovė ii- R. Gulbinas — ber
niukų vadovas. Arbitrai: 
mergaičių Rima Burnytė ir 
berniukų Gabrielius Miro
nas.

G r i a usmingai Lietuvos 
Himnui aidint, pakilo ant 
kalno Lietuvos trispalvė ir 
Amerikos vėliavos. Iki sau
lėlydžių jaunųjų tarpe už
virė pirmos dienos stovyk
linis gyvenimas, o vyres
niųjų tarpe kalbos ir prisi
minimai apie jaunystės lai
kus. Eč.
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DAUGIO IR MONCIO PARODA
CLEVELANDE

Clevelande naujai atsidarančioje Gailery Internatio- 
nal, 13218 Superior Avenue (kampas Superior ir Euclid 
Avenue), nuo rugsėjo 12 d. iki spalio 15 d. ruošiama dvie
ju pagarsėjusių lietuvių menininkų-dailininko Alfonso 
Dargio. dabar besilankančio Europoje, ir skulptoriaus An
tano Mcnčio, nuolat gyvenančio Paryžiuje, kūriniu paroda, 
kurioje bus išstatyta keliasdešimt tapybos ir skulptūros 
darbų.

Galerija atidaryta kasdien, išskyrus pirmadienius, 
nuo 2 iki 7 vai. vak. ir sekmadieniais nuo 2 iki 5 vai. va
karo.

Alfonsas DARGIS
Alfonsas Dargis gimė Reivy

čiuose 1909 metais. Studijavo 
Kauno Meno Mokykloje, o 1936 
metais gavęs valstybinę stipen
diją, studijavo Vienos Meno Aka
demijoje, vasaromis keliauda
mas Italijoje, Vengrijoje, Čeko
slovakijoje, Prancūzijoje ir Švei
carijoje, Vėliau iki 1951 mėty 
dirbo kaip scenos dekoratorius 
{vairiuose Europos teatruose.

1951 m. atvykęs į JAV apsigy
veno Rochestery, N. Y., kur tuoj 
įsijungė | meninę veiklą. Jo kū
rinius matome parodose New 
Yorke, Philadelphijoje, Dalias, 
Tuscon, Nebraskoj, Milwaukee, 
Salt Lake City, Chicagoj, Dės 
Moines, Huntington, Buffalo, To
ronte ir Europos miestuose.

Vien Rochesteryje jis dalyva
vo 29 parodose ir turėjo 6asme
nines parodas. Dargio kūrinių 
yra įsigyję šie muziejai: The 
Philadelphia Museum of Art,The 
Dalias Museum of Art^ The Hun
tington Galleries of Mest Virgi- 
nia, The Rochester Memorial 
Art Gailery, The BostonMuseum 
of Fine Arts ir The Museum 
of Modern Art New Yorke.

Privačių asmeny nuosavybė
je Dargio kūrinių yra: Lietu
voje, Vokietijoje, Austrijoje, In
dijoje, Meksikoje, Anglijoje, Ka
nadoje ir JAV.

Dalyvaudamas daugelyje gru
pinių parodų,taip pat rengdamas 
savo individualines parodas, dahį, 
kartų Dargis yra laimėjęs ofi
cialias premijas ir pažymėjimus. 
Neminint jų visų, reikia tačiau 
paminėti bent du svarbiausius 
laimėjimus: 1961 m. jis laimėjo 
Rochester-Finger Lakęs parodoje 
pirmąją vietą, kuri taip pat va
dinama "The Jurors Show 
Award", atseit, meno teisėjų pa
žymėjimą. Jis tuo vertinges
nis, kad jury komisijoje buvo: 
Albert Christ-Janer, Pratt ins
tituto dekanas; Patrick Kelleher, 
Princetono Universiteto Meno 
Muziejaus direktorius ir Max 
Sullivan, Eversono Meno Muzie

ALFONSAS DARGIS Kompozicija (aliejus)

jaus Syracuse direktorius . Tas 
laimėjimas jam davė teisę Ro
chester Memorial Art Gailery 
patalpose suruošti individualinę 
parodą, kuri {vyko 1961 m. ru- 
denĮ ir už kurią jam buvo pas
kirta 1961 metų Lillian B. Fair- 
child award, duodamas Roches- 
terio menininkui, labiausiam nu
sipelniusiam ir už geriausią kū

ANTANAS MONČYS Kaimo šventė (auksuotas medis)

rybą dailėje, poezijoje ar litera
tūroje. Dargiui Ši premija buvo 
paskirta už: "For an exhibition 
of oil painting displaying a vi- 
brant ūse of color in the re- 
presentation of abstractobjects."

Dr. A. Klimas, Dargio vienos 
parodos proga rašydamas sako, 
kad Dargis, galima sakyti, iš 
grafikos yra "pabėgęs" j spalvų 
ir linijų karalystę. Savo paveiks
luose jis yra didelis ieškotojas 
ir pas jį spalvos dainuoja ir šo
ka, lyja ir verkia, linksminasi 
ir rauda... Atrodo, kad Dargis 
savo ieškojimo niekados ir ne
baigs ir tas nuolatinis naujo ieš
kojimas jam duoda tą spindėji
mą, kuris jį daro vis naują, pa
jėgų ir nepasikartojantį

Apie Dargį meno kritikė Jean 
Malrath rašė: "Žaižaruoją, pas
laptingi, vilioją Alfonso Dargio
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ALFONSAS DARGIS Kompozicija (aliejus)

paveikslai, kurių spalvos iš
trauktos iš lietaus, iš raudonų 
gaisrų ir iš šiaurės Pašvais
tės, mane įtikino, kad Dargis 
kaip menininkas, gyvena mažiau
sia dvi mylios virš žemės.

Jo aliejiniai paveikslai sudaro 
vieno menininko parodą, kuri ati
darė naują Memorial Art Gailery 
sezoną. Didelis kambarys, kur 
jie patalpinti, yra švelniai ir 
turtingai apšviestas spalvomis, 
kurios yra ne iš šios žemės.

Teisybė, kai kurie jo paveiks- 
ląi primena mums, kurie jį pa
žinojo kaip grafiką, grupes daik
tų, pastatytus ir kitas šios že
mės idėjas. Bet mus labiau pa
traukia jo iškilesni paveikslai, 
paslaptingesni. Jo kompozicijos 
vaizduoja nepagaunamus dalykus: 
prizmes, debesis, kuokštelytes, 
augimą ir erdvę.

Vienas iš labiausiai paslap
tingų kažkaip sugestionuoja olą 
su paslaptingomis gelmėmis už 
priešakinio fono, bet ir tenai nė
ra nė vienos apčiuopiamos for
mos. Dargis, mes būtumėm 
linkę sakyti, vaizduoja tiktai di
namines spalvų jėgas, tokiu bū
du išreikšdamas savo idėjas apie 
savo fizinę ir dvasinę aplinką. 
Tačiau čia yra taip pat bruože
liai kaligrafijos, kuri, puikiai 
atlikta, duoda kūriniui tam tikro 
užpildymo.''

Antanas MONČYS
Jaunas lietuvis skulptorius An

tanas Mončys, gyvenąs Paryžiu
je, su žemaitišku užsispirimu nu
galėjęs kliūtis, šiandien Prancū
zijoje garsus.

Meno kritikas Jacques Delpey- 
ron išleistoje monografijoje apie 
Mončį rašo: "Mončys, tapęs pa
ryžiečiu, sugebėjo nepasiduoti 
jokiai įtakai ir nuolat tobulėti. 
Jo kūryboje nėra nieko konfiden
cialaus. Stovyla tai yra užkariau
ta erdvės vieta. Visur jaučiasi 
nepaprasta kūrybinė galia. Jo 
kūryboje, lyg veidrodyje;atsis
pindi mūsų troškimai. Kiekvie
nam savo kūriniui Mončys sutei
kia slaptą energiją ir nepaprastą 
grožio spinduliavimą."

Prancūzijos Akademijos narys 
Daniel Rops,Mončioparodos,ku
rią globojo Monaco princas, pro
ga, rašė: "Antano Mončio iškal
tos skulptūros, jų vertė ir moder
niškas originalumas jau yra

aukštai įvertinti, nes jau daug Kitas prancūzų kritikas J. C, 
muziejų ir privačių kolekcionie- Verots rašė: Mončys yra poetas, 
rių turi savo kolekcijose." (Nukelta J 6 psl.)

ANTANAS MONČYS Vario skulptūra
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Antanas Mončys
(Atkelta iš 5 psl.) 

priklausąs tai Paryžiaus mokyk
lai, kuri veržiasi prie pusiaus
vyros tarp plastikos ir emoci
jos. Bet kokia medžiaga, jam 
yra paklusni ir net švinas pasi
duoda išraiškos tyrumui, kas su
teikia visumai tokią išraiškos 
jėgą, prieš kurią niekas nega
li atsispirti ir likti bejausmiu". 

Pasaulinės parodos metu Briu
selyje jis buvo pastebėtas su 
savo išstatyta skulptūra "Vaikas 
su cukrumi',’ kaip labai moderniš
kos koncepcijos ir tobulo tech
niško išpildymo.

Kiekvienoj dalyvautoje bendroj 
parodoj, Mončio darbai visuomet 
kritikų buvo pastebėti ir išskir
ti kaip vieni iš geriausių.

Paskutiniais metais, kaip rašo 
meno kritikas Edward F. Fry, 
MonČys Paryžiuje iškilo kaipo 
vienas iš nedaugelio autentiškų 
platesnių talentų šių laikų skulp
tūroje.

Mončys, kaip menininkas visai 
skirtingai kuria savo daug gry
nesnį, griežtesnĮ pasaulĮ, kuris, 
galbūt, iš pradžių yra sunkiau 
prieinamas, bet vėliau teikiąs 
daugiau pasitenkinimo.

Nenuostabu, kad Mončys pra
deda užimti vis svarbesnę vie
tą šių dienų skulptūros pasauly
je.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS 
Clevelande

maloniai kviečia praleisti liuoslaikį stebint televiziją, 
klausant penktadieniais Tėvynės Garsų lietuvišką ra
diją ir su draugais bei pažįstamais jaukiai praleidžiant 

valandėlę-kitą savųjų tarpe.
Klube galite pasiskaityti ir susipažinti su 

lietuvių spauda, lošti šachmatais. 
ATDARAS KIEKVIENĄ DIENĄ.

6835 Superior Avė. Tel. EX 1-1143

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų. 
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA N Y „500” kostiumai ir paltai. 

M A N11ATT A N marški n ia i, 
I.EE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 0, Hl. Telef. Y A 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių! 
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

—

Artesian-Restaurant-
AND LOUNGE

2432 VVEST 63rd STREET
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi virš 300 sėdimų vietų.

Tėvui B. Krišunavičiui J.S., Įteikiamas padėkos diplomas. 
Stovi iš kairės: J. Gaižutis, St. Dirmantas, M. Rėklaitis, Tėv. 
B. Krištanavičius, V. Mieželis, K. Dabulevičius ir O. Oželis.

PELNYTA PADĖKA IR PAGARBA
Praslinko keli metai nuo 

žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklo Chicagoje 
atidengimo. Pavasarį, va
sarą, rudenį ir net žiemą 
prie to paminklo lankosi pa
vieniai ar skaitlingomis 
grupėmis suvažiavimų, kon
gresų, metinių organizaci
jų susirinkimų dalyviai. Vis 
atsiranda progų ir reikalo 

susirinkti pagerbti tautie
čius kovotojus už tautos 
laisvę: karius, savanorius, 
partizanus, sukilėlius, po
grindžio prieš okupantus 
veikėjus, kankinius, kentė
jusius ir žuvusius už Lais
vą Tėvynę.

Čia daug kartų per metus 
įvyksta kuklios, trumpos, 
bet prasmingos iškilmės. 
Aukštai iškyla mūsų tri
spalvė, sakomos prakalbos, 
giedami himnai ir giesmės, 
padedami sambūrių vaini
kai. Plevėsuoja organizaci
jų vėliavos. Iš aukuro kyla 
dūmai ir mistiškai žybčio
ja šventos ugnies liepsne
lė ... Kartais pasigirsta tri
mito garsai ar nuaidi gar
bės saliuto šūviai ...

Vieta tokioms iškilmėms 
rimta, rami. Privažiavimas 
nepainus. Aplinkuma jauki. 
Nuošaliau nuo didmiesčio 
triukšmo ir maišaties. Pa
togu, kad greta pasimelsti 
yra Tėvų Jėzuitų koplyčia, 
o paskaitoms, akademijoms 
ir minėjimams kelios salės 
Jaunimo Centre. Viskas vie
toje. Lakstyti po miesto 
svetimus užkampius neten
ka. Tai gražus, darnus ir 
jaukus architektūrinis an
samblis. Kai žmonių susi
renka daugiau, vakarais pa
minklas apšviečiamas pro
žektoriais. Mokslo metams 
prasidėjus, kas šeštadienį 
ir sekmadieniais čia lankosi 
būriai lituanistiką studijuo
jančio jaunimo, o ypatin- 
giais atvejais susirenka net 
tūkstančiai lietuvių.

Per eilę metų matydami 
tokią patriotinio auklėjimo 
ir Tėvynės meilės ugdymo 
sėkmę, Paminklo žuvu
siems statytojai nutarė pa
dėkoti šio darbo sumanyto
jui ir skatintojui bei rėmė
jui Tėvui Broniui Krištana- 
vičiui, buvusiam Jėzuitų 
P r o vincijos Vyresniajam, 
įteikdami jam ramovėnų 
sąjungos nario ženklelį ir 
šio turinio adresą:

Jūsų karšta Tėvynės mei
lė jau atmintinais 1919 mo
tais pavasarį skatino lydė
ti pirmuosius Lietuvos ka
riuomenės savanorius at
gimstančią valstybę ginti. 
Mes pagarbiai įvertiname 
Jūsų gilų supratimą gink
luotų jėgų reikšmės valsty
bės apsaugai. Jūs visada 
reiškiate pagarbą Lietuvos 
gynėjams. Jūsų ypatingas 
dėkingumas žuvusiems dėl 

Lietuvos laisvės, kad likę 
gyvi — laisvai gyventų, vi
sa tai tampriai surišo Jūsų 
kilnų asmenį su Lietuvos 
buvusiais kariais, susispie
tusiais Lietuvių Veteranų 
Sąjungoje Ramovė.

O būnant Tėvų Jėzuitų 
p r o v i ncijos Vyresniuoju, 
kai vykdėt Vienuolyno, 
Koplyčios ir Jaunimo Cent
ro didžiųjų statybų darbus, 
— Jūs sudarėt sąlygą, kad 
šio plačiojo krašto lietuviš
kai išeivijai nuolat būtų 
primenama: ”tas nevertas 
laisvės, kas negina jos”.

Ne kieno kito, o Tamstos 
apgalvota iniciatyva ir ben
dromis pastangomis Tėvų 
Jėzuitų aikštėje iškilo ŽU
VUSIEMS DĖL LIETU
VOS LAISVĖS, kad ir kuk
lus, bet prasmingas pa
minklas.

Lietuvių Veteranų Sąjun
ga RAMOVĖ, atsidėkoda
ma Tamstai, Didžiai Ger
biamas Kunige-Patriote, už 
nuoširdų gerbimą Lietuvos 
Gynėjo-KARIO, ar tai bū
tų savanoris, ar partizanas, 
ar pogrindžio kovotojas — 
kankinys, — nutarė įteikti 
Jums, Kunige Krištanavi- 
čiau, ramovėnų nario ženk
lelį ir šį raštą, kaip simbolį 
mūsų Jums reiškiamos pa
garbos ir padėkos.

Ramovėnai:
Paminklo Statybos Ko
miteto Pirmininkas M. 
Rėklaitis.
L.V.S. RAMOVĖ Cent
ro Valdyba:
St. Dirmantas, J. Gai
žutis, Kar. Dabulevi
čius, Vi. Mieželis, K. 
Oželis.

SPORTAS
ŽAIDYNĖS CHICAGOJE

Rugsėjo 12-13 d. savait
galį Chicagoje vyks XIV-jų 
š. A. Lietuvių Sportinių 
žaidynių, Lengvosios Atle
tikos ir Lauko Teniso var
žybos. šiais metais pirmą 
kartą varžybos vykdomos 
ir prieauglio C (12-13 m.) 
ir D (9-11 m.) klasėms.

Iš Clevelando gausus jau
nimo būrys rengiasi vykti į 
Chicagą dalyvauti varžy
bose.

Kadangi Chicagoje daly
vaus ir Toronto lengvatle- 
tai, nutarta ta pačia proga 
įvykdyti ir tradicines-meti- 
nes tarpmiestines lengv. 
atletikos rungtynes tarp 

Pragyvenimas nuolat brangsta.
todėl pilnai išnaudok savo sutaupąs investuodamas jas į

BALTIC STORES AND INVESTMENTS CO.
(Z. .1 U RAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.
11 London Lane, Bromley, Kent, England, Rav. 2592.
Tik čia Tavo kapitalas greičiausiai augs nešdamas aukščiausią dividendą! 
Investuojant 1-2 metams mokamas dividendas 5g. gi investuojant 2-3 me

tams mokama 5* ./i.
Už investavimus 5 metams ir ilgiau, mokama

7%.
Už nuošimčius nereikia mokėti jokių mokesčių.
Tarpininkaujame palikimo reikalų sutvarkyme.
Visi investavimai yra apdrausti ir garantuoti nejudomu turtu.

Clevelando ir Toronto, dėl 
LVS Ramovės Clevelando 
Skyriaus Pereina m o s i o s 
Taurės, įsteigtos 1959 m.

Tiek patys dalyviai, tiek 
ir tėvai yra prašomi at
kreipti rimtą dėmesį, kad 
dalyvavimas šiose varžybo
se būtų efektingas.

Lengvoji atletika — šeš
tadienį, rugsėjo 12 d. vyks 
nuo 11:00 AM iki 5:30 PM 
HANSA Park stadione, 
kampas Centrai Avė. z24C0 
North) ir Fullerton Street 
(5600 West). šeštadienį 
lengvoji atlėtika bus vyk
doma visoms klasėms, iš
skyrus jaunių ir mergaičių 
D (9-11 m.) klases.

Lauko tenisas prasidės 
šeštadieni nuo 10:00 AM 
taip pat Hansa Parko teni
so aikštėse. Dalyvių regis
tracija nuo 9:00 AM.

Lengvosios atletikos var
žybos sekmadieni bus tęsia
mos Marąuette Parko sta
dione, 6700 South Kedzie 
Avė., nuo 11:00 AM. Jau
nių ir mergaičių D klasių 
varžybos bus vykdomos tik 
sekmadienį ir jiems šešta
dienį nereiks dalyvauti.

Smulkus paskirų rungčių 

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS
TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI

RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 
REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court. Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas. sekretorius

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

išdėstymas bei kitos infor
macijos išsiuntinėta klu
bams.

Atvykus į žaidynes daly
viai penktadienio vakare 
registruojasi Jaunimo Cen
tre, 5600 So. Cleremont, iki 
1:00 vai. nakties. Atvykę 
šeštadienį — registruojasi 
tiesiai aikštėse.

šeštadienį, bus vykdomas 
žaidynių vakaras, Vyčių sa
lėje, 4700 So. Western Avė. 
Pradžia 8:00 vai. vakaro.

FASK

LSK ŽAIBO TINKLININ- 
KĖS AMERIKOS 
PIRMENYBĖSE

Clevelando LSK žaibo 
moterų tinklinio komanda 
šią savaitę dalyvauja JAV- 
bių 1964 m. Tinklinio pir
menybėse, New Yorke, ku
rio metu bus atrankama 
JAV-bių tinklinio olimpinė 
komanda atstovauti JAV- 
bes Pasaulinėje Olimpia
doje, šį rudenį Tokyo, Japo
nijoje.

žaibietės dalyvauja kaip 
Ohio valstybės čempionės.

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ

Čia galite netik gerai 
ir nebrangiai r pavalgyti, 
bet atšvęsti krikštynas, 
vedybas, sukaktuves ii 
kitokias Jūsų šeimynines 
ar visuomenines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvyk it į mūsų re-- 
toraiią-lounge. kur valgiu pasirinkimas Įvairus, 
nebrangios kainos ir taip pat didžiausias pasirin
kimas vietos ir užsienio gėrimu. Parap. draugijos, 
klubai ir vienuolynu rėmėju draugijos susirinki
mams ir posėdžiams banketo patalpomis naudo
jasi nemokamai. Teina virš 300 asmenų. Kad 
būtumėt užtikrinti dėl vietos, patelefonuokite 
436-4622. Atdaras nuo 6 v. ryto iki 1 vai. nakties.

VIESĖBMI CHICiGOlE PIRKITE MI JOJE MODEKMBJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRADTUVEJE 

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Li(|uer. Import. from Italy . .Sth
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. Sth
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

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

$5.75
S 3.9 S

5th
Sth
5th

SI.19 
S 1.69
S .69

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

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8 BORDEAUN Wine .Red oi White

Sth $3.98
Sth S .98
Sth $ .98

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

• Inž Jonas Jurkūnas su 
prnia. vykdamas iš Lietu
viu hienos New Yorke ir 
Korn. Neo-Lithuama sto
vyklos atidarymo, buvo su
stoję, Clevelande, atsilankė 
Dirvom redakcijon ir aplan
kė Vilties draugijos pirmi
ninką dr. VI. Ramanauską.

MOKSLO METŲ PRADŽIA

Vysk. Valančiaus litua
nistinės mokyklos mokslei
vių registracija vykdoma 
šeštadienį, rugsėjo 12 d., 
10.-12 vai. šv. Jurgio para
pijos salėje. Tėvai privalo 
atvykti užpildyti registra
cijos anketą (moksleiviams 
neprivaloma atvykti) ir 
pageidaujama, kad įmokė
tų dalį mokesčio už moks
lą. Registracijos metu bus 
suteiktos smulkios infor
macijos apie darbą mokyk
loje, knygas ir kt. mokslo 
priemones.

Klasėse darbas pradeda
mas šeštadienį, rugsėjo 19 
d., 9 vai. 30 min. Kvieskime 
ir skatinkime savo jaunimą 
stropiai lankyti lituanisti
nę mokyklą.

• šv. Kazimiero Lituanis
tinės Mokyklos registraci
ja ir mokslo metai pradeda
mi rugsėjo mėn. 12 d., 10 
vai. ryto (šeštadienį) Nau
josios parapijos mokyklos 
patalpose.

Džiugu pranešti, kad mo
kykla stiprėja ir auga, šiais 
metais atidaroma aukštes
nioji klasė, kurią galės lan
kyti mokiniai, baigę pra
džios mokyklą.

Mokyklos vedėjas yra 
pedagogas J. Žilionis. Kle
bonas Angelaitis mielai su-

- tiko duoti reikiamą skaičių- nį 881-7741. 
klasių, kurios yra jau pil
nai [rengtos.

Malonu pažymėti, kad 
klebonas ir seselės pilnai 
supranta lituanistinės mo
kyklos reikalus ir su mo
kyklos vadovybe gražiai 
bendradarbiaują.

• Lengvatletų susirinki
mas įvyks šį šeštadienį, 
rugsėjo 5 d., 7 vai. vak.

Valstybinio aeronautikos ir erdvės skyriaus (NASA) paviljo
nas Clevelando Progreso parodoje, kuri vyksta rugpiūčio 21 — 
rugsėjo dienomis naujoje konvencijų salėje. Nuotraukoje pirma
sis iš dešinės NASA tarnautojas inž. H. Bankaitis aiškina Tė
vynės Garsų radijo klausytojams apie Ranger VII, kuris pasie
kė mėnulį ir su savo televizijos kamera padarė apie 4000 mėnu
lio paviršiaus nuotraukų. Salia stovi programą pranešinėjusi 
Aid. Stempužienė, T. G., vedėjas J. Stempužis ir svečias;Cleve- 
lando miesto Knights of Columbus prezidentas. Alex Kispal, jr.

1964 METŲ RUGSĖJO MĖN. 6 D., 
SEKMADIENI, 7 VAL. VAK. 

Liet. Naujosios parapijos salėje 
RUOŠIAMAS

NEW YORKO VYRŲ OKTETO 

KONCERTAS
VAD. MUZ. ALEKSAS MROZINSKAS

Programoje:
LIET. IR PASAULINĖS MUZIKOS KŪRINIAI

PRIE NAUJUTĖLIO KONCERTINIO FORTEPIO- 
NO.

— Liet, liaudies dainos operų ir operečių ištrau
kos, solistai dainininkai, fortepiono solo ir kita —

PO PROGRAMOS — ŠOKIAI IR VAIŠĖS

Organiz. Komitetas

Čiurlionio Ansamblio na
muose. Bus suteikta infor
macijos apie žaidynes Chi
cagoje ir susitarta dėl va
žiavimo priemonių. Taipogi, 
ta pačia proga, bus išdalin
tos dovanos praėjusio šeš
tadienio lengv. atletikos 
rungtynių laimėtojams.

Visi LSK žaibo lengvat
letai ir jų tėvai kviečiami 
dalyvauti.

• Vytauto draugovės 
skautai, vadovaujami K. 
Gaižučio, rugsėjo 6 d. da
lyvaus egzilų skautų sąs
krydyje, kuris įvyks Vo
kiečių Kultūros Centre, 
7863 York Road, Parma, 
Ohio. Sąskrydžio rengėjai 
yra Clevelando vengrai 
skautai.

• Rimtos ligos atveju 
vien tik ”Blue Cross” plano 
nepakanka. Dėl informaci
jų kreipkitės pas V. Gied
raitį 944-6835 ar Z. Obele-

TAUTINIŲ DARŽELIŲ 
PROGRAMA PARODOJE

Sekmadienį, rugpiūčio 30 d. 
Progreso Parodoje, įvyko tauti
nių kultūrinių darželių organi
zacijų rengtos ”Vieno Pasaulio 
Dienos” programa didelėje sce
noje, didžiulėje salėje, kur tel
pa bent pora tūkstančių publi
kos.

Kultūrinių darželių programa 
sudarė 15 tautų, atstovai, dau

giausia moterys, užpildę sc»*ną 
pasipuošę tautiniais rūbais. Tai 
sudarė įspūdingų vaizdą. Daly
vavo ir amerikiečių indėnų at
stovai savo paradiniuose rūbuo
se ir plunksnuotom galvom.

Lietuvius atstovavo Dalia 
Mackevičiūtė, Karosienė, N. 
Brazulienė, G. Karsokienė, R. ir
M. Jokubaitytės.

Programos pranešėjas prista
tė publikai tautinių grupių at
stoves.

Po to buvo paskelbta 1964 
metų Kultūrinių Darželių kara
laitė. šiemet laimėtoja buvo uk
rainietė. Dalia Mackevičiūtė lai
mėjo antrą vietą. Šitoks rinki
mas įvestas prieš trejetą metų. 
Pati pirmutinė laimėtoja buvo 
mūsų lietuvaitė Ingrida Stasai- 
tė. šiame konkurse dalyvavo 10 
tautų atstovės. Programos su
tvarkyme dalyvavo ir lietuvių 
darželio pirmininkas K. S. Kar
pius.

Paroda baigsis pirmadienį, 
taigi norintiems apsilankyti dar 
liko trys dienos. Lietuvių skyrių 
parodoje, kuriam vadovauja V. 
Nagevičienė su savo darbščio
mis birutininkėmis, lanko daug 
žmonių.

• Moterų Sąjungos 36 kuopos 
narių susirinkimas įvyks šį sek
madienį, rugsėjo 6 d. tuoj po 
10 vai. pamaldų Naujosios pa
rapijos salėje. Narių dalyvavi
mas būtinas.

• Inž. Tomas Čiurlionis 
rugsėjo 6 d. išskrenda il
gesnei kelionei, kurios me
tu lankysis po Europą, iš 
ten skris j Indiją. Aplankęs 
gimines ir pažįstamus Aus
tralijoje, per N. Zelandiją 
ir Havajus sugrįš atgal į 
JAV.

IŠNUOMOJAMAS
5 kambarių butas be baldų. 

Teirautis tel. UT 1-8821.
(99-101)

GERI NAMAI
Tarp Lake Shore ir E. 

185 gt. vienos šeimos. Vis
kas viename aukšte. Nese
nas. Padalintas rūsys, ga
ražas, gerame stovyje.

2 šeimų 5-5, trims maši
noms garažas, prie pat Neff 
Road.

Didelis mūrinis namas 
netoli Naujos parapijos. 3 
miegamieji, 2 mašinoms 
garažas, yandens šildymas. 
Tuščias.

6 kambarių medinis, ne
toli E. 185 gt., labai tvar
kingas ir švarus.

Visai naujas Colonial 
Hts., 2 miegamieji žemai, 2 
viršuj, l1/_> vonios.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašau paskambinti į 
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 gt. IV 1-6900 

KE 1-2190

Schaefer yra alus, kurj privalote turėti, 
jei turite daugiau, nei vieną.

Kai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

Bet vėliau, su antru stiklu, ir 
trečiu, kaž ko pasigendate. Kaž 
kaip jaučiasi nusivadėjimas.

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dviejų.

Net troškuli nuraminus, Schae
fer vistiek lieka šviesus ir stiprus.

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
Žmonės kalba, kad stiprus, šal

• K. Donelaičio minėji
mas Clevelande įvyks rug
sėjo 12 d., šv. Jurgio pava
pi ios salėje.

Minėjimas numatomas 
pravesti iškilmingai ir pri
taikyta programą: K. Do
nelaičio kūrybos ir kt paro
dėlė, chicagietė aktorė E. 
Blandytė patieks ištraukas 
iš Donelaičio kūrybos, A. 
Augustinavičienės paskai
ta, Čiurlionio Ansamblis pa
dainuos Donelaičio krašto 
keletą dainų.

Atvykime pagerbti šį 
mūsų tėvynaini, kuris kraš
tui ir lietuvybei yra skyręs 
visa savo gyvenimą.

Minėjimo pradžia 7:30 v. 
v. Minėjimą rengia LB.

LIETUVIŲ RAJONE
2 šeimų namas, arti šv. 

Jurgio, po 6 ir 4 kamb. Ga- 
ziniai pečiai, didelis skly
pas.

MAINLAINE REALTY 
1191 E. 79 St.

HE 1-8181
(98-99) 

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

tas, auksu šviečias Schaefer 
suteikia ta pati pasitenkinimą 
šalta stiklą po stiklo ragaujant.

Jie ištikrųjų turi pirmojo alaus 
malonumą, jis liks ragaujant visa 
turima alų.

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

Sekantį karta, kai eisit apsi
pirkti, pasiimkite šešių bonkų 
dėžutę ar dvi.

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kurj privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai viena. Schaefer Breweries, New York and 

Albany, N. Y., Baltimore, Md.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ESAME DĖKINGI UŽ GERĄ DARBĄ
Amerikos lietuvių krepšinio rinktinės išvyka į Australiją 

pasibaigė. Mūsų sportininkai grįžo atgal su dideliais ir gra
žiausiais laimėjimais. Jie atliko stambų pasaulio lietuvių vie
ningumo ir lietuvybės žadinimo darbą. Jie susitiko su visomis 
didesnėmis Australijos lietuvių kolonijomis, žadino džiaugsmą, 
entuziazmą ir pasididžiavimą ypač lietuvių jaunimo tarpe. Jie 
atliko naudingą propagandą ir Lietuvos vardui tolimojoje Austra
lijoje, turėdami daug sėkmingų rungtynių su australų krepšinio 
komandomis ir nugalėdami Australijos olimpinę rinktinę.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba turi džiaugsmo 
ir jaučia pareigą pareikšti padėką visiems, kurie padarė galima 
įgyvendinti šį lietuvių sportininkų žygį.

Pirmiausia PLB Valdyba nori padėkoti jauniesiems Ameri
kos lietuvių sportininkams, kurie su pasiaukojimu nepagailėjo 
laiko, pastangų ir valios šį malonų, sunkų ir tolimą žygį pavers
ti tikru lietuvišku laimėjimu, visur parodė tikrą sportiškumą, 
puikų žaidimą ir pavyzdingą laikyseną. Tai patvirtino visos mūsų 
gautos žinios iš spaudos, organizacijų ir pavienių laiškų.

PLB Valdyba lygiai dėkoja šios krepšinio rinktinės treneriui 
Vytautui Grybauskui, išvykos vyriausiam vadovui ir organizatoriui 
Valdui Adamkavičiui ir krepšinio teisėjui dr. Gaškai, pavadavu
siam išvykos vadovą grįžimo laikotarpyje.

ši didelė išvyka, susijusi su jos organizavimu ir stambio
mis išlaidomis, nebūtų buvusi įmanoma be eilės kitų organiza
cijų ir pavienių asmenų pagalbos.

PLB-nės plotmėje išvyką organizavo Amerikos FASKO Lie
tuvių Krepšinio Rinktinės Išvykos į Australiją Organizacinis 
Komitetas, talkininkaujamas JAV LB, Kanados LB ir Amerikos 
bei Kanados lietuvių visuomenės, bendradarbiaujant su Austra
lijos Lietuvių Krašto Bendruomenės Valdyba, Australijos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Valdyba bei Federaline Austra
lijos Krepšinio Sąjunga. Jiems visiems priklauso .mūsų padėka, 
ypač Australijos Lietuvių Krašto Bendruomenės valdybos pir
mininkui inž. I. Jonaičiui ir ALFAS pirmininkui Jurgiui Jona- 
vičiui už gerai parengtą dirvą mūsų sportininkams vietoje, kaip 
lygiai Australijos visuomenei, kuri šią išvyką nepaprastai rėmė, 
suteikė vaišingos globos ir reiškė mūsų sportininkams daug 
lietuviškos meilės.

Dėkojame Jungtinių Amerikos Valstybių, Kanados ir Austra
lijos lietuvių visuomenei už aukas ir kitokią finansinę paramą 
išvykai pravesti. Nors išlaidų buvo šiek tiek daugiau, negu pa
jamų, tikimės, kad susidariusias skyles pavyks užlopinti, jeigu 
visuomenė, dabar įtikinta to žygio verte ir prasmingumu, nepa
gailės prisiųsti papildomų aukų išvykos iždininkui Vincui Grėb- 
liūnui, 6941 So. Washtenaw Avė,, Chicago, III. 60629.

Amerikos, Kanados ir viso pasaulio lietuviai turėjo progos 
nemažai skaityti apie išvyką ir mūsų krepšininkų laimėjimus. 
Tai mes dėkojame visiems lietuviškiems laikraščiams, kurie 
nepagailėjo vietos straipsniams ir pranešimams, naudingai tar
navusiems išvykos pasisekimui, ypač J. šoliflnui už vaizdžiai 
rašytus reportažus Drauge ir kituose laikraščiuose. Juos skai
tydami, mes jautėme, lyg patys drauge dalyvautume.

Tai visiems ir visiems, kurie vienu ar kitu būdu prisidė
jo prie šio istoriško Lietuvos vardo pagarsinimo ne tik po Aus
traliją, bet ir po visą pasaulį, praplėtė ir sustiprino tautinio 
solidarumo ryšius tarp viso pasaulio lietuvių, dar kartą nuo
širdžiausiai dėkojame.

Pasaulio Lietuvių B-nės Valdyba.

Vilties draugijos nariui ir Dirvos 

bičiuliui, ALT S-gos Elizabeth sky

riaus pirmininkui
JUOZUI JUŠKAI 

mirus, jo šeimai, giminėms ir artimie

siems gilią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba

ir
Dirvos Redakcija

Brangiam mūsų krašto tautiečiui,
A. A.

JUOZUI JUŠKAI,
po ilgos ir sunkios ligos mirus, jo našlę MARIJĄ, 
dukras, sūnų ir visus artimuosius širdingai už
jaučia ir kartu liūdi

New Yorko ir jo apylinkės zarasiškiai

L. M. A. Pirmininkei L. BIELIUKIENEI, jos 
motinai ir artimiesiems jų tėvui ir vyrui

A. A.

HENRIKUI BEZUMAV1ČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškia

L. M. A. Philadelphijos Klubas

PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS MONOGRA
FIJOS PRENUMERATO

RIŲ DĖMESIUI

Iš anksčiau užsisakę prez. 
A. Smetonos monografiją 
ir per tą laiką pakeitę savo 
adresus, prašomi kuo sku
biausiai savo naujus adre
sus pranešti

Kaz. Pociui 
3908 Fir St.
East Chicago, Indiana,

Monografijos išsiuntinė
jimo prenumeratoriams 
darbą yra apsiėmęs atlikti 
Vilties drauguos vicepirmi
ninkas Kaz. Pocius su tal
kininkais. Pas ji jau randa
si prenumeratorių sąrašai. 
Kadangi šiomis dienomis 
monografija bus pradėta 
siuntinėti, svarbu, kad vi
sų prenumeratorių adresai 
atitiktų jų dabartinei gyve
namajai vietai.

• Darbo Dienos šventės 
proga, pirmadienį, rugsėjo 
7 d., Dirva nepasirodys. Se
kantis po šventės Dirvos 
numeris išeis rugsėjo 9 d. 
Po to, Dirva vėl rodysis 3 
kartus į savaitę.

• Vytautas Abraitis, 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos pirmininkas, rug
sėjo 9-10 dienomis dalyvaus 
Washingtone įvykstančiuo
se respublikonų centro val
dybos tautybių komiteto po
sėdžiuose.

Kaip jau žinoma iš anks
čiau skelbtų pranešimų, V. 
Abraitis buvo pakviestas ir 
sutiko būti respublikonų 
tautybių komiteto nariu.

• E. J. Petraška, iš Oma- 
hos ir Bronė Balsaitis, iš 
Cicero, užsisakė prez. Ant. 
Smetonos monografiją.

• AVisconsino Lietuvių 
Dienos rengimo komitetas, 
vertindamas Dirvos pagal
bą šventės propogavime, 
siunčia laikraščiui paremti 
mažą auką — $5.00.

• Dr. Vladas Ramanaus
kas, Vilties Draugijos pir
mininkas, su šeima atosto
gas praleidęs Cape Cod, 
Mass., lankėsi Bostone, ke
letą dienų viešėjo New Yor
ke ir tarėsi su Tautinės Są
jungos vadovybės nariais 
įvairiais organizaciniais rei
kalais.

• J. Gaižutis iš Detroito, 
Vytautas Izbiekas iš Bosto
no, J. Jurkūnas iš Chicagos 
ir A. Dirkis iš Bogotos, 
Kolumbijoj, Lietuvių Die
nos proga lankėsi New Yor
ke. Visi jie inžinieriai, Tau
tinės Sąjungos veikėjai .da
lyvavo su šeimomis nevvyor- 
kiečio inž. Juozo Butkaus 
jų garbei suruoštam pri
ėmime.

• Petras Pagojus, iš De
troito, užsisakė per Dirvą 
prez. Ant. Smetonos mono
grafiją.

Santaros-Sviesos 
Federacijos 
suvažiavimas

Santaros-Šviesos Federa
cijos suvažiavimas ivvksta 
rugsėjo mėn. 8-13 d.d. Ta- 
bor Farmoje. Sodus, Mich. 
S u v a ž i avimui numatyta 
plati ir idomi kultūrinė, vi
suomeninė ir meninė pro
grama :

• Henrikas Žemelis ir 
Vincas Trumpa dalyvaus 
svmnoziume, kuris nagri
nės "Degeneracijos žymės 
lietuvių visuomenėje”.

• Inž. Pranas Zunde skai
tys paskaitą apie dabarti
nės okupuotos Lietuvos eko
nomines problemas.

• Jurgis Blokelis sl<ni- 
tvs paskaita "Spektaklis 
kaip kūrybinis procesas”.

• Inž. Valdas Adamkavi- 
čius. Santaros-Šviesos Fe
deracijos Valdybos naws,

duos pranešimą anie sėk
mingai pavykusią lietuvių 
krenšininkų kelionę į Aus
tralija. Inž. V. Adamkavi- 
čius buvo kelionės organi
zacinio komiteto pirminin
ku ir vadovavo išvykai.

• Sympoziume tema 
"Konservatyvumas — tra
dicija — modernumas mū
sų literatūroje” iau yra su
tikę dalyvauti dr. Kostas 
Ostrauskas ir dr. Kęstutis 
Kėblys.

• Paskaita tema "Libera
lų politinė akcija lietuvių 
visuomenėje” skaitys dr. 
Jonas Valaitis.

• Pranešimą "Kintantis 
tautinių uždavinių suprati
mas išeivijoje” padarys Al
gimantas Gureckas, Jauni
mo Organizacijų Federaci
jos pirmininkas.

• Dr. Vytautas Kavolis, 
"Metmenų” žurnalo redak
torius, skaitys paskaitą 
"Nužemin tųjų patriotiz
mas”

• Dr. Henrikas Nagys 
praves pašnekesį literatū
rine tema.

• Rašytojai Vitalija Bo- 
gutaitė, Liūne Sutema. Jur
gis Blekaitis, Marius Kati
liškis, Kęstutis Kėblys, Al
gimantas Mackus, Henrikas 
Nagys ir Kostas Ostraus
kas skaitys savo kūrybą 
ruošiamame literatūros va
kare, kuris bus dedikuotas 
neseniai mirusiam rašyto
jui Juliui Kaupui.

BOSTON
BENDRUOMENĖS DIENA

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkė rugsėjo 
13 d. iškilmingai paminės 
Tautos šventę ir LB Dieną.

Ta proga 10 vai. ryto bus 
atnašaujamos šv. Mišios už 
lietuvių tautą šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 
So. Bostone, o 7 vai. vaka
ro, Lietuvių Piliečių Drau
gijos 3-čio aukšto salėje iš
kilminga akademija su me
nine dalimi ir po to bend
ras pobūvis.

Visos organizacijos ma
loniai prašomos dalyvauti 
bažnyčioje ir per iškilmin
gą aktą salėje su vėliavo
mis, o plačioji Bostono ir 
jo apylinkių lietuviškoji vi
suomenė su šeimomis ir pa
žįstamais..

įėjimas — auka.
LB Bostono apylinkės 

valdyba

PITTSBURGH

VAIŠĖS PAS DARGIUS

įvykusio SLA seimo metu, pre
zidentas P. P. Dargis užkvietė 
Pittsburgho delegatus, parvykus į 
namus, būti jo svečiais. Rugpiū
čio 16 dieną, pas P. Dargius, 
susirinko buvę delegatai-tės, 
prie jų prisidėjo ir keletas Dar
giu artimesnių bičiulių.

Seimininkai svečius gražiai 
priėmė ir vaišino. Svečiai ne tik 
klausėsi plokštelių liet, muzikos, 
bet ir patys užtraukė lietuvišką 
sutartinę. Pobūviui baigiantis bu
vo suorganizuotas naujas Tėvy
nės Mylėtojų D-jos skyrius. Į 
valdybą įėjo: Gertrūda Dargie
nė — pirm., Nellie Katkutė - 
Evans — vice-pirm., Juliana 
Andrulionytė-Comley -- iždi
ninkė. (Kalbant apie Julianą .rei
kia pasakyti, jog ji savo laiku 
buvo- plačiai amerikiečių ir lie
tuvių tarpe pasižymėjusi, kaipo 
žymi solistė. Ji ir dabar laiks 
nuo laiko dalyvauja koncertuose).

Sekretore išrinkome Peggy 
(Margaret) Bagdonaitę - Mar- 
tineau. Ji užima aukštas parei
gas Pittsburgho pramonėje. Iždo 
globėjais išrinktos: Viola šinkū- 
naitė-Stanny, M. Zdankienė, N. 
Marmoklenė. Finansų sekretore: 
B. Žilinskienė.

Povilas P. Dargis susirinku
siems priminė, jog vienas iš 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos stei
gėjų buvo Lietuvos Ministeris 
Anglijai Bronius Balutis ir kad 
Tėvynės Mylėtojų Dr-jos pastan
gomis buvo išleisti Dr. Vinco 
Kudirkos raštai ir V. Daugirdal- 
tės-Sruogienės Lietuvos Istorija, 
todėl visiems yra garbė priklau
syti Tėvynės Mylėtojų Draugi
jai.

CHICAGISKES 
NUOTRUPOS

Dviejų pasaulių lietuviai: chicagietė Danguolė Janušaitytė 
Vilniuje tarp pusseserės Stasės ir pusbrolio Viliaus Šiaudinių.

Kaip atrodytų Lietuva jau šiame krašte išaugusiam jauni
mui? Atsakymą į šį klausimą patyriau iš Danguolės Janušai- 
tytės, šį pavasarį baigusios chicagiškę Marijos aukštesnę mo
kyklą ir ką tik grįžusios iš kelionės po Europą, kurios metu 
keturios dienos buvo praleistos ir Lietuvoje. Savaime aišku, 
kad toks apsilankymas galimas tik su "Inturisto" žinia ir jo 
globa. Tos sovietinės įstaigos Vilniaus pareigūnai Sutkus ir 
Ričardas Minkevičius pasirodė esą labai malonūs ir lipšnūs, 
gana gerai informuoti apie Amerikos lietuvių gyvenimą, seką 
mūsų spaudą. Jei ką jie ir nori sužinoti, tai darą mandagiu 
ir rafinuotu būdu. ("Ar jūsų tėvelis ir Lietuvoje vertėsi pre
kyba?" — Danguolės tėvas Jurgis Janušaitis yra žinomas Chi
cagos prekybininkas, drauge su Jurgiu Mažeika ‘Paramos’ sa
vininkas.) "Neringos" viešbutis, kur Danguolė kartu su savo 
kelionės drauge jauna Chicagos mokytoja Zita Jurėnaite buvo 
apgyvendinta, buvęs geras, tačiau ir kaina atitinkama — 25 do
leriai parai.

Keturios dienos — nuo pirmadienio iki ketvirtadienio — 
nėra labai ilgas laikas. Ypač jei jo metu apžiūrėtos ne tik Vil
nius bei Trakai, bet dar padaryta 400 km. iškyla automobiliu, 
gana blogais keliais, pas kolūkiose gyvenančius gimines, — be
veik iki pačio Dūkšto ir atgal. Su Inturisto palydovais, žinoma. 
Giminių iš visos Lietuvos sugužėjo ir į Vilnių. Kiek kalbų, vai
šių ir ... fotografavimosi.

Nepaisant tokio 'perkrautos* dienotvarkės ir savo jauno am
žiaus, Danguolė y ta gimusi garsioje Hanau stovykloje prieš 
17 metų, ji pasirodė esanti labai akyla stebėtoja. Jai pasisekė 
ir intymiau pasikalbėti su atsitiktinai sutiktais Vilniuje ir Tra
kuose studentais. Priešingai Intoristo pareigūnams, tie nieko 
nebuvo girdėję apie šiokią tokią tautinę kultūrinę veiklą išeivi
joje ir labai stebėjosi, kad Danguolė kalba lygiai taip pat lie
tuviškai Kaip ir jie. Buvo šoktas ir amerikoniškas "Twist", ku
ris ir ten esąs visai neblogai praktikuojamas. Žodžiu, nors iš
vaizdos skirtumas (Žiflr. fotografiją) ir gana didelis, abejų pa
saulio lietuviams bendrą kalbą rasti visai nesunku.

Tačiau ir šventiškoje nuotaikoje praleistos dienos negalė
jo nuslėpti skirtumo tarp gyvenimo šiapus ir anapus. Gal geriau
siai tai išryškėjo iš atsakymo į mano paskutinį klausimą: "Kur 
geriau norėtumėt gyventi Amerikoje ar Lietuvoje?" — "Ameri
koje", -- nėkiek nedvėjodama atsakė Danguolė, —"nors norė
čiau dažnai nuvažiuoti į Lietuvą, ten tokie mieli žmonės!"

(vm)

Po jo kalbos susirlnkusiejidar 
ilgai linksminosi gražioje Dar
gių sodyboje.

AUDINIŲ PARODA
Pittsburgho lietuviai didžiuo

jasi LIETUVIŲ KAMBARIU 
Pittsburgho Universitete. Kam
bario projekto įvykdymu, dar 
prieš antrąjį pasaulinį karą rū
pinosi Lietuvos vyriausybė. Ji 
apmokėjo dailininkui Antanui 
Gudaičiui už projekto pa rengimą, 
tačiau kambario įrengimu rūpi
nosi patys pittsburghiečiai, pa
dedant ir kitų kolonijų lietuviams. 
Tas lietuviams kainavo virš de
šimties tūkstančių dolerių. Kam
bario visi baldai padaryti iš ąžuo
lo, sienos išmuštos lietuviško li
no drobėmis. Čia kabo ir dail. 
Čiurlionio paveikslų reprodukci
ja.

Kadangi sienas dengiančio lino 
drobės išsidėvėjo (nubluko),dail. 
Tamošaitienė - kanadietė, nuau
dė naujas lino drobes ir jos jau 
dengia liet, kambario sienas.

Jos darbu Universiteto vado
vybė ir lietuvių kambario komi
tetas taip susižavėjo, kad nutarė 
surengti pačiame Universitete 
dail. Tamošaitienės audinių pa
rodą.

Pittsburgho Universitete Lie
tuvių Kambario Komitetui vado
vauja SLA prezidentas Povilas 
P. Dargis, kuris visa savo sie
la yra atsidavęs virš minėtam 
darbui. (tb)

DETROIT

BALFO METINĖ 
RINKLIAVA

Detroito Balfo sk. valdy
ba nutarė šiais metais me
tinę Balfo rinkliavą pra
vesti spalio mėn. Metinei 
rinkliavai pravesti organi
zuojamas platus komitetas, 
kuriam vadovauti pakvies
ta Detroite ir kitur žinoma 
visuomenininke ir Balfo 
steigėia E. Paurazienė.

Balfo valdyba tikisi, kad 
šių metų rinkliavą lietuviai 
atžymės gausesnėmis au
komis, nes šiemet sueina 20 
metų nuo Balfo įsikūrimo.

Mieli detroitiečiai, būki
me nuoširdūs ir dosnūs 
šiais metais kaip kad bu
vome ir praeityje.

Balfo Sk. Valdyba

CkveSavings
DON’T JUST WISH-SAVE FOR 

THE THINGS YOU WANT MOST 
•
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