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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VIENA Iš SVARBIAUSIŲ JAV NESĖKMĖS UŽ
SIENIO POLITIKOJE PRIEŽASČIŲ YRA TOJI, 
KAD AMERIKIEČIAI BIJO PANAUDOTI VISĄ 
SAVO JĖGĄ. — ATOMINĖS BOMBOS ISTORI
JA. — REAKCIJA Į NEGRŲ RIAUŠĖS. — KĄ 
GALI PADARYTI POLICININKAS PATS SAU 

SUSIRIŠUS RANKAS?

- - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - -
James Burnham pasakoja Na- 

tlonal Review skiltyse, kad prie? 
kelis metus Bombėjuje, Indijoje 
diskutavęs tarptautinę padėt} su 
keliais indų politikais, biznie
riais ir žurnalistais. Vienas jų 
buvęs ypatingai prosovietiškas. 
Pokalbiui baigiantis jis prisipa
žinęs, kad Vakarų civilizaciją jis 
vertinąs aukščiau už komunis
tinę, tačiau pirmoji neturinti jo
kios ateities. Ir tuo jis įsitikinęs 
iš vakariečių pažiūros į atominę 
bombą. Vietoje, kad ja pasidžiau - 
gus, vakariečiai nuo jos traukia
si, apimti baimės ir kaltės jaus
mo.

To indo nusistatymas geriau 
paaiškina JAV užsienio politikos 
nepasisekimo priežastis negu il
giausi straipsniai. Kaip galima 
tikėtis taikos tokioje pietryčių 
Azijoje, jei JAV iš kalno atsi
sako panaudoti savo galingiausią 
ginklą! Vi: mamo karo lig
šiolinė i. ..toko, kad JAV
tikrai neturėtų tiek daug kamuo
tis, siųsti ten tiek daug savo 
žmonių, jei komunistai nebūtų pa
skatinti amerikiečių ankstyve-

:S politikos Korėjoje,
»Tikrai atrodo, kad JAV, turė

damos atomines bombas ir prie
monių joms nugabenti įtaikinius 
visame pasaulyje monopolį, pa
būgo tuo pasinaudoti. Tam tikra 
Amerikos visuomenės dalis net 
apsidžiaugė, kad atomines bom
bas įsigijo ir sovietai. Girdi, 
dabar bus su kuo sušiurti dėl 
jų... nepanaudojimo.

Bet ir dabar, kada Vietname pa
jėgu atsilaikyti ir be atominių 
bombų, Amerikos spaudos pusla
piuose visą laiką puoselėjama 
mintis, kad vis dar reikalingos 
uikos derybos su komunistais, 
nors jau visiems turėtų būti aiš
ku tai, kas Eisenhoweriui paaiš
kėjo apie 1950 metus. Savo knygo
je "Mandate for Change" (Doub- 
leday 1961) Eisenhoweris rašė:

"Aš seniai supratau, kad nė 
vienas susitarimas su komunis-

Sveikinimas broliams
ir kaimynams 

Kas šiandien sudaro viso pasaulio lietuvių didžiau
sią jėgą? Tą jėgą, su kuria galėtumėm atsispirti nuož
miam mūsų senosios Tėvynės okupantui?

Ne mūsų pačių kuklūs turtai, ne politinė ar karinė 
galybė, ne kitų mums draugiškų kraštų parama, už ku
rią esame dėkingi, bet tuo negalėtume atsiremti.

Mūsų didžiausia jėga yra ir dar ilgai bus dvasinė. 
Tai mūsų lietuviška vienybė, solidarumas, broliškumas, 
talka, aukojimasis savo tautos laisvės idealams.

Kol tomis savybėmis būsime stiprūs,, niekas mūsų 
nenugalės ir neužslopins. Tik tuo galėsime vertingai pa
dėti ir tiems savo broliams, kurie yra atsidūrę nuožmaus 
priešo vergijoje.

Jei dvasine prasme viso pasaulio lietuviai turėtu būti 
broliai, tai mes, kurie gyvename laisvoje J.A.V. ir Kana
doje, esame dar ii artimiausi kaimynai. Gi kaimynai daž
nai bičiuliaujasi, lankosi vieni pas kitus, pastoviai drau
gauja.

Kanados lietuviai buvo ir tebėra veiklūs ir dvasiš
kai gyvi laisvojo pasaulio lietuvių bendruomenėje. Per 
eilę pastarųjų metų jų organizuojamos Lietuvių Dienos 
buvo pavyzdinga ir kiekvieną iš mūsų džiuginanti tauti
nio solidarumo išraiška.

Nuoširdžiai linkiu šią stiprėjančią tradiciją tęsti, 
vis gilinti ir persunkti lietuviško dvasinio solidarumo tu
riniu. Nes, kaip minėjau, mūsų didžiausia jėga dabar 
yra — vienybė ir nepavargstantis pasišventimas tauti
nei kultūrai puoselėti, tautos išlaisvinimo idealu gyventi 
ir tam tikslui nesigailėti savo asmeninio įnašo.

Juozas Bachunas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Yaldybos 

Pirmininkas.

pos, ar net ir iš tos pačios Ku
bos, gali visai teisingai teigti, 
kad dėl jų nepavydėtino likimo 
tam tikra dalimi yra kalta JAV 
politika. Ar tai, tačiau, duoda 
teisę išmušti langą, pagriebti 
televizijos apratą ir bėgti, o jei 
policija pagautų, skųstis josbru- 
tualumu?!

Prieš nesilaikančius nustatytos 
tvarkos reikia griebtis atitinka
mų priemonių, kitaip toji tvarka 
nustoja bent kokios prasmės. Tą 
principą apeinant negalima ves
ti sėkmingos vidaus ar užsienio 
politikos. Bet kokia teisė, galų 
gale, remiasi jėga?

LAPKRIČIO 13 
MANIFESTACI1A

Komiteto Lietuvos Ne
priklausomybei Atstat y t i 
nariai aplankė eilę lietuvių 
kolonijii ir gyvu žodžiu 
skelbė lapkričio 13 d. mani
festacijos idėją, štai eilė

uis nėra vertas popieriaus, ant 
kurio jis parašyus, jei iš susi
tarimo neišplaukia automatiška 
jo Įgyvendinimo procedūra".

Žinia, viešpauujant nuomonės 
laisvei, negalima reikalauti, kad 
visi būtų tų pačių pažiūrų. Kai 
neseniai VVisconsino universite
te Madisone atsilankė viceprezi
dentas H. H. Humphrey, jį ten 
pasitiko 42 *bepikietuoją bytni
kai* su plakatais "Peace now!” 
Humphrey dėl to pareiškė, kad 
teisė būti išklausytam nėra su
sijusi su pareiga kiekvieną rė
kiantį priimti rimtai (the rightto 
be heard does not automatically 
include right to be taken se- 
riously) ir pridūrė, kad ameri
kiečiai nesiruošia pasitraukti iš 
Vietnamo. Tą pareiškimą ova
cijom sutiko virš tūkstanties s tu- būdingi! pasekmių, 
dentų sąjungos suvažiavimo daly
vių.

Bėda tačiau tame, kad pasi
davimo komunistų malonei reika
lauja ne tik kai kurie ekscentri
kai ar komunistų agentai gatvė
se, bet ir visa eilė Amerikos 
visuomeninio, politinio ir inte
lektualinio gyvenimo ryškių re
prezentantų, nors gal ir netie
siogiai. Jų įtaka yra tokia dide
lė, kad ilgainiui suparaližuoja 
normalų tautos norą gyventi ir 
kovoti uš savo idealus.

Panašų reiškinį sutinkame ir 
vidaus politikoje. Po neseniai įvy- neolithuanai nutarė organi- 
kusių riaušių Los Angeles mies- .........................z
te, pats prezidentas pasmerkė 
riaušininkus, tačiau kartu pabrė
žė, kad reikią pašalinti sąlygas, 
kurios prie tų riaušių privedu
sios. Respublikonų kongresma- 
nas Ford tai pavadino pakvietimu 
naujom riaušėm. Juk iš tikro neg
rų būklės pagerinimu niekados 
dar nebuvo taip rūpinamasi kaip 
dabar. Žinia, jie amžių bėgyje 
buvo patyrę daug neteisybės. Bet 
ar ne tas pats likimas buvo iš
tikęs ir kitas rases bei tautas? 
Juk ir daugelis politinių pabė
gėlių iš Rytų ir Vidurio Euro-

Detroite sudaryta orga
nizatorių grupė, kuriai pir
mininkauja Kazys Veiku
tis, Vilniaus Kr. Liet. S-gos
C. Vald. pirmininkas.

Clevelande sudarytas 14 
asmenų organizacinis komi
tetas (įgaliotas visų org. 
atstovų susirinkimo), jau 
pradėjęs itin plačiu mastu 
organizuoti clevelandie č i ų 
dalyvavimą. Vadovauja inž. 
A. Pautienius.

Jau prieš tai Clevelando 

zuoti bent trijų autobusų 
jaunimo ekskursiją iš Cle
velando, o Čiurlionio an
samblio vadovas A. Mikuls
kis apsiėmė prirengti an
samblį atlikti manifestaci
joj jos muzikinę programą. 
Gautas Clevelando dienraš
čių sutikimas informuoti 
apie manifestaciją ir cleve- 
landiečių žygius rengiantis 
joje dalyvauti. Manifesta
ciją jau garsina Clevelando 
lietuvių, pabaltiečių (anglų 
kalba) ir vokiečių radijo 
programos. Dienraščių ir 
radijo bei televizijos infor
mavimu apsiėmė rūpintis 
lietuvių Tėvynės Garsų ra
dijo programos vedėjas 
Juozas Stempužis.

Toronto L. Bendr. apyl. 
v-ba pranešė organizuosian
ti ekskursiją iš Toronto, o 
pradžiai atsiuntė iš savo 
kasos $20.00 Įnašą.

Rochestery (N. Y.) Juo
zas Jurkus skelbia manifes
taciją lietuviu radijo pro
gramoj ir telkia organiza
cini, komitetą.

Lietuvos Vyčių suvažia
vimas Los Angeles priėmė 
žyg: remiančią rezoliuciją ir 
paskyrė jam $100.00 įnašą.

Korp! Neo-Lithuania ra
gina visus narius iš Ameri
kos dalyvauti manifestaci
joj. Rengimo išlaidoms at
siuntė $25.00. Kadangi neo
lithuanų korporacija lap
kričio mėnesį švenčia savo 
gimtadienį, korpora c i j o j 
yra kilęs nusistatyuas šį
met tos tradicinės šventės 
rengimą pakeisti dalyvavi
mu manifestacijoj. Siūlo
ma. bent rytinėj š. Ameri
kos daly, panašiai pasielgti 
ir su Kariuomenės švente.

Elizabetho (N. J.) Tau
tinės S-gos skyriaus vardu 
pirmininkas P. Lanys įtei
kė KLNA atstovams $150 
ir pareiškė, kad visi to sky-

Dr. J. Maurukas, sukūręs naują sistemą cheminiams tyrimams, 
pademonstruos ją Pasaulio Lietuvių Gydytojų suvažiavime Detroi
te.

Dr. J. Maurukas demonstruos 
savo išradimą lietuvių 
gydytojų suvažiavime
• Dr. J. Maurukas yra 

sukūręs naują sistemą la
boratorijos cheminiams ty
rimams. Savo namų rūsyje, 
per keletą metų pats padir
bo precizinį aparatą, reika
linga šiai naujai sistemai.

šią savo naują sistemą 
ir darbo aparatą dr. J. Mau
rukas pademonstravo kovo 
27 Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos susirinkime.

Jo išradimas ir sukurto
ji nauja sistema susilaukė 
platesnio susidomėjimo. 
Birželio mėn. dr. J. Mauru
kas skaitė paskaitą ir de
monstravo savo išradimą 
chemikų suvažiavime Co- 
lumbus, Ohio. Rugpiūčio 30 
Chicagoj visuotiniame Kli
nikinių (Biologų) Chemikų 
suvažiavime dr. J. Mauru
kas skaitė paskaitą tema: 
Eųuivalent Volume Con- 
cept — a promising technic. 
in analytical chemistry. 
Šios jo paskaitos santrauka 
yra atspausdinta "Clinical 
Chemestry” žurnale, rug
pjūčio mėn. numeryje. Spa
lio mėn. jis yra pakviestas 
paskaitai ir demonstravi- 

riaus nariai bus manifesta
cijoj. Sudarytas ir visos 
Elizabetho kolonijos orga
nizacinis komitetas. Pirmi
ninkas — Elizabetho Liet. 
Bendr. apyl. pirm. J. šve
das.

New Yorko Vyrų Oktetas 
(pirmasis iš kultūrinės vei
klos vienetų) įteikė komi
tetui $25.00 įnašą.

New Yorko ALT skyrius
paskyrė žygiui $100.00.

Am. Liet. Bendr. rytinių 
apygardų atstovu suvažia
vimas, apie 2 valandas su 
KLNA atstovu R. Keziu 
svarstęs žygio klausimą, 
nutarė remti jį visomis iš
galėmis.

(Nukelta J 2 psL)

mui visuotiniame Patologų 
suvažiavime Chicagoje.

Rugpiūčio mėn. žurnalas 
■’Lab. World” atspausdino 
naujo metodo aprašymą ir 
aparato nuotrauką.

Dr. J. Maurukas žada sa
vo išradimus pademons
truoti Pasaulio lietuvių gy
dytojų V-tame suvažiavime 
Detroite, rugsėjo 4-5 dieno- 
nais. V. L. R.

Dr. J. Mauruko išrastas ir paties pagamintas aparatas labora 
torljos cheminiams tyrimams daryti.

* VIETNAMO PREMERAS N.
G. Ky pareiškė, kad apie bet 
kokias taikos derybas su komu
nistais negali būti kalbos, kol 
nebus aiškių garantijų, kad ko
munistinės jėgos pasitrauks iš 
Vietnamo, o amerikiečiai pa
siliks, kol to prašys Vietnamo 
vyriausybe.

"Pirma garantijos, po to de
rybos", pareiškė Ky.

Geriausia kova su komunisti
ne propaganda jis laiko ekono
mines ir socialines reformas, 
kurias pravesti ruošiasi jo vy
riausybė. Ta proga numatoma pa
keisti visa eilė provincijųguber- 
natorių, pasižyminčių menku ad
ministravimu ir korupcija.

* PREZIDENTAS CHARLES 
DE GAULLE numato skirti amba • 
sadorium Washingtone Etienne 
Būrin dės Roziers, kuris turė
siąs pataisyti pašlijusius abiejų 
valstybių santykius.

* KONSULARINĖ SUTARTIS su 
Sov. S-ga užkliuvo JAV Senate. 
Prie to ne maža dalimi prisidė
jo laiškai senatoriams,protestuo
jant prieš tos sutarties ratifika
vimą. Taip pat ne maža Įtakos 
turėjo ir FBI direktoriaus Edg. 
Hooverio liudijimas, kad nauji 
sovietų konsulatų tarnautojai tik 
praplės sovietinio špionažo 
tinklą.

Už sutarties ratifikavimą karš
tai stojo amb. W.A. Harrimanas. 
Prieš sutartį atskiru raportu pa
sisakė senatoriai F.J, Lausche 
(dem.) B.B. Hickenloper (resp.) 
J.J. WiUiams (resp.).K.E. Mundt 
(resp.) ir Th. J. Dodd (dem.).

* PABĖGĖLIAI IŠ RYTŲ VO
KIETIJOS vis didesniais skai
čiais pradėjo naudotis keliais ir 
būdais išsprukti -- per Čekoslo
vakiją. Čekoslovakijos vyriausy
bė nutarė padidinti bausmes pa
gautiems pabėgėliams.

* GRAIKIJOJE BRŲSTA įvy
kiai, galį privesti prie pilietinio 
karo. Atgyjantis komunistinis 
"liaudies frontas" gauna pastip
rinimą iš Sov. S-gos grąžinant 
buv. pilietinio karo pasėkoje l 
Sov. S-gą repatrijavusius komu
nistų veikėjus.
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New Jersey Liet. Tary
bos, Bendruomenės ir Lie- 
tu vos Vyčių atstovų susi
rinkime su KLNA atstovo 
R. Keziu sudarytas New 
Jersey organizacinis komi
tetas. Pirmininkas A. S. 
Trečiokas.

Patersone (N. J.) mani
festantus organizuoja vie
tas LB apylinkės valdyba. 
Pirmininkas A. Rugys.

Kun. Simonas Morkūnas, 
Sioux City šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos klebonas 
pranešė entuziastingą savo 
ir parapijiečių pritarimą 
žygiui ir atsiuntė $200.00 
įnašą.

Prel. Antanas L. Deks- 
nys. East St. Louis (Iii.) 
Nek. Pras. lietuvių parapi
jos klebonas pranešė savo 
ir parapijos organizacijų 
nritarimą žygiui ir atsiuntė 
$5n.oo įnašą.

Adresas pranešimams 
apie kolonijose daromus 
siusti, informacijų-instruk- 
cijų pasiteirauti ir įna
šams (čekams, perlai
doms) siųsti yra:

Commitlee To Restore Li- 
♦ husn'o’s Independence, 29 
East 57th Street, Tenth 
Floor, New York, N. Y. 
10019. Tel.; (212) 752-0099.

ESTAI ir LATVIAI pa
kviesti dalyvauti lapkričio 
13 d. manifestacijoj. Tik 
gavęs bendradarbi avimo 
laidą iš PLB bei Amerikos 
LB vadovybių, A. Liet. Ta
rybos, Vliko, Liet. Laisvės 
Komiteto ir eilės paskirų 
organizacijų centrinių va
dovybių, Komitetas Lietu
vos Nepriklausomybei At
statyti jautėsi turįs pakan
kamą pagrindą kviesti pri
sidėti ir estus bei latvius. 
Jų vadovaujančioms insti
tucijoms ir redakcijoms 
įteiktas viešas atsišauki
mas'-— kvietimas dalyvauti 
manifestacijoj ir išsamus 
paaiškinimas, koks to užsi
mojimo pobūdis bei kaip 
jis rengiamas.

Estų ir latvių visuome
nės kviečiamos dalyvauti 
panašiai, kaip ir lietuvių vi
suomenė:

1) mobilizuoti manifesta
cijos dalyvius,

2) platinti bilietus į ma- 
nifestacini susirinkimą Ma- 
dison Sųuare Gardens ne 
tik tarp tų, kurie patys ten 
dalyvaus, bet ir tarp nega
lėsiančių atvykti "simboli
nių dalyvių”, kurių apmo
kėti bilietai galės būti per
leisti ne pabaltiečių kilmės 
svečiams manifestacijoje,

3) siųsti laiškais ar tele
gramomis manifestac i j o s 
vadovybei susirinkimu o s e 
p r ii m s imtis pareiškimus, 
liudijančius solidarumą su 
manifestuojančiais.

Kadangi manifestaci j o s 
pradininkas ir atsakingas 
rengėjas yra lietuvių komi-
tetas, lietuvių visuomenė 
kviečiama prisidėti dar vie-

na lemiamos reikšmės pa
galba: skubiai padė
ti apmokėti tas rengimo iš
laidas, kurias mokėti tenka 
anksčiau, negu suplauks pa
jamos iš bilietų platinimo.

PENKIOS DEŠIMTYS 
New Yorko lietuvių jauni
mo specialiu autobusu rug
piūčio 15 d. nuvyko į Lake- 
wood Park, į tradicinę 
Pennsylvanijos lietuvių me
tinę šventę — gegužinę su
sipažinti su Pennsylvanijos 
slėnių lietuvių kilmės jau
nimu ir pranešti jiems ži
nią apie rengiamą žygį j 
Jungtines Tautas Lietuvos 
reikalu.

Pobūvio vadovams kun. 
J. Neverauskui ir kun. A. 
Babonui pritarus, jie išda
lino tenai 5000 atsišaukimų 
(”An Appeal to Lithua- 
nians, Their Descendants 
and Friends of Lithuania”).

Išvyką organizavo KLNA 
Jaunimo Sekcijos vadovas 
R. Legeckis, padedamas Tė
vo P. Banionio ir M. ša- 
linskienės. Išvykoj dalyva
vo ir KLNA nariai A. Bud- 
reckis, J. Miklovas ir A. 
Sniečkus. Jie ir visi kiti 
newyorkiečiai sumezgė daug 
pažinčių su Pennsylvanijos 
lietuvių jaunimu ir tos pir
mos pažinties proga paža
dino nemaža dėmesio to 
jaunimo ryšių atnaujinimui 
su platesniais lietuvių vi
suomenės sluoksniais. Ta 
proga tenai buvo sumesta 
ir žygiui į Jungtines Tau
tas remti $285.15.

• Antanas Reventas, New 
Yorko Liet. Bendruomenės 
ir kt. organizacijų veikė
jas, sutiko vadovauti Ko
miteto Lietuvos Nepriklau
somybei Atstatyti (lapkr. 
13 d. manifestacijos komi
teto) Finansų Ko
misijai.

Ši komisija perėmė visų 
KLNA pajamų ir išlaidų 
tvarkymą, įskaitant išmo
kėjimus ir sąskaitybą. Iž
dininkas — Antanas Dir
žys.

Finansų komisijos žinio
je bus ir bilietų į manifes- 
tacin; susirinkimą platini
mas. Konkretūs nurodymai 
anie bilietus bus viešai ir 
organizatoriams (komitetui 
anie save nranešusiems) 
tiesiog pranešti po rugp. 29 
specialaus susirinkimo, ma
nifestacijos finans avimo 
priemones apsvarsčius ir 
patvirtinus.

Tuo tarpu, šalia anks
tesniuose pranešimuose jau 
atžymėtų įnašų iš rinklia
vų, organizacijų ir paskirų 
asmenų, panašiai spontaniš
kai manifestacijos reika
lams dar yra įnešę:

Dr. F. ir A. Mažeika 
(Chicago) — $100.00, John 
T. Zuris (Chicago) — $25, 
Toronto Prisikėlimo para
pija — $25.00, J. Alyt.ai

Vasario 16 gimnazijoje prie juodos lentos...

Lietuvių - nelietuvių gimnazija
Paskutiniu laiku JAV lietuvių 

spaudoje buvo gana daug rašoma 
apie Vasario 16 gimnaziją. Viena 
iš didesnių abejonių buvo kelia
ma, kad ta mokykla, lietuviu lė
šomis (gyta ir (rengta gali dėl (vai
rių paskolų atitekti vokiečiams. 
Reikia čia pat atitaisyti kai kieno 
galvojimą, kad tai lietuvių ar net 
išimtinai lietuvių prakaitu (gytas 
turtas. Gimnazijos kasos knygos 
rodo ką kitą. Gimnazijai (gyti apie 
100.000 dolerių, didžiausioji 
suma, per 35.000 dolerių ,buvo 
gauta ne iš JAV, bet Iš Šveicari
jos, JAV lietuviai suaukojo 28.000 
dolerių, Kanados lietuviai tik ne
pilnus 6.000, Vokietijos lietuviai 
5.000, kiti kraštai likusius. Gim
nazijos nuosavybė jokių skolų ne
turi. Gimnazijos žemei ir pasta
tams (gyti žymiai palengvino ta 
aplinkybė, kad tuo laiku Balfas 
gabeno didelius kiekius maisto, 
todėl gaunamų išlaikymui aukų 
dalis galėjo būti nukreipta nuosa-

(Elmhurst, N. S.) — $20.
Po $10.00: Kan. J. Kon

čius .-.(Florida), Joseph L. 
Babrys CVVashington, D. 
C.), J. Eidėnas (Dės Plai- 
nes, IJL), Ad. Lazaitis (Bal
timore), Jos. Bendoraitis 
(Chicago), A. Grigaliūnas 
(Davenport, Iowa), Al. Bal
sys (N. Y.).

Po $5.00: Vyt. Volertas 
(Phila.), John W. Baer 
(Jackson Heights, N. Y.), 
kun. J. Marčiulionis (Chi
cago).

KLNA nuoširdžiai dėko
ja visiems ankstyviesiems 
rėmėjams, kurių dėka tapo 
Įmanomas manifestaci jos 
rengimo įsibėgėjimas.

Tnašams adresas: Com- 
miftee To Restore Lithua- 
nia's Independence. 29 East 
57th Street, Tenth Floor, 
New York, N. Y. 10019.

PLANINGAS TAUPYMAS

\
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Pinigų taupymui nereikia varinėti. 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmoka m visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Dabartinis dividen- 
das išmoka-
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

vybės išmokėjimo skoloms pa
dengti.

Šiemet baigtieji gimnazijos 
naujieji rūmai tap pat nėra vien 
tik JAV lietuvių dovana tremtyje 
likusiems broliams. Rūmų staty
bai lėšas, didesnę jų pusę, davė 
vokiečių vyriausybė. Rūmai kai
navo per 200.000 dolerių. Vokie
čiai davė 125.000 dolerių, o lietu
viai dar toli gražu nesuaukojo sa
vosios dalies — 75.000. Gimnazi
jos statybai lietuviai dar nesuau
kojo nė trečdalio lėšų, o jau bai
minamasi, kad ir tos aukos gali 
prapulti, nes vokiečiai apkrovę 
paskolą nuošimčiais, gali bet 
kada skolos pareikalauti ir net iš 
namų išvaryti, kai nebus galima 
skolos skubiai gražinti, tuo būdu 
prapuls visos lietuvių (dėtos lė
šos ir niekais nueis visos pastan
gos...

Balfo pirmininkas ir reikalų 
vedėjas, lydimi gimn. dir. Br. 
Liubino, lankėsi Pabėgėlių minis
terijoj Bonoje. Aukščiau minima 
baimė, kad viskas gali patekti vo
kiečiams mano paties paraidžiui 
buvo pasakyto ministerijos aukš
tom valdininkui (Ministerlalrat) 
p. M. Luder. Jo atsakymas — 
UNSINN — nesąmonė. Jis paaiš
kino, kad duoti gimnazijos staty
bai pinigai nėra jokia paskola, 
bet — Z.USHUSS — parama.be jo
kių procentų. Tačiau jis sakė, 
kad Vokietijos vyriausybė nori 
užsitikrinti, jog pinigai ir namai 
tikrai bus naudojami auklėjimui 
jaunimo, o už metų kitų nepavfrs 
( kok( bravorą ar fabriką, todėl 
tam tikros garantijos yra reika
lingos, kad valdžios lėšos nepa
tektų ( privačias rankas ar ne
būtų piktnaudojama. Ilgesni lai
ką namus panaudojus mokslo - 
auklėjimo rekalams, tos visos ga
rantijos bus nuimtos. L. Luder 
užklausiau, ar jis to tvirtinimo 
negalėtų duoti man raštu. Jis mie
lai pažadėjo, tik prašė savo pa
geidavimą pareikšti taip pat raš
tu, kad žinotų,ko tie Amerikos lie
tuviai nori ir ko jie bflkštauja. 
Pažadėjau tokj raštą, jei bus rei
kalo, parašyti gr(žęs| Ameriką ir 
padėkojau ui padrąsinimus.

Pabėgėlių ministerijoj dar mus 
priėmė pars ministeris p. dr. 
Nahm. Kelių minučių pokalbyje 
(ministeris skubėjo (posėdj) mes 
prašėme naujiems rūmams bal
dų. Ministeris tuoj pat skyrė 
tam reikalui 20.000 markių, tik 
priminė, kad federalinė valdžia 
duoda pinigus tik tuo atveju, jei 
vietos valstybė,Land’as.ta pačia 
suma irgi prisideda. Deja, gra
žus | ministerijos raštines paty
rėme, kad gimnazijos krašto 
(Land) iždas 1965 metams jau tuš
čias. Taip trumpu momentu 
mums ir liko neaišku, ar gimna
zija gaus bent tuos 20.000 markių 
tuoj pat. O pinigų verkiant reikia, 
nes naujos klasės apverstos se
nais suolais, sulūžusiom kėdėm. 
Gimnazijos šeimininkai, nelauk
dami valdžio pinlgų.buvo visai tik
ri, kad tuoj gausėjau nupirko val
gyklai stalelius ir kėdes, be kurių 
negalėjo Išsiversti. Tai ir (lindo 
skolon.

Vokiečių vyriausybės atstovai 
Bonoje mus užtikrino, kad jiems 
lietuvių tremtinių švietimas Ir 
auklėjimas labai ir labai rūpi 
ir jie visomis (statymų leldžia-
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Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

YRA DVI RŪŠYS ATVEJŲ, kada staiga keičiasi natūralus 
žmogaus kalbėjimo būdas. Vieni toki atvejai Ištinka, kai suaugę 
— ypač moterys — ima kalbinti mažus valkus: Iš karto ima neva 
vaikiškai čiauškėti. Ūgtelėję valkai mano, kad tai keistoka, net 
lyg ir juokinga (man pačiam penkiamečiu! taip atrodydavo), bet 
kaip gi tą dideliems | akis pasakys... Kiti atvejai, -- kai stojam 
kalbėt viešai: miniai, susirinkimui, ar net ir nedideliame po
sėdyje. Čia kone kiekvienas iš karto pametam savo natūralią kal
bėseną ir griebiamės aukštesnės, garsesnės intonacijos, "spar- 
nuotesnių" žodžių, iškilmingesnių sąvokojlmų ir figflringesnių po
sakių. Kas klausom, mintyje kartais šyptelint iš tos nereikalingos 
ir dažniausia neprasmingos egzaltacijos, bet patys viešai pra
bilę nei nepasijuntam patekę tokios pačios egzaltacijos srovėn.

Egzaltacija lietuviškai būtų -- pakilimas, iškėlimas ar iški
limas aukštyn. Mūsiškė enciklopedija sako, kad tai susižavėjimas, 
susijaudinimas, pakilus sielos būvis, arba liguistas gyvumas ar 
jautrumas. Gal taip ir yra. Gal viešai kalbėdami iš tiesų klek jau- 
dinamės, gal susižavint ar bandom kitus sužavėti tuo, ką norim pa
sakyt, tai ir sakyt stengiamės iškilniai, egzaltuotai.

Egzaltacija — "iš širdies besiverčianti" arba ir be reikalo 
"pilypiškai iš kanapių" iškylanti -- mirguoliuoja ir raštuose, 
ypač (tikinėjančiuose laikraštiniuose straipsniuse. Ar egzaltuo
ta kalba ir rašymas (tikina, yj?ač ar dalyką išaiškina, — dėl to 
yra ko susimąstyti. Kai anądien paskaičiau, kad gerai Dirvos lini
jai nubrėžti "turėtumėm statyti nuosavos dvasios tvirtovę, ne iš 
cemento, plytų ir plieno, bet iš lietuviško kraujo ir degančios dva
sios, iš kurios bylotų nuosavo tautiškumo suvereninė sąžinė", — 
prislpaž(stu: pasijutau visiškai suglumęs...

Na, galima bent tuo pasiguosti, kad egzaltuotu kalbėjimu ir ra
šymu vargu kas mes čia susilyginsim su bolševikais: tie iš egzal
tacijos svaigulio, berods, nei prabusti nebepajėgia. Matytumėt, kaip 
jie rašo, sakysim, apie savo sputnikus ir kosmonautus! Kai prieš 
porą metų paskraidino (panašiai, kaip anksčiau Laiką) nieko dėtą 
merginą Tereškovą, ėmė didžiu balsu šaukti: "Tarybinėms mote- . 
rims pavaldžios žvaigždžių platybės 1” Pamanykit!

Prof. P. Slavėnas (daugelio mūsų tebeatsimenamas astrono
mas ir visuomenininkas) inteligentiškesnei publikai skirtame Moks
lo ir Gyvenimo Žurnale vėliau dėstė, kokios iš tikrųjų yra tos 
žvaigždžių platybės. Kas bent kiek dar sugeba tenai pats savo sme
genis pajudinti, galėjo iš to suprasti, jog visi tie lakiojimai ap
link žemę, arba net | mėnuli ar gal kada ir l Marsą, nors tai 
nuostabiai sudėtingas, išmislingas ir (domus žmonių žingsnis, 
vlsdėlto yra tik nepalyginti menkesnė išlanda | "žvaigždžių platy
bes", negu visą gyvenimą užpečky išsėdėjusio "avantiūra pasaulio 
užvaldyti", išsirengusio išeiti pro duris ir apkeliavusio tik savąją 
lūšnelę.

Bet vistiek, ne tik valkų laikraštukuose, o ir partijos oficio
zuose bolševikiniai žurnalistai krykštauja apie skraidymą po žvaigž
dynus ir "visatos užvaldymą", taip egzlatuotai, kad Binkis, jei te
bebūtų gyvas, turbūt, lyg tas jo berlyniškis mėnulis, paraustų ir 
slėptų kur nos "už bokštų savo veidą plokštų".

momis priemonėmis tai rems. 
Visi gimnazijos rūpesčiai jiems 
gerai žinomi. Iš savo pusės pa
aiškinome Amerikos lietuvių

problemas, gausias mūsų rinkli^ ” 
vas ir (vairias šalpas ypač Sibi
ro kankiniams.

Kun. L. Jankus

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą

DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTANV ,.500” kostiumai ir paltai;
MANHATTAN marškiniai,
LEE ir D1SNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 S. Ashland Avė,, Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

parama.be
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Ar 'respublikoniškas’ 
susiskaldymas, 
ar jėgų konsolidacija

Pastaruoju metu JAV respubli- 
kdnų partija savo vadovybės po
sėdžiuose išryškino jėgų susi
skaldymo kenksmingumą bend
riems partijos tikslams ir krašto 
dvipartinei valdymo sistemai ap
lamai. Tas susiskaldymas, kaip 
jau visi gerai žinome, prasidėjo 
su praėjusiais prezidento rinki
mais ir respublikonų kandidatui 
Goldwateriui likus respublikonų 
konservatorių sparno centriniu 
asmeniu. Konsolidacijos pastan
gos iki šiol atsiekė priešingų re
zultatų Ir dalis respublikonų įs
teigė naują organizaciją (bet dar 
be pretenzijų i trečiąją partiją), 
kuri atitraukia iš partijos ne tik 
žmonės, bet ir didelę dalį lėšų, 
taip reikalingų artėjantiems rin
kimams.

Kaip ir visose didesnio masto 
organizacijose, taip ir respubli
konų partijoje visi puikiai supran
ta, kad visais klausimais vie
ningos nuomonės nebus, kaip jos 
nėra nei demokratuose. Tačiau • 
per toli einąs susiskaldymas veda 
1 galimą skilimą, kurio motyvai 
suvedami { pavienių asmenų am
bicijas. Kai kurie respublikonų 
vadovai tą aiškiai ir pabrėžė, kar
tu pranašaudami, kad vieno ar ki
to asmens aureolei išlaikyti stei
giamos organizacijos neturi per
spektyvų Ilgesniam gyvavimui. 
Jungtis reikia prie idėjos, prie 
bendrų tikslų, o ne prie to ar ki
to asmens. Organizacijų "suas- 
menėjimas" veda tik prie dar di
desnio susiskaldymo, prie senos 
ir garbingos partijos naikinimo 
ir kartu | pavojų kraštą {stumti;

{ vienos partijos valdymo siste
mą. Prie ko visa tai gali privesti, 
spėlioti jau nebetektų.

Respublikonų vadovybė tikisi, 
kad jai pavyks išvengti didesnių 
skilimo pavojų ir kad bendrieji 
tikslai, llečią ne vien partiją, 
bet ir krašto interesus, suves at
siriboti pasinešusius prie bendro 
stalo.

Nejsileidus {to klausimo deta
les, nenagrinėjant faktų ir moty
vų tos ar kitos puės, šioje res
publikonų partijos problemoje 
nesunku įžiūrėti aiškią analo
giją ir lietuvių visuomeninio gy
venimo skaldymosi reiškiniuose. 
Iš seniau paveldėtas ideologinis 
pasiskirstymas mums yra savai
me aiškus ir didesnių problemų 
nekelia. Su tuo jau esame apsi
pratę. Jei jau būtų galima kuo 
nusiskųsti ir suabejoti, tai tomis 
organizacijomis, kurios, jei ir 
nebuvo tam tikslui steigtos, ilgai
niui taip pat pasidaro vieno as
mens ar siauros asmenų grupės 
aureolės išlaikymo priemone.

Tokiais ir panašiais pagrin
dais atsiradusios skilimui ir su
siskaldymui priežastys neneša 
teigiamų vaisių nei organizaci
joms nei lietuvių visuomenei. Ne 
kartą nusiskundžiame susiskal
dymo ir pulverizacijos kenks
mingumu ir nepagrįstumu, as
meniškumų statymu pirmoje vie
toje, ambicijų ir nepagestų kal
tinimų ir atslšaudinėjimų gausa, 
kuri nieko neduoda, išskyrus jė
gų ir taip reikalingų bei sunkiai 
surenkamų lėšų išblaškymą.

LAIŠKAI/7

SUKEISTOS PAVARDĖS
Dirvoje Nr. 84 buvo klaida, 

kurios iki šiol niekas neatitaisė. 
8 puslapyje po nuotrauka prie J. 
Tautų rūmų, vietoje JAV kongre
so atstovo O. R. Reid turėtų būti 
parašyta Frank Horton IšRocheSi 
terio, N. Y.

Kongr. F rank Horton

grindinę kalbą ir Rochesteryje 
per televiziją (VH.17) Pavergtų 
tautų savaitės proga, kurioje pra
šė amerikiečius neužmiršti mi
lijonų pavergtųjų ir daryti vis
ką, kad laisvė būtų jiems gražin
ta. Televizijos programos pusva- 
landj parengė vietos Ant. bolš. 
bloko skyrius, kurioje lietuvių 
meninę dali atliko Tautinių šo
kių grupė, vad. J. Reglnienės ir 
LB choras vad. muz. J. Adomai
čio.

Kongr. F. Horton taip pat bu
vęs pagrindiniu kalbėtoju Roches - 
teryje. minint 25-rlų m. Pabal- 
tlečių nelaisvės sukaktj.

Juozas Jurkus 
Rochester, N.Y.

Kongresmanas F. Horton yra 
didelis lietuvių bičiulis, griež
tas antikomunlstas, daug nusipel
nęs mūsų ir kitų pavergtų tau
tų laisvės reikalui. Jis pasakė pa

APIE JUODA IR BLOGA

Žinoma, jei pas mus būtų no
rima susitarti, kokia mūsų neto
limos praeities diena buvo švie
siausia ir geriausia, nebūtų tiek 
dėmesio ir diskusijų. Nebent par
tijos klek pasikivirčytų. Bet kal
bėti apie tai, kas buvo juodžiau
sia ir blogiausia, ui dažno lie
tuvio būdui labai malonu.

Be abejo, čia ne tiek svarbu 
minutines datas nustatyti, klek pa
sekti motyvus, kodėl vienaip ar 
kitaip skirtingai galvojame. 
Straipsniuose Mūsų Vytyje ir Dir
voje aš suminėjau eilę aplinkybių, 
vedusių prie Lietuvos nepriklau
somybės sužlugdymo. Vienos iš 
jų ir labai svarbios buvo išori
nės, ypač rusų ir vokiečių impe
rializmai, kurie 1939 m. rugpiū
čio 23 d. susiurė solidariai pa
glemžti Lenkiją ir Baltijos vals
tybes.

Taip pat suminėjau ir aplinky

bes, kurios priklausė išimtinai 
nuo mūsų apsisprendimo ir ryž
tingumo. Mūsų buvo apsispręsta 
nieko nedaryti, kas galėtų mus 
įjungti l Vokietijos sąjungininko 
vaidmenį, net atsisakant gana 
Patogiom aplinkybėm iš lenko 
okupanto patiems atsiimti savo 
sostinę. Tatai mus išjungė iš 
vokiečių interesų sferos, ir mes 
buvome perleisti Sovietų Rusi
jai.

Po to, mes ir toliau apsispren
dėm likti taip neutralūs, jog su
tikom nesipriešinti, kad Rusija l 
mūsų kraštą {verstų stambias 
karines įgulas. Tok{ sutikimą 
laikiau klaida ir nepriklauso
mybės galo pradžia, - taigi, juo
džiausia mūsų pasimetimo ir ne
ryžtingumo diena.

Istorikas J. Jakštas ir toliau 
įrodinėja (Dirva, 1936. VHI.27), 
kad taip galvoti netikslu. Esą, 
"svetimos įgulos valstybėje nebū
tinai jau turi reikšti ir jos lais
vės galą". Be abejoxtaip kartais 
būna. Bet taip negalėjo būti su 
sovietinėm {gulom, nes Rusija aiš - 
kiai siekė vėl pasigrobti Balti
jos valstybes. Taiplrnebuvo,nes 
Rusija neilgai trukus visiškai pa
grobė tuos kraštus.

Tad atrodo, kad istoriškai ir 
faktiškai mano tezės negalima 
ginčyti. ♦

J. Jakštas savo laiško pabai
goje teisingai teigia, kad yra 
neleistina verstis prielaidomis 
tam, kuris galvoja istoriškai. 
Tad jo laiškas, kuris susideda iš 
prielaidų svarstymo, istoriškai 
yra "neleistinas". Ir, kas blo
giausia, man rodos, kad jo prie
laidos tebėra netikslios, jeigu 
apie jas galvoti politiškai.

Jei Lietuva būtų ryžtingai ap
sisprendusi atsiimti iš lenkų oku
puotą sostinę ir tuo vakariečių 
akyse būtų virtusi vokiečių są
jungininke, jei ji būtų nesutikusi 
įsileisti rusų įgulas ir su kitais 
pabaltiečiais būtų priešinusis 
ginklu (Lietuvai to greičiausiai 
nebūtų nė reikėję), - tai, anot 
Jakšto, mums po karo būtų atsi
tikę daug blogiau, negu atsitiko, 
mažų mažiausia dviem punktais. 
Pirma’, rusai būtų galėję visai 
sunaikinti lietuvių tautą ir "su
ruošti jai Rytprūsių likimą". 
Antra, mūsų išeiviams dypukams 
po karo irgi būtų galėję būti daug 
blogiau...

Politiškai galvojant, abi tos (ir 
taip nelygios) prielaidos man at
rodo tik alibi ieškojimas mūsų 
klaidoms ir neryžtingumui patei
sinti. Jei vokiečių ir japonų, po 
karo virtusių kone Amerikos są
jungininkais, pavyzdys Jakšto ne
įtikina, kadangi tos tautos dide
lės, tai yra kitas pavyzdys - la
bai arti ir beveik mūsų didumo 
Suomija. Suomija neįsileido so
vietų {gulų ir kovojo 1939-40me
tų sąvartoje. Nuo 1941 metų ru
dens Suomija vėl kovojo prieš 
Rusiją ir buvo tikras Vokietijos 
sąjungininkas. Pagaliau lietuvių 
tauta Birželio Sukilimu narsiai 
sukovojo prieš Rusiją ir, jei no
rint, kaip vokiečių "sąjunginin
kė"...

Bet Suomijai Rusija "nesu
ruoši Rytprūsių likimo". Net jos 
satelitiškumas liko žymiai lais
vesnis, negu kitų sovietų sateli
tų. Taipgi negirdėjom, kad Vaka
rų sąjungininkai po karo būtų pri
taikę "ex enemy statusą" suomių 
■politiniams pabėgėliams, kurių 
buvo daug mažiau, kaip kitų pa- 
baltlečių, bet buvo.

Abu J. Jakšto teigimai yra vi
siškai neįrodyti bei neįrodomi 
spėjimai ir sugebančiam politiš
kai mąstyti žmogui sunkiai su
prantami. ♦

Aš visada sutiksiu, kad galima 
{vairiai '■ diskutuoti dėl "juodžiau
sios dienos" ir net kad tokios die
nos faktinal nėra, o yra tiksanka- 
bingų {vykių raida.

Vieni "juodžiausia diena" galė
tų laikyti užkulislnę» rugpiūčio 
23, kai du banditai susitarė mus 
suryti. Kiti spalio 10, kada mes ge 
ruoju sutikom fiziškai atsiduoti 
sovietų globon, treti - birželio 15, 
kai {vyko visiškas ir pilnas Lietu
vos okupavimas. Tuo vieni dau
giau pabrėš galo galą, kiti, kaip 
aš, galo pradžią.

Mano motyvas už spalio 10 yra 
ne tiek dėl spalvingumo, klek dėl 
to, kad tai buvo lemiama data, 
kai mes nepateisinom savo ryžto 
ir pareigos visom jėgom ir viso
kiom aplinkybėm ginti savo ne
priklausomybę ir laisvę,

O tai būtų pamoka visiems, net 
ir istorikams.

Bronys Raila 
Los Angeles
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Jie mylėjo Lietuvos žemę
"Ne! Lietuvis nenusilenks jė

gai. Lietuvis mylėjo laisvę visa
da. Jis geriau susidegindavo ant 
laužo, negu eidavo vergijon."

"Pabusk, lietuvi! Nusikratyk 
pataikavimo ir baimės jausmo. 
Brėkšta laisvės rytas. Tamsūs ir 
galingi audros debesys kaupiasi 
Vakaruose. Trenks jie perkūnais 
ir žaibais, nušluos nuo šventos 
Lietuvos žemės visus atėjūnus ir 
ištaškys visus Lietuvos išdavi
kus ir padlaižius".

"Bet tu, lietuvi, neprivalai 
laukti šios išganingos audros, su
sidėjęs rankas. Tu privalai su 
ginklu rankoje įsijungti { šventą
ją kovą prieš bolševizmą".

Taip skelbė lietuviams brėkš
tant} laisvės rytą, juos drąsino ir 
ragino kelti ginklą prieš bolševi
kinius okupantus LLKS — pietų 
Lietuvos srities partizanų biule
tenis 1951.VII. 7 d. Nr. 3.

Tas partizanų biuletenis pa
kartotinai pasmerkė ir atmetė 
Pasyvaus pasipriešinimo liniją, 
nurodydamas, jog naujoji politi
nio pasipriešinimo linija, akcen
tuojanti aktyvią rezistenciją, bu
vusi priimta ir aprobuota visų už
sienio lietuvių veiksnių, jų tarpe 
taip pat ir Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos. Be to, tas biuletenis 
Pažymėjo, kad Lietuvos rezisten
cijai, kurios branduolys yra par
tizanų judėjimas, buvusi užtik
rinta moralinė ir materialinė pa
rama vienos galingos Vakarų vals. 
tybės, bei neįkainuojama morali
nė parama iš šv. Sosto pusės.

"Galingųjų valstybių atstovai", 
rašoma tame biuletenyje,"paga
liau {sitlkino, kad pasyvioji Lietu
vos rezistencijos linija yra netei
singą".

Deja, pietų Lietuvos srities 
partizanai, skelbdami šias džiu
ginančias žinias, buvo klaidin
gą! painformuoti ar neatsakingai 
suklaidinti. Tačiau tokios žinios 
atitiko partizanų norus ir jų karš
tus troškimus.

Net po septynerių metų bevil
tiškos aktyvios ginkluotos kovos 
ir toje kovoje sudėtų dešimčių 
tūkstančių aukų pietų Lietuvos 
srities partizanai apsisprendė ir 
toliau nekeisti savo pradinės ko
vos linijos ir pasirinkto kelio — 
kovoti iki galutinos pergalės arba 
mirties. Jie matė ir pripažino 
tik vieną galimą besąlyginės ak
tyvios kovos kelią, tuo keliu ne
svyruodami be kompromiso ėjo 
ir žuvo.

"Pavergtiesiems negali būti 
dviejų kelių", rašė pietų Lietuvos 
srities organas Partizanas 1951. 
VH.20 d. Nr. 6(20).

"Jiems amžiais tebūdavo vie
nintelis kelias J laisvę, tasai gar
bingas kelias, kuriame atsistoję, 
kaip Leonidas su 300 kovotojų 
Termopllų tarpukelyje savo kū
nais užtvėrė Persams kelią 1 
Spartą, kelias, kuriuo ėjo viso 
Pasaulio milijonai laisvės kovo
tojų prieš pavergėją, tai mūsų 
Gražinos ir pagaliau Pilėnų ku
nigaikščio Margio kelias, tai mū
sų visos tautos ir jos laisvės ko
votojų - partizanų kelias".

Istorija, rūsti ir neatiaidi žmo
nių ir tautų gyvenimo, jų veiksmų 
ir žygių vertintoja ir teisėja atei
ty galutinai apspręs ir {vertins 
visą aštuonerių metų Lietuvos 
laisvės karo didybę ir jo gilią 
tragediją, tame kare patirtus 
laimėjimus ir jo atneštus skau
džius pralaimėjimus. Istorija ap
tars ir nustatys kokius padarinius 
ir kokią įtaką tas karas turėjo 
tautos psichinei būsenai, visai jos 
tolesnei laikysenai sovietų oku
pacijoje ir tautiniam lietuvių pa
sipriešinimui.

Istorija taip pat atsakys sunkų 
ir skaudų klausimą, dėl kurio 
sunerimo daugelio lietuvių šir
dys Tėvynėje ir svetur, akivaiz
doje tos aukščiausios brangiau
sių sūnų ir dukterų gyvybių kai
nos, kurią tauta sumokėjo paro
dyti pasauliui jos nepalaužiamą 
valią gyventi laisvai ir nepriklau
somai.

Ar buvo kitas kelias Lietuvos 
laisvės kovotojams, kaip žūti ne
lygioje kovoje? Kitoks didvyriš
kumas, kaip žengti heroiškos, bet 
tikros mirties keliu?

Tačiau beieškodami atsakymų 
{tuos klausimus, mes šiandien ne 
tik niekada neturime pamiršti, 
bet privalome visad patys atmin- > 
ti ir nuolat kitiems priminti, kad 
1944-52 m. Lietuva kovojo tikrą 
laisvės karą, kuriuo didžiuojasi 
kiekvienas lietuvis, kad laisvės 
ir nepriklausomybės metai jau

najai lietuvių kartai {diegė tokią 
gilią tos laisvės meilę, jog jai 
susigrąžinti ir apginti ji nepa
būgo pakelti ginklą prieš vieną į 
galingiausių valstybių pasauly. ' 

Maža tauta — trys milijonai 
prieš 200 milijonų moderniškai 
ginkluotą okupantą — atsisakė 
nusilenkti priešui ir ištisus aš- 
tuoneris metus, pasaulio apleista 
ir pamiršta, aktyviai ginklu prie
šinosi pavergėjui.

Lietuvos laisvės kovotojai 
skelbė mirtiną kovą dėl savo Tė
vynės laisvės ir nepriklausomy
bės. Toje nelygioje kovoje jie 
krito ir pasiekė visų už laisvę 
mirštančiųjų kovotojų garbės.

Tai tokia buvo begalinė jų Tė
vų žemės meilė, kurią mums liu ■

dija nežinomas lietuvis laisvės 
kovotojas savo skausmingame 
skunde laisvėje gyvenantiems bro 
Hams ir sesėms:

"Mes mylime Tėvynę Lietu
vą, kad geriau čia krintame kiek 
galima brangiau pardavę gyvybę, 
kaip vykstame J Sibirą. Mes tiki
me, kad mūsų lavonais patręšta 
Lietuvos žemelė bus trąšesnė 
ateities vienybei ir Tėvų Žemės 
meilei. Mes dantimis įsikabinę 
laikomės Tėvų Žemės, kol oku
panto buožė sudaužo mums gal
vą. Užmerkiame akis su pilna 
burna Šventos Žemės, kad kiti 
labiau ją pamiltų",

"Ir mylime Ją, prieš visą pa
sauli didžiuojamės".

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba pavedė filisteriui Petrui Vėb
rai pagaminti korporacijos herbą, kur| galėtų {sigyti korporantai. 
Toks herbas, 14 x 16 colių didumo, masyvus, jau pagamintas ir Vyr. 
Valdybos pripažintas geru. Herbo kaina 30 dol. Norintieji įsigyti 
prašomi užsakymus siųsti iki šių metų gruodžio 31 d. Petrui Vėb
rai — 5731 S. Washtenaw St., Chicago, 111. 60629. Tel. 925-0693.

ATVAŽIAVĘ I CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ 
įvairūs kailiai

"SPARTA” atstovybę 
RADIJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI

Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505
Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 6062$
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Deja, ir poetai suserga

Kol naktis dar nebuvo galutinai 
sutemusi, Leonas Skabeika yra 
parašęs dvi savo autobiografija s, 
labai trumpas. Vieną tik trijų ei
lučių, antrą — puslapio. Šios pas
tarosios likęstikfragmentas, sa
vo stiliumi patetiškas ir kiaurai 
simbolistinis.

"Netiesa", rašo čia jis su šauk
tukais "kad mes moderniškojo 
pasauli* rankomis daryti robotai! 
Netiesa, kad miesto triukšmą ir 
fabrikų staugimą mylime labiau, 
kaip dūšios siausmą! Netiesa, 
kad mes technikos stabų vergai! 
Ne! Mes mokame mylėti, moka
me nekęsti... Mokam pro asfalto 
sienas, vario bokštus ir marmu
ro statulas drąsiai pažvelgti į 
svaiginančius tolius.

Mes jaučiame pasaulio sielos 
tragediją. Todėl dažnai mes toki 
liūdni... O dūšia? Joj dar daug 
jaunystės, audrų. Jai pražysta 
naujos dienos ir nauji pasauliai 
švinta. Pasauliai šiaurūs. Plie- 
niški. Aštrių fjordų pasauliai. 
Ir juose mūsų ateities gyvenimas.

O gyvenimas - nepabaigiama 
dūšios drama. Drama, kurią vai
dinu nuo pat kūdikystės dienų.

Schaefer yra alus, kuri 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

Krauju žydėdamos, užgeso dienos, 
O vario miestas mirtimi alsavo... 
Nulūžau taip, kaip kietas plienas, 
Širdyje tavo.

Ir nušvilpė pavėjui praeitis paklydus, 
Kaip viskas nušvilpia pavėjui. -
Per greit žiedai kaitroj nuvyto, 
Per greit gyvenimo dienas mylėjau.

Dabar naktis.
(1931 m.)

Drama, kurią, matyt, reikės vai
dinti per visą gyvenimą"...

Gi 1929 metais Kaune išleistoje 
mūsų pirmojo nepriklausomybės 
dešimtmečio aštuoniolikos naujų 
poetų rinktinėje (nelabai vyku
sioje) Skabeika parašė tik trijų 
eilučių "autobiografiją": - "Gi
miau 20-me amžiuje. Mokausi 
gyventi. Už viską labiau nekenčiu 
robotų. Myliu tuos, kurie manęs' 
nekenčia. Mirti dar nežadu".

Arti pažinus Leoną per keletą 
metų, posakis apie meilę tiems, 
kurie jo "nekenčia",be abejo buvo 
tik manieravimasis, jaunuoliška 
poza, savo rūšies išdidumas.

Bet iš kur ta mirties gai
da, nors išreikšta dar tik pabrėž
tina atstanga, kad mirti jis dar 
nežadąs?

Daugiau negu ryškus fizinės 
mirties ženklas, šiuos žodžius 
parašius, pasirodė už poros me
tų, gal net už 18 mėnesių. Krau
joplūdis, pleuritas, staiga atsi
vėrusi aštrios formos plaučių 
džiova. Nelaukta, netikėta nei

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

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

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

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

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

Albany, N. Y., Baltimore, Md.
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jam, nei niekam iš jo draugų ir 
pažįstamų. Niekeno neįtarta, nes 
jis visą laiką atrodė sveikas, 
žaliūkas, raudonskruostis. Be 
abejo, džiova neatsirado nei su
sirgimo dieną nei prieš savaitę. 
Bacilos turėjo užsiveisti anks
čiau. Graži išvaizda ir skruostų 
raudonumas čia nebuvo jokia ap
sauga. Prisimenant priežodį 
kirminai kaip tik pirmiausia puo
la gražiausią obuolį ant medžio 
ir jame įsiveisia...

Neturint po ranka (jeigu ui iš 
viso dar išliko) Skabeikos ligos 
medikallnės dokumentacijos, 
rentgeno nuotraukų bei laborato
rinių tyrimų, vargiai ir specialis- 
us gydytojas drįstų ką tiksliau 
tuo reikalu spręsti.. Dar mažiau 
galėtų ką aiškinti sovietinio jo 
raštų leidinio redaktoriai ir lite
ratūros kritikai, kurių nė vienas 
nėra medikas.

Bet norėdamas parodyti, kaip 
Lietuvos "buržuazinė santvarka 
buvo pikta" savo poeums ir ko
kios vargingos joje buvo gyveni
mo sąlygos, sovietinis kritikas 
V. Kubilius vistiek moka išaiškin - 
ti. Jis rašo: "Smulkios tarnybė- 
lės, privačios pamokos, maitinu
sios jį studijų meuis, nemigo 
naktys, rašant eilėraščius, pa
kirto jo sveikatą"...

Jei tokios tebuvo priežastys, 
jos yra daugiau negu abejotinos. 
Smulkias tarnybėles turėjo ir vi
sais laikais turi dešimtys tūks- 
unčių žmonių, bet jos tik reto 
sveikatą taip pakęru. Nevaro ka- 
pan ir privačios pamokos, kurio
mis protarpiais versdavosi dau
gelis gabesnių moksleivių ir stu

dentų (kaip ne sykį Ir aš pats), 
mokslo ar atostogų metu tuo už
sidirbdami ar papildydami pra
gyvenimo lėšas. Skabeika buvo 
pasiturinčių ūkininkų sūnus, gau
davo Iš namų paramos, kad ir ne
turėjo lėšų gyventi prabangiškai, 
bet gana užtenkamai, geriau už 
daugelį kitų, kurie nemirė ir net 
niekada neapsirgo džiova.

Pagaliau, tos "nemigo naktys", 
rašant eilėraščius... Argumentas 
jausminis ir jau labai ne "mark
sistiškas", o daugiau romantiš
kas, bohemiškas, ar dekadentiš
kas. Ir toks jau su pusantro šim
to metų aromatu: alkanas muzi
kas per naktis groja mansardo
je; alkanas dailininkas, drebėda
mas nuo šalčio, rūsio kambarė
lyje tapo drobėje genialius kūri
nius; alkanas jaunas poetas ligi 
ryto nemigdamas kuria eilėraš
čius ir 1.1.

Kiek atsimenu, Skabeika savo 
eilėraščius ir vieną kitą straips
nį kaip tik daugiausia rašydavo 
iš ryto ar dieną, kai būdavo 
be tarnybėlių ir universitete ne
turėdavo paskaitų. Nėra jokio pa
grindo iš to komponuoti naują 
Pucclnio "La Boheme”.

Jeigu šios priežastys, kaip ir 
buržuazinė santvarka, būtų nu
stūmusi kai kuriuos poetus {mirš
tamų ligų glėbį ir jų negerėju
si, tai kaip gi taip keistai ir 
žiauriai galėjo atsitikti su myli
miausiais sovietiniais rašytojais 
- Petru Cvirka ir Salomėja Nė- 
rimi?

Kodėl Salomėja staiga gavo ne
išgydomą kepenų vėžį, o Petras I 
krito nuo širdies smūgio?Nejau
gi pažangiausia tarybinė santvar
ka negalėjo jų išgelbėti? Kaip ko
munizmas išdrįso prileisti prie 
tokių sąlygų, kad du dar jauni, 
tokie gabūs ir taip jiems reikalin
gi rašytojai staiga ir taip be rei
kalo mirtų? Salomėjos juk neiš
gelbėjo net pats Kremlius su pa
žangiausiais daktarais ir geriau
siom ligoninėm! Jeigu anot sovie
tinės kritikos išvedžiojimų bur
žuazinė Lietuva nužudė savo su
sirgusį poetą Skabeiką, - tai gal 
subolševikintos Lietuvos naujoji 
ponija nužudė Nėrį ir Cvirką?... 
Ir dar daugelį kitų - Jakubėną, 
Kubilinską, Mozūriūną, Borutą...

Tada nežinojau ir juo labiauda 
bar nebegalėčiau žinoti, kodėl 
Leoną pačiame jaunystės pražy- 
dime ir kūrybinio talento išsi
skleidime ištiko tokia rūsti ir 
griaunanti ne tik kūno, bet ir dū
šios drama, - drama, kurią, jo 
autobiografijos žodžiais tariant, 
jam reikėjo 'vaidinti per visą dar 
likusį, bet jau trumpą gyvenimą. 
Skaudi ir baisi, nebepašalinama 
ir beviltiška drama šiame "aštrių 
fjordų pasaulyje".

Ar dėl nemigo naktų?,.. Man 
kaž kodėl įstrigo dabar tos mū
sų leninisto paminėtos "nemigo 
naktys", rašant eilėraščius", ir 
įstrigo ne dėl tokio motyvo juo
kingumo ar vaikiško naivumo. Jos 
manyje tik pažadino dar daugiau 
anų senų dienų prisiminimų.

Tiesa, kad Skabeika savo poe
zijoje dažnai naudojo nakties ir 
naktinio gyvenimo motyvus, ir 
kūrybiniu požiūriu tai buvo jo 
stipriausi eilėraščiai. Tik toli 
gražu ne visos tos "juodos nak
tys" su "žaliom vėtrom" galėjo 
būti skirtos eilėraščiams rašy
ti...

Dailus ir patrauklus, įvairiai 
ir įdomiai laiką praleisti mėgs
tantis jaunuolis, be to, dar demo
niškas ir romantiškas, jis ne kiek
vieną naktį sėdėdavo savo vieni
šame kambarėlyje susimąstęs 
prie popierio laikšto.

Ypač vienas jo gyvenimo laiko
tarpis, neilgai prieš susirgimą, 
trukęs mažiausia metus, o gal ir 
du, galėjo atsiliepti jo sveikata L 
Jis buvo susidraugavęs su kau
niečiu Edgaru Ž. (berods, iš mo
tinos pusės turėjusiu vokiško 
kraujo), kuris jam patikusį Ska
beiką buvo priėmęs gyventi Į sa
vo butą ir už tai labai mažai ar 
net nieko nuomos neėmęs.

Edgaras Vytauto prospekte ne
toli Bažnyčios gatvės ir geležin
kelio stoties turėjo butą mažam 
senoviškam namelyje, kuris iš 
viršaus buvo aptriušęs, bet vidu
je gana puikiai, gal net klek "bo
hemiškai" įrengtas. Sis viengun
gis vaikinas, vyresnis už Skabei
ką, buvo labai gerai nuaugęs, ge
ros išvaizdos frantas, tikras ir 
elegantiškas miesčionis, malo
nus ir linksmas džentelmenas, 
įmantrus kompanijų,triukšmingo 
naktinio gyvenimo ir gražių mo
terų mėgėjas. Ir jis buvo užten

kamai pasiturintis, nes dienomis 
rimtai dirbo ar net turėjo nuosa
vą transporto ir ekspedicijos fir
mą. Dažnais vakarais, o ypač sa
vaitgaliais jis mėgo papuotauti ir 
šauniai praleisti laiką savo bute 
su šeštąjį Dievo prisakymą kai 
kuomet pamirštančlom jaunom 
poniom ir gražiom panelėm, - ne 
su gatvės merginom, bet tik su 
rinktinėm panaitėm, kurių ne yie- 
na turbūt tuščiai svajojo tokias 
puotas pasibaigsiant vestuvėmis. 
Edgaras tikrai vėliau vedė vieną 
ne tiek gražią, kiek turtingą mer
giną, bet labai ilgai - vis tik pra
mogavo...

Pažinau Edgarą neblogai, ir te
gu man sudreba ranka, jeigu už 
tai mesčiau į jį akmenį. Jis mė
go ir mokėjo maloniai pagyventi 
ne už kitų, bet už savo pinigus 
ir visada būdavo vaišingas, drau
giškas, paslaugus, - ir nė vienos 
merginos jis nėra nuskriaudęs, 
jeigu ji pati to prisispyrusiai ne
norėdavo. Nekartą jo pastogėje 
esu buvęs Skabeikos aplankyti ar
ba jo kviečiamas.

O Leoną Edgaras mėgo, kaip 
konfidentą, kaip nuolatinį vaišių 
draugą, kaip įdomų partnerį jau
kiose skraidančių drugelių kom
panijose, kaip uolų šokėją prie 
patefono muzikos. Daug, oi daug 
naktų praslinkdavo tame intymia
me kampelyje, kas Leono eilė
raščiuose "baudelalrlškai" ir 
simbolistiškai išvirsdavo prito- 
nais, džazbandais, rausvomis bo- 
niomis, mirgančiais horizon
tais, ružavų svajonių aureolė
mis, šėsltančio šėtono gelmė
mis, sparnuotais demonais, dre
bančiais rūstybių sostais, kvad
ratų aikštėmis,, degančių dienų 
plakatais, maldų golgotomis, vi
durnakčių mirties kvatojimais, 
pllenlškais juokais ir baisių nuo
dėmių gatvėmis...

Gal toks mūsų simbolistų ir 
dekadentų klasiko kūybos aiš
kinimas būtų per primityvus, 
bet atsiminkime, kad ne šven
tieji puodus lipdo.

Tik viena aišku, kad tie ilgiau 
praleisti laikai Edgaro kompani
joje, nemiegotos naktys, prirū
kytas oras, mirkimas juodos ka
vos puoduose, kai kada stikle
lis per viršum, per maža ra
maus poilsio, kokio tu gautum tik 
vaiskiame žilvičių alsavime prie 
kaimo upelio, tas per dažnas įtem - 
pimas, varginimasis ir "demo
niški" išgyvenimai - gali pakirs
ti ar bent apgriauti ir stipraus 
vyro sveikatą. Kocho bacilos 
mėgsta tokias nemigo naktis...

Tačiau tatai tik tarp kitko. Ed
garui toks gyvenimo būdas nė 
kiek nekenkė. Jis čia vaikščiojo, 
kaip bulius per dobilus, ir nors 
tikriausiai jis daug daugiau tu
rėjo "nemigo naktų" ir demoniš- 
kiau nuodėmiavo, - tada ir vė
liau jis išliko sveikas, kaip rau- 

' donas ridikas. O Leonas netru
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kus "nulūžo, kaip kietas plie
nas".

Turbūt, jis iš tikrųjų nebuvo 
toks kietas, kaip manėsi. Au
tentiškas ir užsigrūdinęs mies
čionis be pavojaus plaukioja sa
vo miesčioniško gyvenimo drumz
lėse. Bet į jas patekęs tūlas tra
pesnis kaimo kilmės jaunuolis, 
nors iš pradžių toks nesugadin
tas ir sveikata žaliuojantis, grei
čiau genda ir netikėtai ima grims- 
tl dugnan. Katinui žaismas, pelei 
verksmas. Ir tai yra labai ne
smagi mūsų blogai sutvarkyto 
gyvenimo drama.

L. B. CHICAGOS 
APYGARDOS ŽINIOS

• Inž. Bronius Neinys, 
LB Chicagos Apygardos 
valdybos pirm., atostogas 
praleido Wisconsino valsti
joje.

• Poatostoginės LB Chi
cagos Apygardos Valdybos 
posėdis įvyko rugpiūčio 24 
d., Stasio Orento meno ga
lerijoje. Pagrindiniu dieno
tvarkės punktu buvo svars
tomas Bendruomenės mė
nesio pravedimas. Apygar
dos valdyba yra gavusi 
prašymų, prašančių litua
nistinėms mokykloms ir 
jaunimui finansinės para
mos. Prašymų svarstymą 
atidėjo iki Bendruomenės 
mėnesio finansinio vajaus 
pabaigos. Bendra prašymų 
suma siekia $1,200.

• Jonė Bobinienė vado
vaus Bendruomenės mėne
sio vajui Chicagos Apygar
dos ribose.

• Zita Kėvalaitytė-Visoc- 
kienė sutiko vadovauti 
B e n d ruomenės valandėlei 
Margučio radijo programo
je. Po vasaros atostogų 
pertraukos Bendruomenės 
valandėlė prasidės rugsėjo 
3 d. ir vyks kas penktadie
nį.

• Dr. Pranas Jaras, vet. 
gydytojas, paaukojo 100 
dol. Bendruomenės valandė
lei Margutyje paremti.

• LB Chicagos Apygar
dos valdyba paskutiniame 
savo posėdyje nutarė akty
viai prisidėti prie New Yor
ke veikiančio Lietuvos Ne
priklausomybei Atsta t y t i 
Komiteto darbų paramos. 
Tais reikalais rūpinti pa
vesta agr. A. šantarui.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

l
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Viskas nuo mūsų
pačių priklauso

Juozas J. Bachunas

C'

Amerikos lietuvių spauda iš 
tikrųjų turėtų stiprėti ir gausė
ti, nes juk turime didelį prieaug
lį jaunosios kartos, o ir senieji 
dar ne visi pasišalino J geresnį 
pasaulį. Bet taip nėra. Jaunieji 
būriais nutautėjo, savo tautos 
kalbos tingėjo išmokti. O jei ku
rie ir moka dar šiaip taip su
sišnekėti, ui lietuviškos spau
dos irgi neskaito. Jųdvasia pasi
keitusi.

Na, ir gyvenimas dabar labai 
pasikeitęs, negu buvo prieš 50ar 
30 metų. Anksčiau, kada dar ne
buvo radijo, o vėliau televizijos, 
ui žmonės laisvalaikiais dau
giau skaitė laikraščių naujienoms 
sužinoti, knygų — pramogoms. 
Kino filmai, radijas ir televizijos 
laisvalaikio sunaudojimą labai 
pakeitė. Kas dedasi savo krašte 
ir pasaulyje, dabar dažnas gali 
sužinoti važiuodamas automobi
liu ir klausydamas radiją, o na
mie sėdėdamas prie televizijos. 
Be to, senoji lietuvių karu ne vi
sa buvo užtenkamai išmokusi ang
lų kalbos. Iš jaunosios kartos 
visi moka (ir dažnai jokios kitos 
kalbos, net savo tėvų kalbos ne
bemoka), taipgi ir naujakuriai jau 
beveik visi pramoko angliškai, gi 
jaunimas puikiausiai. Su tuokar- 
uis atsiranda papaikėlių išdi
dumas: kam, girdi, aš dar skai
tysiu lietuviškus laikraščius ir 
knygas, jei galiu amerikoniškus 
ir dar geresnius paskaityti...

Kas bus ateityje, dar negalima 
žinoti. Bet ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių spauda skundžiasi, 
kad ir jų skaitytojus šiandien la
bai pavilioja radijas ir ypač te
levizija. Ir žmonės darosi vis 
judresni, neramesni, gyvena žy
miai nervingesnį gyvenimą. Vis 
nori ką nors daryti, vis laukia, 
kad kiti juos sudomintų, sutelktų

pramogų, palinksmintų. Netur
tinga lietuviška spauda to ne
pajėgia padarytu Sunku mūsų ra
šytojams paruošti tik labai geras 
ir labai įdomias knygas, jeigu 
jų išleidimas ir platinimas duo
da nuostolų, o rašytojai aukoja 
savo laiką, nervus ir dvasią, ir 
už tai nieko negauna, tik savo 
privatinį gyvenimą dar labiau 
pasunkina.

Tai atsimindami, suprasime, 
kodėl mūsų spauda ir knygos 
yra tokios. Kad visa tai nors mėgėjiškas, negali pasiekti va- 
truputį pagerėtų, priklauso nuo 
lietuvių visuomenės.

neatgauna. Tai yra aukos, nors 
apie tai laikraščiuose niekas ne
skelbia, kad tiek ir tiek buvo au
kota, Ir padėkų niekas nereiš
kia...

Seniau kukliai buvo atlyginama 
tik redaktoriams, o laikraščių 
"korespondentai" ir straipsnių ra
šytojai bendradarbiaudavo beveik 
be išimties už dyką. Taigi, au
kojo savo laiką, darbą ir protą 
lietuvių visuomenei. Toks rašy
mas, kaip žinoma, dažniausia yra

I

Lietuvių konservatorių klubo suruoštoj prof. Mošinskio paskaitoj 
publika klausosi pasakojimo apie Varšuvos sukilimą. Pirmoj eilėj 
sėdi Ralph Perk. V. Pliodžinsko nuotrauka
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KAS LAIKRAŠČIUS PADARYS 
ĮDOMIAIS?

Visi žino ir mato, kad Amerika 
yra labai turtinga šalis ir daug 
turtuolių čia gyvena, bet operos 
teatrai neišsilaiko. Daug didelių 
miestų Amerikoje, priešingai 
kaip Europoje, visai neturi savo 
operų. Ten, kur operos teatrai 
gyvuoja, jiems daug aukoja pasi
turį žmonės. Amerikiečiai daug 
aukoja labdaros tikslams, gal dau - 
giausia universitetams, muzie
jams, kitokioms mokslo ir tyri
nėjimų įstaigoms ‘remti. Visos 
amerikinės kultūros sritys, ku
rios labiausiai žydi Ir klesti, dau 
glausla laikosi Iš privatinės ir 
visuomeninės paramos, tiesiogi
nių aukų, ir pan.

Taip yra amerikiečių gyvenimo 
akiratyje, taip yra ir turėtų la
biau būti lietuvių akiračiuose. 
Mes irgi aukojame lietuvių ope
rai, didiesiems koncertams, kad 
jie galėtų įvykti, taipgi sporto 
rungtynėms. Knygos gali būti iš
leidžiamos, kada aukojasi rašy
tojai, rašo už dyką, o ir leidėjai 
nekartą prideda pinigų joms iš
spausdinti ir dažnai tų pinigų

dinamo profesinio lygio. Dabar 
turime daug gerų korespondentų 
ir išlavintų žmonių rašyti laik
raščiuose visokiais klausimais. 
Ir jų daugumas dirba už dyką, 
už ačiū, ar už kelius dolerius. 
Bet tokie bendradarbiai nėra pa
stovūs, nėra kuo jų prie laikraš
čio "pririšti". Kas nors jam ne
patiko, supyksta ir neberašo, nes 
nėra kuo pavilioti ar skatinti ra
šyti. Kad laikraščiai ir žurnalai 
nuolat būtų įdomūs, pilni gerų, 
naudingų Ir įdomių straipsnių, 
visą gyvenimą nušviečiančių ap
rašymų, būtina kiekvienam laik
raščiui turėti pastovius ir tam 
amatui pasiruošusius rašytojus. 
O tada jiems reikia nors trupu
tį, nors simboliškai, bet visgi 
šiek tiek apčiuopiamai atlyginti, 
nors pašto ženklams, nes kitaip 
jie pavargs, nustos aukotis, iš
bėgios, nutils.

Jei gydytojas jaučiasi turįs 
teisę būti atlyginamas už profe
sinį patarnavimą savo tautiečiui 
lietuviui, taip pat inžinierius,mū
rininkas, plumberis, dažytojas, 
siuvėjas ar advokatas, tai rašy
tojai ir žurnalistai taip pat jau
čia, kad už savo profesinį ir nuo
latinį darbą privalo būti atlygi
nami.

Įdomi paskaita 
apie Varšuvos 
sukilimą

DUOTI IR IMTI, TURĖTI 
IR ŠYKŠTĖTI

Amerikos Lietuvių Konserva
torių Klubo surengta paskaita 
"Varšuvos sukilimo tragedija", 
įvykusi pereitą penktadienį Čiur
lionio namuose, buvo tarytum 
Dostojevskio "Laiškų iš mir
ties namų" priminimas. Tik au
kų skaičius čia buvo daug dides
nis, negu Dostojevskio aprašy
me, ir žmonių gyvybių naikini
mas vyko tokiu greičiu, kad gi
lintis į šaudomųjų pergyvenimus 
prieš mirtį nebuvo kada. Tačiau 
Varšuvos tragedijos esmė, kaip 
atrodo , glūdi ne milžiniškuose 
žmonių nuostoliuose, bet sukili
mo neprasmingume: Lenkijos li
kimas, pasak prof. Mošinskio, 
esą, jau buvęs trijų "didžiųjų" 
nuspręstas ankstesnėse konfe
rencijose, taigi Varšuvos suki
lėliai geriausiu atveju tegalėjo 
pasiekti laikino laimėjimo. Net 
jei Varšuva ir būtų buvusi iš
laisvinta, vėliau vokiečių darbą 
būtų atlikę bolševikai: jie būtų 
išžudę visus tuos, kurie nebūtų 
nesąlyginiai pasidavę Stalino vie
tininkų komandai.

Kalba prof. Mošinskis. Prie stalo sėdi ponia Tesny, inž. R. Kudu- 
kis ir dr. V. Ramanauskas. V. Pliodžinsko nuorauka
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Kaip tai padaryti? Iš ko, kieno 
pinigais? Laikraščiai ir leidyk
los tiek pinigų surinkti negali 
vien iš prenumeratos. Reiškia, 
jeigu spauda teikia patarnavimus 
visuomenei, palaiko lietuvių kul
tūrinį gyvastingumą, dvasia ir kal
ba paremia mūsų politines aspi
racijas, tai visuomenė, pavieniai 
daugiau ir mažiau pasiturintie
ji žmonės turi atskirai paremti 
didesnėmis aukomis, negu pre
numerata.

Yra sakoma: daug maloniau duo
ti, negu prašyti ar pašalpą imti. 
Jeigu tai teisybė, tai man ne vi
sada atrodo, kad mes lietuviai pa
gal ją gyventume. Mūsų kultūri
ninkai jau vis dažniau priekaiš
tauja. Jie sako, kad kuo lietuvis 
Amerikoje turtingesnis, kuo dau
giau jis susikrovė pinigo, tuo jis 
šykstesnis savo autiniams ir kul 
tūriniams reikalams. Jeigu tai 
būtų teisybė, tai rodytų, kad šio
je srityje mes dar nemokėjome 
"suamerikonėti". Nes amerikie
čiai kuo turtingesni, tuo didesnė
mis sumomis aukoja savo kultū
ros, mokslo, meno reikalams (jei
gu čia paminėti tik tokius Fordus, 
Rockefellerius, Gugenheimus, 
McCormikus ir šimtus kitų).

Mes Fordųir Rockefellerlųdar 
neturime ir neatrodo, kad greit 
sulauktume. Bet jau turime labai 
gerai pasiturinčių. Tačiau ir va
dinama eilinė lietuvių visuomenė 
dabar neskursta. Pusantro de-

šimtmečio gerovės davė visiems 
sustiprėti pagal savo darbštumą, 
gabumus, taupumą ir sugebėji
mus. Beveik kiekviena šeimyna 
šiandien yra pajėgi paremti savo 
tautinius ir kultūrinius reika
lus. Jeigu ji tai padarytų, net ir 
savęs nė kiek neskriausdama, o 
tik mažą savo pajamų nuošimtį 
pastoviai tam paskirdama, susi
darytų didelės sumos. Mūsų spau
da ir visi kiti reikalai pakiltų, 
kaip ant mielių, sužydėtų kaip dar
želis po gero lietaus.

Pavyzdžiui, viena "kolumna" 
Dirvoje man labai patinka. Ją vi
sada paskaitau, nes ji išvardina 
tuos tautiečius, kurie ne savo nor
malia prenumerata apsimoka, bet 
atskiromis aukomis paremia sa
vo laikraštį. Tai kolumna, vardu 
"Dirvai aukojo"... Nedidelės su
mos, po dolerį, po penkinę, kai 
kada po dešimtinę, bet kai jų su
sideda daugiau, laikraščiui jau 
nemaža parama. Norėčiau, kad ta 
kolumna iš Dirvos neišnyktų, o 
pailgėtų ir kad lietuviui patekti į 
ją būtų garbė. Juo bus ilgesnė ta 
kolumna, tuo bus ilgesnis ir gra
žesnis Dirvos gyvenimas.

Žinau, kad tuo nepasakiau jo
kios naujienos, bet kartoju--vis
kas nuo mūsų pačių priklauso.

Kitame numeryje: Ar laik
raštis yra tik tarnaitė?

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

PARAMA
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Grain Alcohol 190 proof U.S.P............ 5th
2. Popular V.S.O.P. German Brandy .... 5th
8. Napoleon Imp. French Brandy ...........5th
4. Zeller Schwarze Katz .......... 5th
5. Creme De Banana Liųueur .................5th

4.89
4.98
3.35
1.29
3.19

6. Chianti Import. Wine .................Full. Qut. 0.98
7. May Wine, Liebfraumilk German 

Wine 5th 0.98

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

Prelegentas prof. Mošinskis, jos faktą, kurio niekas pakeisti 
kaip didelis eruditas, perdavė sa- nebegali, 
vo mintis ramiu, taip sakant 
intelektualiniu stiliumi: 200,000 
aukų, daugiausia, jaunuomenės, 
ir visas priemiestis sulygintas su 
žeme. Tačiau, nors ir intelek
tualas, prelegentas ne visur įs
tengė nuslopinti širdies balsą: 
"Niekas negali suprasti, ką reiš
kia ’su žeme sulygintas mies
tas’, kas tokio miesto savo aki
mis nėra matęs" — atsidusęs 
pareiškė profesorius Mošinskis.

Paskaitos eigoje- prelegentas 
pateikė eilę įdomių detalių - or
ganizacijos ir vadovybės stoką, 
sukilėlių juokingus ginklų ištek
lius, palyginus juos su milžiniš
kais ginklų rezervais vokiečių 
rankose, palyginamai mažą su
kilėlių skaičių (45.000), kurių tik 
dalis turėjo progos pasireikšti 
sukilime, ir eilę kitų svarbių trū
kumų, kurie visą sukilimą paver
tė tarytum vaikų žaislu... "Ir vis 
3ėlto, nedaug tetrūko, kad sukili
mas būtų pasisekęs" -- lyg nuste
bęs tokia racionalistiniam gal
vojimui prieštaraujančia išvada 
-- pareiškė profesorius Mošins
kis. Vokiečiai, esą, buvę taip ne
tikėtai užklupti, kad vietomis jie 
buvo šluote nušluoti.

— Tačiau jiems užteko vienos 
dienos susiorganizuoti, tuo tarpu 
kai mums reikėjo dviejų, ir tai 
nulėmė sukilimo likimą -- pa
reiškė profesorius Mošinskis.

Paskaita praėjo susikaupimo 
atmosferoje, visiems susirinku
siems (kurių tarpe buvo daug len
kų) atidžiai klausantis šio liūdno 
epizodo pasakojimo.

Po paskaitos sekė klausimai. 
Ramiu tonu prelegentas patvir
tino, kad Varšuvos sukilimo me
tu bolševikai tyčia nepadėjo len
kams, ramiai sau laukdami, kol 
vokiečiai pabaigs sukilėlių ir nie
ko nedėtų Varšuvos gyventojų žu
dymą (kad vėliau galėtų pribaig
ti nukankinti beginklius sugriau
tos Varšuvos gyventojus): kad 
Katyno žudynių kaltininkai yra 
bolševikai (Katyno miškelyje 1939 
metų rudenį bolševikai išžudė de
šimts tūkstančių lenkų kareivių 
ir karininkų); kad dabartinis len
kų premjeras Gomulka, nors ir 
užkietėjęs komunistas, niekada 
nebendravo su Gestapo, tuo tarpu 
kai kiti lenkų komunistų vadai 
vokiečių okupacijos metu teikda
vo Gestapo areštuotlnų lenkų są
rašus.

Kaip lenkui, profesoriui Mo- 
šinskiui Varšuvos sugriovimas, 
gyventojų išžudymas, Katyno žu
dynės, amerikiečių ir anglų vie
non dūdon su bolševikais pūti
mas, negalėjo nesukelti didžiulio 

•sielvarto. Taigi stebėtina, kad jis 
į tą lenkų tautos tragediją suge
bėjo pažiūrėti per intelektualiz
mo prizmę, kaip statistinį lstori-

Istorijos raida nežino logikos: 
joje neišaiškinamų, neraciona
lių reiškinių daugiau, negu pro
tavimu įrodomų tiesų. Netgi pats 
profesorius Mošinskis pripažino, 
kad Varšuvos sukilimas nepa
sisekė vos per plauką, nors be
veik beginkliai sukilėliai turėjo 
kovoti prieš moderniuosius sun
kiuosius tankus ir galingus bom
bonešius - savaime nelogiškas da. 
lykas - nesiderinąs su Jokiais ra - 
cionalistinlo galvojimo reikala
vimais. Ir štai, sukilėliai, kad 
kiek būtų laimėję! Tie neišaiš
kinami istorijos reiškiniai tikin 
čiųjų yra vadinami stebuklais, 
o netikinčiųjų — nesuprantamos, 
viršgamtinės jėgos pasireiški
mais. Šitos tiesos akivaizdoje, 
ne racionalistinis, bet idealisti
nis nusistatymas, diktuojąs su
griežtintą kovą prieš komunizmą, 
yra vienintėlls lietuvių tautos ke
lias į laisvę.

Julius Smetona

AUKOS LIETUVIŲ 
FONDUI:

• Po (ūksiantį doleriu 
Lietuviu Fondui aukojo: 
Juozas A. Rasvs, Camb- 
ridge. Mass. ir Stasys As
trauskas, Cleveland Ohio.

Savo ankstesni įnaša pa
pildė: .Juozas Kaributas, 
Hollyvvopd. Calif., iki 500 
dol. ir Lietuviu Moterų 
Klubas Waterbury iki 125 
dol.

Nežinomo Lietuvio Par
tizano inašo sąskaiton įvai
rūs asmenys įmokėjo 214 
dol. įnašą atstovauja JAV 
Lietuvių Bendruomenė.

WATERBURY

• Leonardas Valiukas, 
Baltijos Valstybių Laisvės 
Rezoliucijų Centrinio Komi
teto pirmininkas po apsi
lankymo \Vashinj?tone ir 
New Yorke, trumpai sustos 
IVaterburyje ir čia padarys 
pranešimą.

Lietuvos laisvės kovoje 
aktyviai įsijungusioji lietu
vių visuomenė, bei patrioti
nių organizacijų atstovai 
kviečiami dalyvauti.

Pranešimas įvyks šį penk
tadienį, rugsėjo 3 dieną, 
7:30 vai. vak., šv. Juozapo 
parapijos senosios mokyk
los patalpose, Congress Av. 
Rengia P. L. Bendruome
nės Waterburio apyl. val
dyba.
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MAY'S D0WNT0WN
MAY'S t°hne HEIGHTS

£ wa6s MAY'S PARMATOWN
S MAY'S SOUTHGATE
"•» "•L "V* "■ ■> MSt MV J&R JF m.   /MAY'S S MALL

now MAY'S GREAT NORTHERN

ATIDARYMAS ANTRADIENI, RUGSĖJO 7 D.
čia, North Olmsted, Ohio retas liuksuso ir elegancijos kūrinys išaugo išlepintiems pirkėjams toje apylinkėje. May Co. ir geriausi dekoratoriai sujungė jėgas, kad sukurti 
GREAT NORTHERN, išimtiną prekyvietę Amerikoje, kurios atidarymas įvyks antradienį, rugsėjo 7 d., 1965. Lorain ir Brookpark St. kampe, Great Northern patogu pasiekti 
iš plačios apylinkės! Tipingu May Co. 66 metų gyvavimo būdu, surinkome iš viso pasaulio būdingiausius gaminius ir įkūrėme skyrius naujojo Centro. Patrauklūs vietinės ir už
sienio gamybos fasonai visai šeimai; patys geriausi įrengimai jūsų namams; išskirtinos rūšies elektriniai ir rūsiui gaminiai. Ir dar vienas nepalyginamas IVIayfair Room 
restoranas, prisidedąs prie visų kitų patogumų atsilankiusiems j Great Northern. Dar daugiau; May’s pilnutinis padangų Centras — atskiras pastatas jūsų įvažiavimo 
patogumui. O visa tai suprojektuota žvaliam May Company pirkėjo patraukimui. Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vai. vak.
Atsiminkit, kad May’s turi 3 patogius kreditui planus, pritaikytus jūsų biudžetui ir jūsų patogumui: (1) FLEX OPTION. Sumokate pilną kainą per 30 dienų ar išdėstote 
atitinkamais mokėjimais likusią sumą. (2) 90 DIENŲ. Nereikalingas įmokėjimas, neimamas mokestis už kreditą, jei sumokate per 3 kartus. (3) DEFERRED. Nereikalingas 
įmokėjimas, daugeliui mėnesių išsimokėjimas. Užsukite į mūsų Kredito skyrių viršutiniame aukšte ir išdėstykite savo kredito reikalavimus .. . mės būsime laimingi jums 
patarnavę. (Be to, mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps, dvigubai antradieniais, kaip dar vieną pirkėjų santaupų!).

Children's World

PAGRINDINIS AUKŠTAS: čia May Company supažindina jus su pui
kiausiais vyrų, moterų ir vaikų fasonais... visa, kas naujausia stiliuose 
iš geriausių fasonų žinovų ir kūrėjų. Beieškant sau pirkinių, matysite rink
tinį fasonų grožį visame Great Northern fasonų skyriuje.

VIRŠUTINIS AUKŠTAS: Tai vieta, apie kurią jau kalba viso Great North
ern apylinkė — Mayfair Room restoranas, kur direktorius turi paruošęs 
išbalansuotą ir rinktinį menu. O klijentų patarnavimui ten dar randasi: 
įpakavimo centras, farmacija, sužiedotinių registracija, patarimų skyrius. 
Ir priedų puikus pasirinkimas namų apyvokos daiktų.

Mavlair Dining Room
t

ŽEMUTINIS AUKŠTAS: Kur išskirtinu ir dramatišku išdėstymu rasite 
namų apyvokos prekes, virtuvei ir šiaip elektrinius daiktus. Be abejo, čia 
rasite tuos pačius skyrius, kuriuos tikitės rasti May Company. Priedų, 
visa eilė rūsiui įprastų gaminių sutalpinta žemutiniame aukšte.

Ateikite ir praleiskite nuotaikingą dieną
kelios minutės iš Lorain, Elyria ar Berea; netoli ir Ohio Turnpike; 45 mi
nutės iš miesto centro. Autobusu važiuojant reikia sėsti j North Olmsted 
liniją iš Downtovvn Trailvvays Bus Terminai. Rapid geležinkeliu (vykstant 
iš rytų ar vakarų) vykstate iki West Park stoties, o iš ten =76 autobusų 
į Lorain ir Brookpark Rd.

su mumis! Su automobiliu tik

GREAT’nORYh^N

LORAIN AT BROOKPARK ROAD, NORTH OLMSTED
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Vysk Valančiaus litua
nistinė mokykla mokslo me
tus pradeda šeštadienį, rug
sėjo 11 d. Visi moksleiviai 
prašomi atvykti į savo kla
ses 9 vai. 30 min.

Vysk. Valančiaus mokyk
loje veiks visos pradinės ir 
a u k š t esniosios mokyklos 
klasės. Dėstomi šie dalykai 
— lietuvių kalba ir litera
tūra, Lietuvos geografija, 
Lietuvos istorija, lietuvių 
dailė ir menas, tėvynės pa
žinimas, kanklių muzika, 
dainavimas ir tautiniai šo
kiai. Mokykloje veikia Au
kuro ansamblis su mišriu 
choru ir kanklių orkestru.

Nauji moksleiviai, sto
jantieji į pirmąjį skyrių, 
prašomi ■ užsiregistruoti iš 
anksto pas mokyklos vedė
ją J. Stempužį, telefonu 
382-9268. Taip pat mokslei
viams, kurie keliasi į kitas 
mokyklas, patariama kreip
tis į mokyklos vedėją ir 
gauti išeito kurso specialų 
pažymėjimą.

PRASIDEDA MOKSLAS
Sv. Kazimiero Lituanistinėje 

Mokykloje mokslo metai prasidės 
rugsėjo 11 d. 9:30 vaL Tuo pačiu 
laiku bus registruojami ir nauji 
mokiniai. Mokestis už mokslą pa
lieka tas pats. Šiais metais mo
kyklai vadovaus Ant. TamoliOnas.

• Muz. Pranas Ambrazas, 
šv. Jurgio parapijos vargo
nininkas, pablogėjus svei
katai po neseniai darytos 
operacijos, pirm a d i e n i o 
naktį buvo paguldytas Lake 
County Memorial Hospital, 
Willoughby.

♦ LITHUANIAN VILLAGE B- 
VE savo metiniame susirinkime 
patiekė akcininkams darbų apys
kaitą ir kartu suteikė progą per
rinkti 4 iš 12 valdybos narių.

Prez. Z. Dučmanui pirminin
kaujant, susirinkimas priėmė val
dybos ir kontrolės komisijos pra
nešimus ir į valdybą išrinko 
Juozą Gražulį, Jurgį Malskį, Er
nestą Šamą ir Praną Stempužį.

Iš 12 valdybos narių kasmet 
perrenkami 4.

Lithuanian Village B-vė yra 
saugiai ir tinkamai investavusi 
narių sudėtą kapitalą, jau nuo 
pirmųjų veiklos metų duodantį 
pastovų pelną. Dar didesnis ka
pitalo sutelkimas leistų valdybai 
vykdyti užsibrėžtus planus spar
čiau ir plėsti B-vės veiklą lietu
vių visuomenei naudinga kryptim.

• Darbo Diena (Labor 
Day) švenčiama pirmadie
nį, rugsėjo 6 d. ir ta proga 
nei paštas nei kitos įstaigos 
neveiks.

Dirva ta proga pirmadie
nį, rugsėjo 6 d., neišeis ir 
sekantis numeris bus išleis
tas rugsėjo 8 d.

APAČIOJE: Praeitą sekma
dienį, rugpiūčio 29 d., į L.K.D. 
Clevelando skyriaus ruoštą ge
gužinę Čiurlionio ansamblio so
dyboje susirinko gausus būrys 
svečių.

V, Pllodžlnsko nuotrauka

Praeitą šeštadienį Clevelande susituokė Laima Obelenytė ir Kęs
tutis Gaižutis. Abu jaunieji yra veiklūs lietuvių jaunimo organizaci
jose. V. Pliodžinsko nuotrauka

NAUJAS MAY CO. SKYRIUS

Naujai atidaromas May Co, 
- skyrius North Olmsted rajone pa
sižymi nepaprastais ir origina
liais vidaus dekoravimo laimė
jimais.

Planai, paruošti WeltonBecket 
Assdc., Los Angeles architektų 
ir inžinierių, įveda publiką į nau
jovišką, ryškiomis spalvomis ir 

KEEP...

X AUGUSTUS G. PARKER
CHIEF JUSTICE

of
CLEVELAND MUNICIPAL COURT 
Election Day — November 2, 1965

Vilties Draugijos valdybos narys V. Blinstrubas (kairėje) ir Vil
ties šimtininkas S. Astrauskas (dešinėje) su P. Tamulioniu Čiurlio
nio ansamblio sodyboje L.K.D. Clevelando skyriaus gegužinėje. 

V. Pllodžlnsko nuotrauka

kitais papuošimais išdekoruotą 
pasaulį. Visa tai suteikia gyvą ir 
gaivinančią eleganciją, duodančią 
tinkamą aplinką iš viso pasaulio 
parinktoms rinktinėms prekėms.

Ypatingo dėmesio vertas Young 
World skyrius. Tai jaunųjų kli- 
jentų*patfaukimui suteikta lengvų 
spalvų atmosfera. Rasite ten ir 
daugiau staigmenų.

Kitame skyriuje vėl stebina

I DIRVOS VAKARAS, 
pirmasis rudens sezono parengimas, 

ivyks š. m. rugsėjo mėn. 25 d., 
Sv. Jurgio parapijos salėje.

■
5 PROGRAMOJE — CLEVELANDO VYRŲ OKTETO koncertas. 

Solistė I. GRIGALIŪNAITĖ.
■ VAKARIENĖ — BUFETAS — ŠOKIAI —
■J Šokiams gros populiarusis MELLODY BAND orkestras.
■ PRADŽIA: 7:30 VAL. VAK.

PAKVIETIMŲ KAINA — 6 DOL.
Iš anksto pakvietimus prašoma įsigyti Dirvoje ar pas ALT S-gos val
dybos narius.

"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

• Išnuomojamas hutas, 4 
kambarių, viršuj, 1226 East 
85 gt.

Tel. 913-4277.
(93-94)

gimnazistų ir jaunų studentų ap
rangos originalumas.

Tinkamai {rengti moterų ap
rangos skyriai stebina savo faso
nų ekstravagancija ir toli prama
tančiu originalumu.

Netoliese rasite viską, kas rei
kalinga naujai besikuriančioms 
šeimoms.

Biudžetui pritaikyti skyriai dar
niai surikiuoti apatiniameaukšte, 
kur visa gausybė prekių, nuo TV 
iki žaislų, leidžia pasirinkti, ko 
tik širdis trokšta.

Viršuje baldai ir namų bei bu
tų reikalams prekės, lygiai kaip 
specialūs skyriai bei (staiga.

May Co. naujasis skyrius yra 
tikrai pati moderniškiausia pre
kybos institucija, aprūpinanti šei- 
mą visais reikmenimis, kas tik 
galima rasti naujausio gamybos 
pasaulyje.

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimų ir nuolatiniais preky

biniais ryšiais su Lietuva kviečiame per mus pasiųsti gimi
nėms Tėvynėje tai ,kas ten naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome, šiuos vertingus siuntiniui labai aukštos, kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomis,įskaitant Soy. mui
tų ir pasiuntimų.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3% 
jardų angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jandai pui
kaus nepermatomo nailono suknelei, tik už $66.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviems 
paltams ir 3% jardų ekstra geros viln. angį, medžiagos kos
tiumui tik už $75.00.

V—3: 10'A jardų labai tvirtų gražių vilnonių angį, me
džiagų 3 eilutėms, tik už $55.00.

N—4: 16 jardų keturioms suknelėms nepermatomo sun
kaus pageidaujamų spalvų labai gražių raštų nailono, tik 
už $45.00.

Y—3 ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86,00 (susi
taupo pasiuntimo išlaidos).

Ir patį vertingiausiųjį

SM siuntinį: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis Įvai
rių spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės 
ir 3 škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba 
per galvų užmaunami megztiniai, tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nu
rodytas kainas.

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS) 

421, Hackney Rd., 
London, E. 2'., England

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 
m. Atstovai JAV:

L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Tel. 436-0494, 

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

COSMOS, 327 W. groadway, So. Boston, Mass.

MOKINES
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

Mokinsime kvalifikuotus 
asmenis mūsų įmonės dar
bams. Tai pastovus darbas, 
teikiąs puikias akordinio 
darbo sąlygas.

Kreiptis nuo 8:30 v. ry
to iki 5 vai. p. p.,, nuo pir
madienio iki penktadienio. 

JOSEPH&FEISSCO. 
2149 ĮVEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEL. 961-6000 

(94-96) HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

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
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MIRĖ PRANAS DAILIDĖ

Diplomatas, teisininkas, 
spaudos darbuotojas Pra
nas Dailidė mirė po sun
kios vėžio ligos Syracuse,
N. Y. rugpiūčio 31 d., 4 vai. 
ryto.

• Prof. Algirdas J. Grei
mas rugsėjo mėnesi lanky
sis Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Dr. A. J. Grei
mas yra dėstęs Sorbonos, 
Poitiers (Prancū z ij o j e), 
Aleksa ndrijos (Egipte), 
Ankaros (Turkijoje), To
ronto (Kanadoje) universi
tetuose ir Paryžiaus Tiks
liųjų Moksli) Matematikos 
Institute. Nuo šio rudens 
prof. A. Greimas bus Bend
rosios Semantikos katedros 
vedėju Paryžiaus Aukštų
jų Mokslų mokykloje.

Dr. Algirdas Greimas 
lankymosi JAV metu yra 
sutikęs skaityti kelias pa
skaitas:

Rugsėjo 3 d. fpenktadie
nį) S vai. vak. New Yorko 
lietų viškajai visuomenei 
Carnegie Endowment salė
je (345 E. 46th St. — Man- 
hattane). Paskaitos tema 
"Veidu j Lietuva”. Dr. A. 
Greimą pristatys rašyt. Al
girdas Landsbergis. Paskai
tą ruošia Santaros-Šviesos 
New Yorko skyrius.

Mirė Albertas Bauras
Rugpiūčio 16 d, Chicagoje mirė 

dipl. teisininkas Albertas Bau
ras. Gimęs 1906 metais lietuvių- 
evangelikų Šeimoje, Turgalauky, 
Marijampolės apskr.

Studijuodamas Kaune dirbo 
miesto valdyboje ir darbo ins
pekcijoje. Įgijęs diplomą buvo 
Profesinių Sąjungų juriskonsul
tas Panevėžyje.

Komunistams Lietuvą okupa
vus, Albertas pasitraukė| Vokie
tiją, įsijungė l jos kariuomenę ir 
visą laiką kovojo Rytų fronte. Ap
suptame Breslaumiestevienasiš 
paskutiniųjų su savo būriu pateko 
{ bolševikų nelaisvę. Iš ten pavy
ko pasprukti | Vakarų Vokietiją.

1949 metais išplaukė l Ameri-

Velionio Alberto Bauro laidotuvės Chicagoje. Prie karsto kalba 
kun, J. Pauperas. V.A. Račkausko nuotrauka

Mūsų mielam bičiuliui inž. doc.
KAZIUI KRIŠČIUK AIČIUI 

mirus, jo žmonai Dr. BRONEI, dukteriai VIOLE
TAI su šeima ir broliui inž. JONUI KRIŠČIUKAI- 
Č1U1 reiškiame užuojautą. Liūdesys lieka mūsų 
širdyse

Jonas ir Veronika Jasiukaičiai

A. A.

ONAI KARPIENEI
mirus, jos vyrui KAZIUI S. KARPIUI gilią užuo-

jautą reiškiame

Sekančias dvi paskaitas 
dr. Greimas skaitys Santa
ros-Šviesos Federacijos vi
suotiname nariu suvažiavi
me Tabor Karmoje, Sodus, 
Mich. Rugsėjo 9 d. (ketvir
tadieni) 8 vai. vak. tema 
"Lietuviškojo gyvenimo pa
norama” ir rugsėjo 11 d. 
(šeštadieni) 2 vai. p. p. te
ma "Ideologijos ir Mitai”.

Rugsėjo 17 d. (penkta
dienį) 7:30 vai. vak. Chica- 
gos lietuviškajai visuome
nei Jaunimo Centro salėje. 
Paskaitos tema "Europa, 
Prancūzija ir pasaulis šian
dien”. Paskaitą ruošia San
taros-Šviesos Chicagos sky
rius. New Yorko ir Chica
gos lietuviškoji visuomene 
yra maloniai kviečiama pa
skaitose dalyvauti ir susi
pažinti su retu svečiu iš 
Paryžiaus.

• Rašytojo Algirdo Lands
bergio komedijos "Meilės 
Mokykla” ištrauka bus pa
skaityta Santaros - šviesos 
suvažiavime Tabor Farmo- 
je. Ištrauką režisuoja Dalia 
Mackųvienė, neseniai bai
gusi Goodmano teatro dra
mos studiją Chicagoje. Vai
dina Regina Stravinskaitė, 
Kazys Almenas. Genius 
Procuta, Romas Stakauskas 
ir Rimas Vėžys. "Meilės 
Mokykla” artimu laiku išeis 
atskira knyga, kurią leidžia

ką. Apsigyveno Chicagoje, gy
vai reiškėsi lietuviškame gy
venime. Dirbo fabrike. Prieš 
aštuonis mėnesius daktarai rado 
plaučių vėžj, kuris ir užbaigė vin-
giuotą Alberto gyvenimo kelią. 
Pasižymėjo nuoširdžiu draugišku
mu ir paslaugumu. Nepamaino
mas buvo kompanijoje.

Rugpiūčio 19 d. žmonai Kazi
mierai, sūnums Robertui ir Al
bertui, studijų laiku ir ligi pasku
tinės dienos geriausiam draugui 
Juozui Žemaičiui bei gausiam pa
žįstamų būriui palydint Albertas 
buvo palaidotas Chicagos Lietu
vių Tautinėse kapinėse. Religi
nes apiegas atliko kun. Jonas 
Pauperas. y.A. Račk.

Vaitiekus ir Viktorija 
Morkūnai

Algimanto Mackaus Knygų 
Leidimo Fondas. Santaros- 
Šviesos suvažiavime taip 
pat dalyvaus autorius Al
girdas Landsbergis, ir skai
tys paskaitą "Literatūra 
dabartinėje Lietuvoje Rytų 
Europos kūrybos konteks
tą”.

• Sympoziume "Religinės 
ir sekuliarinės sąžinės dia
logas", kuris Įvyks Santa
ros-Šviesos suvažiavime, da 
Ivvauja Jonas Liutkus. Jo
nas šoliūnns ir dr. Jonas 
Valaitis. Pažymėtina, kad 
Jonas Liutkus, studijuojąs 
Darmouth universitete šiuo 
metu dirba savanoriu pilie
tiniu teisiu saiūdvje (Stu- 

■ ’ent Non-vjolent Coordinat- 
jng Committeet registruo
damas negrų balsuotojus 
Alabamoje ir į suvažiavimą 
atvyksta specialiai iš Šei
mos, o Jonas šoliūnas yra 
dalyvavęs žygyje iš Šeimos 
j Montgomery. Sympoziu
me bus plačiau panagrinėta 
iš kur kyla, kur ir kaip reiš
kiasi šiandien asmeninė są
žinė viešajame gyvenime.

• Paulius žygas. Lietu
vių Studentų Sąjungos pir
mininkas, Santaros-Šviesos 
suvažiavime praves disku
sinį pašnekesį "Studentiš
kosios veiklos perspekty
vos”, o inž. Pranas Zunde 
skaitys paskaitą "Lietuvos 
okupacija dvidešimtpenke- 
riu metų bėgyje”.

• Lituanus žurnalas pra
ėjusią savaitę buvo išsiun
tinėtas visiems skaityto
jams. Ekspedicijai vadova
vo Chicagos studentai atei
tininkai: Laima Poskoči- 
maitė, Audronė Valaitytė, 
Remigijus Bičiūnas, Romas 
Sakadolskis, Jonas Butvilą, 
Antanas Rauchas, Vaidevu-
tis Valaitis; taip pat aka
demike skautė Ramunė 
Kviklytė ir jūrų skautė Izi- 
da Petravičiūtė.

• Lituanus Fundacijos 
posėdis įvyko rugpiūčio 22 
dieną Chicagoje. Dalyvavo 
Fondacijos nariai: Dr. Vy
tautas Vygantas. Tomas 
Iiemeikis, Jonas Kučėnąs, 
Antanas Dundzila, Algis 
Zaparackas ir Algis Lukas.

ŽUVO STUDENTAS
B. SUDZINSKAS

Bronis Sudzinskas, jaunas 
18 metų Seton Hali Universiteto 
South Orange, New Jersey, stu
dentas, gyveno su tėvaisNewark, 
New Jersey. Rugpiūčio 21 d. ryte 
su savo draugu inž. Zenonu J. 
Zapasniku, 26 metų, gyvenančiu 
South Orange, N.J. automobiliu 
išvyko l Chicagą ir ant 22 kelio 
prie Lenhartsville, Pa. {vyko su
sidūrimas su kituautomobilio vai
ruotoju, kurio automobilyje buvo 
užmušta moteris ir sunkiai su
žeisti du vaikai.

Bronis Sudzinskas vietoje už
muštas, o vairuotojas inž. Zeno
nas Zapasninkas sunkiai sužeis
tas ir paguldytas Reading, Pa. li
goninėj.

Bronis Sudzinskas, buvo gabus 
studentas ir veiklus jaunuolis.
daug žadėjęs ateičiai. Du metus 
lankė šv. Antano gimnaziją, Ken- 
nebunkport, Maine. Žuvo dar ne-
pradėjęs gyventi. Abudu jaunuo
liai kartu su savo tėvais atvyko 
J JAV komunistams Lietuvą pa
vergus.

New Jersey valstijoje einąs 
žymiausias dienraštis Newark 
Evening News, sekmadienio lai
doje, rugpiūčio 22 d. pirmam pus
lapy š( nelaimingą įvykį plačiai 
aprašydamas, įsidėjo tragiškai 
žuvusio Bronio Sudzinkso nuo
trauką, kaip to laikraščio rūpės 
tingo platintojo ir gabaus studen
to. Laikraštis paminėjo, kad Bro
niui gegužės 27 d. iš laikraščio 
Fondo buvo paskirta $500.00 
stipendija kaip šių metų gabiau
siam studentui. ToliauN.E. News 
rašo, kad Bronis Sudzinskasbuvo 
New Jersey lietuvių šokėjų gru
pės, ateitininkų ir kitų studentų 
organizacijų veiklus narys.

Steon Hali Universitete studi
juodamas biologiją, kartu ruošė
si būti medicinos daktaru. Už
baigimui atostogų su savo bičiu
liu inž. Zapasniku vyko l lietuvių 
stovyklą prie Detroito ir vėliau

Dr. Steponas Biežis, JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės pir
mininkas, su pagalbininkais ALTS-gos pirm. inž. J. Jurkūnu ir inž. 
K. Dočkum.

U

Pasiruošimai Paini) Šventei
Jau žinia, kad 1966 metų lie

pos 3 d. Chicagos International 
Amphiteatre {vyks III-ji JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų šventė. 
Ją organizuoja Lietuvių Bendruo
menė per Chicagosapygardą. Ti
kimasi sulaukti tūkstančių dai
nininkų ir daugelio tūkstančių žiū
rovų. Praeitis parodė, kad tokią 
šventę suorganizuoti reikia ne tik 
gabaus vadovo, bet ir autoriteto. 
Po ilgų svarstymų tinkamiausiu 
pripažintas mūsų energingasis 
patriotas dr. Steponas Biežis. Bet 
ar galima iš jo to reikalauti. Jis 
neseniai išėjo iš ligoninės po sun
kios operacijos, turi gausiai pa- 
cijentų, {sipareigojęs visoje eilė
je kitų organizacijų. Jis sutiko 
ir apsiėmė sunkias III-čios dainų 
šventės vyriausio vadovo parei
gas. Po to niekas iŠ lietuvių nega
li atsisakyti bet kokių pareigų 
Dainų Šventei tokio vadovo pa
kviestas ar jpareigotas.

Rugpiūčio 23 d. dr. Biežis bu
vo LB Chicagos apygardos pirm, 
inž. Broniaus Nainio formaliai 
paprašytas tas Dainų šventės pir
mininko pareigas priimti ir suda
ryti pagelbininkų "kabinetą”, Į JI, 
be jau anksčiau parinkto repertu
aro komisijos pirmininko muz. J. 
Zdaniaus, |eina ALTS ir Chica
gos Lietuvių Tarybos pirm. inž. 
Jonas Jurkūnas, Jonas Paštukas, 
agr. Antanas Šantaras irinž. Kos
tas Dočkus. Jų laukia sunkus dar
bas.

Jau išleistas pirmas sąsiuvi- 
nys dainų mišriam chorui ir siun
tinėjamas chorams JAV ar Kana
doje. Pirmasis choras paprašęs 
tų sąsiuvinių yra Vaclovo Veri- 
kaičio vadovaujamas Hamiltono 
Aušros Vartų lietuvių choras.

Laukiama tūkstančio choristų 
mišriame chore ir tūkstančio cho. 
ristų vaikų nuo 8 ligi 16 metų 
amžiaus. Chorams akompanuos 
specialūs vargonai ir du pianinai. 
Jokių prakalbų šioje dainų šven
tėje neturėtų būti. Programa už
sitęstų pusantros valandos, su 
pertraukomis tris valandas. Ne
bus atskirų vyrų ar moterų choro 
pasirodymų. Ruošiama speciali 
kantata sudarytų antrąją pusę 
šventės programos.

Nuo rugsėjo mėnesio vidurio 
numatyta suaktyvinti "kabineto" 
veiklą. Ligi to visi pasiteiravi
mai šventės reikalu adresuotinl 
pirmininkui dr. Steponui Biežiul, 
3241 W. 66th Place, Chicago, III. 
60629,

Netenka abejoti, kad dr. Biežio 
pavyzdys Įpareigos lietuvius pa
daryti šią trečiąją dainų šventę 
didingą, kad parodyti pasauliui, 
jog lietuviai laisvėje pateisina 
vergijoje kenčiančių brolių de
damas {juos lietuvybės išlaikymo 
viltis.

V. A. Račkauskas

MOKSLO METŲ PRADŽIA
K. Donelaičio Aukštesniosios 

ir Žemesniosios Lituanistinės 
mokyklos metai pradedami rug
sėjo mėn. 11 d. mokinių registrą- 

l Chicagą. Nelaimingas {vykis 
viską pakeitė.

Gabus jaunuolis rugpiūčio 25 d. 
iš Newarko lietuvių bažnyčios 1 
šv. Kryžiaus kapus, NorthArling- 
ton, N.J. palaidotas palydint skait
lingam būriui dalyvių, kun. P. To
toraičiui vadovaujant su 9 kunigų 
talka. Iš Seton Hali Universiteto 
dalyvavo 6 profesoriai ir būrys 
studentų.

Apgailestaujant šią didelę ne
laimę, reiškiame užuojautą tė
vams sesutėms ir giminėms.

A.S. Trečiokas 

cija McKay mokyklos patalpose, 
6901 S. Fairfield, nuo 9 iki 1 vai, 

1965-66 mokslo metais K. Do
nelaičio mokykloje veiks: vaikų 
darželis, šeši žemesniosios mo
kyklos skyriai ir V-ji, Vl-ji bei 
Vn-ji aukštesniosios mokyklos 
klasės.

Į vaikų darželj priimami vai
kučiai pilnų penkerių metų ir tie, 
kurie penkerių metų sulauks iki 
1966 m. sausio mėn. 1 d.

Į pirmąjį skyriųpriimami moki- 
niai pilnų šešerių metų ir tie, ku
riems šeši metai sueis iki 1966 m. 
sausio mėn. 1 d.

Į V-ją aukštesniosios mokyklos 
klasę priimami mokiniai išėję 
LB nustatytą žemesniosios mo
kyklos programą ir pristatę bai
gimo pažymėjimą, arba išlaikę, 
įstojamuosius egzaminus. Egza
minai bus rugsėjo mėn. 11 d. Mc 
Kay mokykloje, 10 vai. ryto. Mo
kiniams, kurie yra baigę K. Do
nelaičio žemesniąją mokyklą, įs
tojamųjų egzaminų laikyti nerei
kės.

Visi mokiniai gavusieji patai
sas turi registracijos dieną atei
ti mokyklon ir laikyti egzaminus 
nuo 10 vai. ryto. Taip pat visi ga
vusieji vasaros darbus privalo 
tą dieną juos atnešti ir atiduoti 
mokytojams.

Registracijos metu bus galima 
įsigyti reikiamus vadovėlius bei 
sąsiuvinius.

Tėvų Komiteto nutarimu,pra
šoma visus tėvus rugsėjo mėn. U 
d. {mokėti bent po $5.00 mokslą- 
pinigių nuo kiekvieno mokinio.

Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti: WA 5-5612, VI7-3894, 
arba GR 6-0241.

DETROITO LIETUVIŲ 
VISUOMENĖS DĖMESIUI

Daugeliui .jau žinoma iš 
spaudos ir radijo, kad š. m. 
rugsėjo mėn. 4-5 dienomis 
Detroite, Soufhfieldo prie
miesty, Northland Inn, 
vyksta Laisvojo Pasaulio 
lietuviu gydytoju suvažia
vimas. Pakartotinai norime 
priminti svarbesnius suva

Violeta Šilingaitė ir Raimondas Taus liepos 29 d, susituokę Chl“ 
cagoje. j. Kažemėko nuotrauka

žiavimo momentus, kurie 
turėtų dominti ir plačiąją 
Detroito lietuvių visuome
nę.

1) Dr. Mildos Budrienės 
iniciatyva yra surinkta lie
tuvių gydytojų raštų ir me
dicininių leidinių paroda, 
vaizduojanti mūsų gydyto
jų profesinį ir kultūrinį 
darbą, visuomeninį gyveni
mą, politinę veiklą. Parodą 
bus galima aplankyti suva
žiavimo metu Northland 
Inn viešbuty, VI aukšte.

2) Dailininko Viktoro 
Petravičiaus paroda (vyks
ta ten, kur ir medicininių 
leidinių paroda). Prieš ke
letą mėnesių čia vykusi jo 
paroda turėjo nepaprastą 
pasisekimą, ir detroitiškiai 
"pasisavino” beveik visus 
jo kūrinius, šį kartą daili
ninkas atvyksta su naujais 
spalvotos grafikos darbais. 
Kadangi toje pat salėje 
vyksta ir visi gydytojų su
važiavimo posėdžiai — lais
vas parodos lankymas bus 
įmanomas tik pertraukų 
metu (šeštadienį 1-3; sek
madienį 9-1L 2-4, 6-8). Pir
madienį, Darbo šventėje, 
paroda bus atdara visą die
ną. Paroda atidaroma šeš
tadienį, 1 vai. p. p., uždaro
ma pirmadienį. 4 vai. p. p.

3) Pamaldos už žuvusius 
ir mirusius gydytojus, sek
madieni. 9:30 ryto naujo
sios Providence ligoninės 
koplyčioj (9 Mile — Green- 
fielcl). Pamaldas laikys ir 
pamokslą pasakys kun. Pet
ras Patlaba. "Dainavos” 
stovyklos administratorius. 
Mišių metų giedos sol. D. 
Stankaitvtė.

4) Vėžio ligos simposiu- 
mas, (naujausi metodai di
agnozėje ir terapijoj) įvyk
sta sekmadienį, 11 vai. ry
to (tuoj po pamaldų), toje 
pat Northland Inn salėje. 
Tema atrodo, turėtų būti 
įdomi ir aktuali ne tik gy
dytojui, bet ir kiekvienam 
asmeniui.

5) Viešas, iškilmingas su
važiavimo posėdis vyksta 
sekmadienį. 4 vai. p. p. 
Northland Inn, VI aukšte. 
Kalbės Dr. Vytautas Var
dys, Wisconsin Universite
to profesorius, tema "Pa
vergtoji Lietuva ir išeiviją 
1.965”. Paskaitą seks trum
pi sveikinimai. PLGS nau
ju irarbės narių pristaty
mas. premijų įteikimas ir 
rezoliucijų priėmimas.

6) Koncertas - banketas, 
sekmadienį. 7 vai. vakare. 
Vrmėnų salėie. Northivest-

ern Hwy. —Southfield (pa
siekiama iš 8 Mile Rd.). 
Dainuoja solistė Dana Stan- 
kaitytė. Koncertą paįvai
rins vaišės ir šokiai.

ALGS suvažiavimo ren
gimo komitetas nuoširdžiai 
kviečia Detroito lietuvius.
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