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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VERTYBIŲ PERKAINAVIMAS
INDIJOS - PAKISTANO GINKLUOTAS KON
FLIKTAS IŠRYŠKINO DU FAKTUS, KURIŲ BU
VO STENGIAMASI NEPASTEBĖTI: 1. JUNG
TINIŲ TAUTŲ VISIŠKAS NEPAJĖGUMAS IR 
2. NACIONALIZMO VAIDMUO TARPTAUTI
NIAME GYVENIME. — TAUTINĖS ASPIRACI
JOS IR TOLIAU PALIEKA SVARBIAUSIU 

VEIKSNIU PASAULIO POLITIKOJE.

- - - - - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - -
Karo veiksmai tarp Indijos ir 

Pakistano verčia perkainuoti vi
są eilę vertybių, kurios žibėjo 
kaip auksas, tačiau iš tikro ne
buvo tuo kilniu metalu. Visų pir
ma Jungtines Tautas. Toje orga
nizacijoje Kašmiro klausimas, 
privedęs prie tų karo veiksmų, 
per paskutinius 16 metų buvo ke
liamas net 125 kartus!

Jokių rezultatų. Nieko kito ir 
nebuvo galima tikėtis, nes toji

organizacija buvo sukurta tam, 
kad pasaulyje išlaikius status 
quo — susidariusią padėtį, o ne 
tam, kad pasaulį pertvarkius. Tie
sa, F.D. Rooseveltas gal ir gal
vojo kitaip, tačiau dabar, po 20 
metų tos organizacijos gyvavimo, 
naujasis JAV ambasadorius tai 
institucijai A. Goldbergas pradė
jo savo pareigas atsisakydamas 
nuo ankstyvesnio JAV reikala
vimo, kad Sovietų Sąjunga išpildy
tų savo piniginius įsipareigoji
mus. Jei ir to negalima padaryti, 
visa organizacija paverčiama tik 
diskusijų ir propagandos klubu.

Nepaisant tokios tos organiza
cijos raidos, pas mus vis dar puo 
selėjama pažiūra, kad Jungtinės 
Tautos galinčios padėti Lietuvos 
bylai. Buvo 'rezoliucijų' sąjūdis, 
dabar ruošiamas net visas žygis. 
Man atrodo, kad tų sąjūdžių ini
ciatoriai vis dar skolingi kokio 
nors logiško paaiškinimo. Tiesa, 
pats Lietuvos klausimo judinimas 
gali būti naudingas, jei ne šian
dien, tai gal rytoj. Ta prasme nau
jų kelių ieškojimas yra pagirti
nas dalykas, tačiau man asmeniš
kai nelabai patinka adresas, į kurį 
tas visas sąjūdis yra nukreiptas, 

B. K. Naujokas, savo laiku su
abejojęs lietuvių pritarimo griež-

♦ ARŠIOS KOVOS TARP INDI
JOS ir Pakistano vyksn toliau, 
nežiūrint JTO gen. sekretoriaus 
U Thant pastangų privesti abi 
šalis prie paliaubų. Indija reika
lauja paskelbti Pakistaną agre
sorium, pretenduojant J Kašmiro 
teritoriją.

Indijos karo aviacija bombar
duoja Pakistano miestus toli už 
fronto ribų. Nuo bombardavimų 
yra nukentėję ir Indijos mies
tai, Pakista.Tif naudoiantfs JAVat- tesnei JAV politikai Vie-įyhe 
siųstais kariniais lėktuvais.

Kaip žinia, JAV teikė Pakisto- 
nui karinę paramą su sąlyga,kad 
ginklai nebus panaudojami prieš 
Indiją.

♦ 1500 SUKILĖLIŲ apleido San
to Domingo miesto centrą ir iš
vyko į savo gyvenvietes. Jų išvy
kimas leidžia demilitarizuoti 
miesto centrą, kuriame sukilė
liai buvo užsibarikadavę.

♦ URAGANAS BETSY, sukėlęs 
potvynius New Orelano mieste 
ir apylinkėse, paliko 25.000 gy
ventojų be pastogės. Jų globa rū
pinasi Raud. Kryžius. Vyriausy
bės paramą nukentėjusiems pa
žadėjo į potvynio apsemtą mies
tą atvykęs prez. Johnsonas.

Uraganas, nuslautęs ir apnai
kinęs dalį Floridos, pridarė arti 
1/2 bil. dol. nuostolių.

♦ RASINE ĮTAMPA BOSTONE 
prasidėjo su mokslo metų pra
džia, negrų organizacijoms su 
tėvų pagalba suvežus vaikus į iki 
šiol vien baltųjų lankomas mokyk
las. Apie 300 nėgrų vaikų buvo 
paskirstyta J mokyklas, užimant 
klasėse "laisvas vietos”.

Negrų vadovybė nusiskundžia, 
kad Bostone palikto 45 mokyklos, 
lankomos vien negrų vaikų. Jų 
manymu tai prieštarauja segre
gacijos politikai.

♦ RYŠIUM SU mokyklų integra
cija pietinėse valstijose, apie 
1000 negrų mokytojų neteko dar
bo. Integracijos !*•' oje eilę 
mokyklų teko sujur *.• panai
kinti klases, tuc r.-mažinant mo
kytojų skaičių. Talgijlazda turidu 
galu

♦ r ^PIEŽIAUS PAULIAUS VI 
vizito New Yorke metu galimas 
Jo pasimatymas su prez. John- 
sonu.

Popiežius atvyksta į Ne* ' or
ką spalio 4 d,, kur JTO asamb
lėjoje pasakys kalbą, apeliuojant 
į pasaulio sąžinę talkos labui.

dos. Turbūt mažai atrasi ameriJ 
kiečių ( kurie patikėtų, kad tokie 
ukrainiečiai galėtų ir norėtų su
daryti savo valstybę. Iš tikro tai 
yra galimybių ribose. Afrikos ir 
Azijos pavyzdžiai tai geriausiai 
įrodo. Nacionalizmas Jsiliepsno- , 
jo net ten, kur rodos, nebuvo jo
kių savistovumo tradicijų. Šian
dien net JAV negrai turi intelek
tualų, kurie mano, kad joks geres
nis sugyvenimas jau neįmanomas 
tarp abiejų rasių!

Ir Europoje po pirmojo pa
saulinio karo taip vešliai sužy
dėjęs nacionalizmas galų gale 
prisidėjo prie Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių žlugimo, nes 
neleido realiai įvertinti kylan
čio vokiečių ir sovietų pavo
jaus, kurio akivaizdoje kai ku
rios tautinės aspiracijos nebuvo 
tokios didelės kaip atrodė. Imki
me, kad ir Vilniaus klausimą. 
Kai prezidentas Smetona n Pas. 
karo išvakarėse* bet dar prieš 
lenkų ultimatumą, gerai nujaus
damas karo pasekmes ieškojo 
per 'privačius kanalus’, kaip da
bar sakytumėm 'dialogo' su anų 

‘ laikų Lenkijos valdovais, iš to 
nieko gero neišėjo. Kaip galėjo 
tikėtis iš lenkų nuolaidų mažai 
Lietuvai, jei jie ryžosi priešintis 
galingai Vokietijai! Pagaliau ir 
sovietams labai daug padėjo ko
voje su vokiečiais atgijęs ir Sta
lino vykusiai išnaudotas, rusų na
cionalizmas.

Žodžiu, nacionalizmas ir to- 
' liau palieka labai svarbiu veiks

mu tarptautiniame gyvenime, ne
paisant to fakto, kad dvi didžiau
sios šių dienų valstybės -- JAV 
ir Sovietų Sąjunga — bent for
maliai nėra susijusios su kokia

Rugsėjo 5 d. naujai išrinktoji Korp! Neo-Lithuania vyriausioji valdyba. Sėdi iš kairės: Daiva Rūkaitė, 
pirm. Rimas Staniūnas, Elvyra Kavaliūnaitė. Stovi Uosis Juodvalkis ir Algis Saulis.

V. Gruzdžio nuotrauka

nors tautybe. Sovietų Sąjunga lai
kosi tik jėga, taip kaip Indija bu
vo suvienyta britų valdymu. Pa
šalink ar susilpnink tą jėgą, tuo
jau prasideda skaldymosi proce
sas, Iš šalies žiūrint, tas proce
sas gali atrodyti nelogiškas ir ne
reikalingas, tačiau politikai turi 
skaitytis su faktais, o ne svajo
nėm apie vieningą ir gražų pa
saulį. Lietuvai tokia raida duoda 
naujos vilties.

Lietuvos gen. konsulo J. Žmuidzino 
kalba Kanados Lietuvių Dienoje

♦ ILGESNI LAIKĄ dingęs 15 
viešumos Che Guer'r? -str o 
dešinioji ranka, pag Us World 
& News Ręport, esąs sveikas ir 
gyvas. Jis turės patylėti, kol at
vės santykiai su Castro dėl jų 
.•kirtingų pažiūrų užsienio poli
tikos klausimais. Chė Guerera 
vis mano, kad Kubos politika 
sietina su Raud. Kinija.

demonstracijos Washingtone nau
da, dabar teigia, kad žygis į Jung
tines Tautas padės lietuviškam 
reikalui. Iš tikro gi karo veiks
mai Vietname primena amerikie
čių masėm, kad komunizmas yra 
visdėlto priešas, tuo tarpu Jung
tinės Tautos simbolizuoja gerą 
sugyvenimą ir status quo su so
vietais. Kartoju, šiuo reikalu rei
kalingas kiek geresnis išsiaiš
kinimas.

Jei tačiau JT prestižas pasie
kė savo žemiausio laipsnio, kitas 
svarbus elementas žmonių gyve
nime įgijo papildomo svorio. Tai 
nacionalizmas. Atrodo, kad nei In
dijai nei Pakistanu! nėra jokios 
prasmės kariauti dėl kalnuotos 
Kašmiro provincijos. Dar dau
giau, nei viena iš tų valstybių, 
nepaisant savo gyventojų šimtų 
milijonų, negali ilgai panešti mo. 
dernaus karo naštos! O visdėlto 
jos ryžosi kariauti. Ne tik pa
čiame Kašmire, bet visame Va
karų Pakistano pakraštyje. Ko
dėl? Todėl, kad jas apėmė nacio
nalizmo aistra.

Daugelis amerikiečių, ir net 
kai kurie lietuviai, čia išėję vadi
namus politinius mokslus, laiko, 
kad Sovietų Sąjunga yra nesugriau. 
narna institucija, kurioje atski
ros tautos daugiausia gali susi
laukti kiek platelesnės savival-

Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongresas už 10 mėnesių

Paruoši amieji darbai, 
prasidėję prieš metus laiko 
Tabor Farmoje pas PLB 
Valdybos Pirmininką Juozą 
J. Bachuną, šiuo metu jau 
yra vedami PLJK Komiteto 
Prezidiumo. Prezidiumo pir
mininkas Algis Zaparackas 
buvo sušaukęs I-ji posėdį 
rugpiūčio 22 d. Chicagoje. 
Posėdyje dalyvavo Gabrie
lius Gedvilą, Vaclovas Klei
za, Rimas Staniūnas, Euge
nijus Vilkas ir sekretorė 
Zita Acalinaitė, kuri pakei
tė Į Europą išvykusią Gra
žiną Musteikytę.

Daugelio Kongreso pro
gramos dalių pasisekimas 
priklausys nuo entuziazmo, 
kurio yra akademinio jau
nimo tarpe. Todėl prezidiu
mo nariai vyko į visas pra
eitą savaitgalį įvykusias 
akademinio jaunimo sto
vyklas — Neo - Lithuanų,

Studentų Ateitininkų ir 
Akademikų Skautų. Pirmi
ninkas A. Zaparackas buvo 
nuvykęs ir į Rajoninę Skau
tų stovyklą prie Worcester, 
Mass. Visur rastas didelis 
s u s i d omėjimas Kongreso 
idėjomis ir programa.

Vienas iš svarbiausių 
Kongreso tikslų — sutrau
kimas lietuvių jaunimo iš 
Europos, Pietų Amerikos ir 
Australijos — priklausys 
nuo pasisekimo sukelti tam 
tikslui kuo daugiau lėšų. 
PLJK Finansų Komisijos 
Pirmininkas Pranas Raz- 
gaitis, PLB Vicepirminin
kas Stasys Barzdukas, PLB 
Vicepirmininkas informaci
jai ir jaunimui Vytautas 
Kamantus rugsėjo 1 d. po
sėdžiavo su į Clevelandą 
atyykusiu- Eugeni
jum Vilku. Artimu laiku 
bus kreipiamasi i visus lie-

\

Ką reiškia ši mūsų XI-ji 
Diena? Ji rodo, kad lietu
vis išeivis nėra praradęs 
tautinio bendravimo pajau
timo, nes gi dalyvauja šioje 
patriotinėje manifestacijo
je. kuri ne vien skleidžia 
brolišką paguodą, pakilią 
nuotaiką, bet ir įgalina mus 
galingiau pareikšti protestą 
prieš maskolių vergiją mū
sų tėvų žemėje, kurioje nuo 
senų senovės lietuvių tauta 
gyvendama buvo pirmuti
niu valstybinės išminties, 
tolerancijos ir rašytinės 
teisės pavyzdžiu visai Rytų 
Europai.

Pasigirsta pavienių balsų, 
priekaištaujančių, kad mes, 
girdi, per daug gyvenam 
praeitim. Priešingai, mes 
per mažai •ąijaučiam j Lie
tuvos didžią ir garbingą is
toriją, kuria galėtų didžiuo
tis daugelis civilizuotų 
tautų ir per mažai iš jos se
miamės stiprybės.

Sociologai laiko mokslo 
dėsniu, kad tauta susideda 
iš mirusiųjų labiau, negu iš 
gyvųjų. Ką sako mums Pi
lėnai arba 40 tūkstančių 
partizanų gyvybių, atiduo
tų už Lietuvos laisvę? Argi 
jie savo dvasia negyvena 
mumyse? Argi jie neįžiebia 
tėvynės meilės ugnį savo 
palikuonyse ir ar jų dvasi
nis palikimas nepraturtina 
gyvųjų tautinės atsparos 
galių? Paradoksiška, bet 
tikroviška, jog ne maža 
mūsų mirusiųjų yra nūdien 
net "gyvesni bei veiklesni” 
už mus pačius — gyvuosius 
— Lietuvos šviesesnio ry
tojaus prasme.

Arba vėl, kiti mums sa
ko, kad, girdi, kalbomis, 
šauksmais mes neišvarysim 
maskolių iš Lietuvos. Tai

dvasinių nusmukelių nuo
monė. Tik atsiminkim mū
sų tautos atgimimo tėvą Ba
sanavičių, kuris andai šuk
telėjo: "Pajudinkim, vyrai, 
žemę!” — Ir lietuvių žemė 
pajudėjo: lietuviškoji są
monė buuo ir tauta prisi
kėlė savarankiškam gyveni
mui. Kiekviena kilni idėja, 
ypač laisvės šūkis yra savo 
esme šauksmas, sugriovęs 
galingiausias despotijas ir 
išlaisvinęs eiles tautų. Ypač 
dabar mes turim savo bal
są pakelti, kol dar pasaulio 
santvarka nenusistovėjusi 
ir Jungtinės Tautos klai
kiai tebetyli dėl sovietinio 
kolonializmo mūsų tėvynė
je. Užtat tegalim džiaugtis 
ir didžiuotis Amerikos lie
tuvių jaunimo iniciatyva 
suruošti lapkričio 13-tą ma
sinį žygį į Jungtines Tau
tas, kad jos nedelsdamos 
imtųsi priemonių kolonia
lizmui likviduoti ir pačioje 
Europoje bei Baltijos šaly
se.

- Vienas malonumas žiūrėti, kai kiti dėl mūsų interesų kariauja!...

tuvius su prašymu paremti 
PLJK darbus.

Rugsėjo 12 d. PLJK pre
zidiumo nariai ir PLB Val
dybos vicepirmininkai buvo 
susirinkę pas J. Bachuną, 
PLB Valdybos Pirmininką, 
Tabor Farmoje, Sodus, Mi- 
chigan, aptarimui svarbių 
reikalų.

PLJK Informacija

Taigi, Kanados lietuviai 
turėtų kaip galima gausiau 
dalyvauti toje istorinėje de
monstracijoj, jei ne asme
niniai, tai bent savo auka. 
O juk sovietinis kolonializ
mas negali išlikti ir neiš
liks, nes kad ir tylus, bet 
galingas istorinis tautų iš
laisvinimo vyksmas nesu
laikomai bei nesustabdomai 
eina pirmyn. Ateis ir Lietu
vos vergijai galas, ir jis 
ateis greičiau, juo daugiau 
stengsimės, kad mūsų bal
sas būtų plačiau ir garsiau 
girdimas pasaulyje.

Nuošrdžiai sveikinu 'šios 
gražios šventės paskaitinin
ką gerbiamą Juozą Bačiū
nų, kuris, nors ir ketverių 
metų amžiaus atvežtas i 
Ameriką, ne tik nenusken
do svetimose jūrose, nepra
rado savo tautinės sielos, 
bet ir lietuviška savo veik
la ir plačiaširdiškumu lie
tuvybei nusipelnė garbingą 
vietą lietuvių patriotų ga
lerijoj.

žilos senovės dienomis 
nežinomas lietuvis poetas 
sukūrė mums nuostabių ly
rinės poezijos šedevrų —

(Nukelta į 2 psl.)
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BŪKIT SVEIKI (3) Dr. Steponas Biežis Asmuo, išvargęs protiniu darbu 
pailsi lengvu fiziniu darbu. O pa

DARBAS
Žmonės, sulaukę gilios senat

vės, dažnai svarsto Ieškodami 
savo ilgo gyvenimo priežasčių. 
Jei asmuo pajėgė susilaukti am
žiaus, vidurkio ribos ir net ją 
pralenkti, tai galėjo būti kas nors 
išskirtino, Įgalinus išlaikyti svei
katą taip ilgai. Tikrumoje tai 
reiškia žinojimą, kaip reikia glo
boti savo sveikatą, ją apsaugant 
nuo mirtinų ligų, arba tiesiog 11- 
kiminė laimė, apsaugojusi nuo to
kių susirgimų. Vienaip ar kitaip 
samprotausime, vyresnio am
žiaus Žmonės turi teisę džiaug
tis Ir net didžiuotis Ilgai išlaiky
ta sveikata.

Nors ir ilgo gyvenimo paslap
tys turi savo ribas, tačiau kartas 
nuo karto užtinkame visai logiš
kų ir naudingų patarimų, vertų 
rimto dėmesio. Vieną iš tokių pa
tarimų pateikia buvęs JA Vprezi- 
dentas Herbertas Hooveris, ku
ris 1962 metais, minėdamas savo 
88 metų sukaktĮ^klausUs^oklą 
jis turįs taip ilgo savo gyvenimo 
paslaptį | nedvejojęs atsakė: "Ne
turiu jokios paslapties, bet turiu 
patarimą: tai yra darbas".

Hooveris tikėjo į kasdieninį 
darbą ir nuo pat jaunystės dir
bo ilgas valandas, nors būda
mas milijonierium, galėjo nė va* 
landos nedirbti. Jis tikėjo į dar
bą, dirbo tam, kad būti naudingu 
žmonijai ir tuo pačiu padėti iš
laikyti savo sveikatą.

Darbas, ar jis būtų fizinis, ar 
protinis, yra kiekvienam būtinas 
sveikatingumui užtikrinti. Žmo
gaus kūno sudėtis reikalauja nuo
latinio aktyvumo. Fizinis darbas 
padeda išlaikyti organizmą stip
rioje padėtyje, o protinis darbas 
išlaiko protavimo veiksmus. Kai 
vieno ar kito trūksta, normalus 
pajėgumas silpnėja, atsparumas 
menkėja, kas artina įvairias li
gas, kurios savo ruožtu naikina 
sveikatą bei trumpina gyvenimą.

Darbas reikalauja energijos, 
gaunamos iš kūne esamų atsargų, 
kurioms išsibaigiant pasireiškia 
nuovargis. Taigi, nuovargis yra 
įspėjimas besibaigiančių atsar
gų, kurios papildomos maistu ir 
poilsiu. Nuovargį reikia laikyti 
signalu poilsiui, kad organizmas 
galėtų sukaupti naujos energijos, 
nes persitempimas pažeidžia 
sveikatą. Darbas privalo būti sai
kingas ir atitinkąs asmens pajė
gumui. Juo sunkesnis darbas, juo 
reikalingas ilgesnis poilsis. Tiks
liai derinant darbą su poilsiu, 
sveikatai žalos nepadaroma. Pro
tinis darbas taip pat reikalauja 
energijos ir dažnai nemažiau iš
vargina. Jis lygiai reikalaujapo- 
ilsio energijos papildymui.

Klysta kurie mano, kad fizinis.

- SVEIKATOS ŠALTINIS
ypač sunkesnio pobūdžio darbas, 
kenkia širdžiai. Sveikos Širdies 
Ir kitų organų neįmanoma pažeis
ti, kai taikomas reikiamas poil
sis. Tyrimai aiškiai rodo, kad 
žmonės, dirbą fizinį darbą, kaip 
tik rečiau gauna Širdies smūgius, 
jų kraujagyslės sveikiau išsilai
ko Ir jų bendra sveikata geres
nė negu tų,kurie fizinio darbo 
visiškai nedirba ir nepraktikuo- 
ja reguliarios mankštos. Todėl 
fizinio darbo nėra reikalo bijo
tis ir jo vengti, o kaip tik priešin
gai: kūno judėsiai, ar juos pava
dinsime flzinludarbu, mankšta ar 
kaip kitaip, stiprina širdies rau
menis, pagyvina kraujo apytaką ir 
suaktyvina kitų organų veiksmus. 
Visa tai reiškia pajėgesnį žmo
gų, atsparesnį ligoms. Tat į nuo
saikų darbą reikia žiūrėti kaip į 
sveikatos šaltinį, iš kurio išplau-

liai pasinaudotu įtemptas dar
bas Žmogų išvargina, našumas 
sumažėja, įdomumas pranyksta 
ir patsai darbas pasidaro dau
giau mechanišku judėsiu. Tokiais 
atvejais įvyksta daugiausia su
žeidimų, kai dirbama prie ūžian 
čių mašinų. Daugelis įmonių, įs
taigų, ligoninių ir šiaip darbo
viečių, kur darbas reikalauja nuo 
latinės įtampos, yra (vedę po
ilsio tarpus ( coffeebreaks),trun 
kančius 10-15 minučių atsikvėpi
mui, atsipalaidavimui nuo įtam
pos. Patirtis parodė, kad tos ke
lios minutės pertraukos leidžia 
sukaupti naujos energijos, at
stato pajėgumą ir žvalumą, žmo ■ 
gus lieka darbingesnis, o svar
biausia tai, kad dirbantiesiems iš
eina J sveikatą.

Poilsiui tinka fizinio darbo pa
keitimas į protinį ir priešingai.

vargusiems raumenims geras 
poilsis duodant protui mankš
tos skaitant kokią naudingą kny
gą ar laikraštį ir tuo pačiu sa
ve kultūrinant.

Nieko neveikimas arba tingi
niavimas savotiškai žmogų iš
vargina, dažnai jį paverčiant nie. 
kam tikusiu. Atsidūręs tokioje 
padėtyje, žmogus nerimsta, da
rosi erzlus, nepatenkintas ir pa
galiau net savęs nebepakenčia. 
Tai rimta situacija, jei tai il
giau trunka. Iš to kyla organiz
mo veiksmų pakrikimai, kurie 
ilgainiui priveda prie rimtų su
sirgimų.

Žmogus neprivalo sustingti ne
veiklume, nes tai nesiderina su 
gera sveikata ir tiesiog prieš
tarauja kūno reikalavimams. 
Darbas, koks jis bebūtų, su ati
tinkamais poilsio tarpais, yra 
vienas iš pagrindinių faktorių, ku
riąs įdomų ir naudingą gyveni
mą, ir taip pat padedąs išlaiky-\ 
ti ištvermingą sveikatą.

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

Ida ilgesnis ir malonesnis gyve
nimas. Tie, kurie nedirba jokio 

Jizlnio darbo ir nesirūpina kūno 
mankšta, dažniau būna širdies 
smūgių aukomis, jų bendras at
sparumas ligoms žemas.

Protinis darbas, reikalaująs 
ilgesnės įtampos, taip pat išvar
gina ir taip pat reikalauja atitin - 
kamo poilsio, be kurio sveikatos 
pažeidimai neišvengiami. Čia pat 
reikia priminti ir fizinį da rbą dir- 
bantiems, kad ir jiems būtina ne
pamiršti protinių darbų, kokie 
įmanomi ir galimi, kad išlaikyti 
galvojimo veiksmus sveikais ir 
stipriais. Nepaisymas ir apleidi
mas proto mankštos labai dažnai 
atsiliepia vėlesniame gyvenime, 
kada protas visai nusilpsta ir lie
ka neveiksmingas. O tokių atsiti
kimų matome gana daug, ir jie 
senatvėje atsiliepia ne dėl kokių 
ligų, o vien dėlto, kad nebuvo 
reikiamai naudojamas fizinio ir 
protinio darbo balansas. Taigi 
fizinis ir protinis darbas turi de
rintis vienas su kitu, kad kūnas 
ir protas patvariai išsilaikytų il
gesniam gyvenimo laikotarpiui. 
O tai pasiekiama kasdieniniu dar
bu. Reikia neužmiršti, kad tingi
niavimas ir nuobodžiavimas veda 
į suglebimą ir sveikatos žlugdy
mą.

Ir poilsį žmonės įvairiai su
pranta ir dažnai juo nemoka tiks- Rudens gerybės...

PONAS TEISĖJAU, — aiškinosi žmogelis teisme, kaltinamas 
kruvinai praskėlęs kaimyno lūpą: -- aš žmogus ramus Ir joks iš 
manęs mušeika. Jis mane užsipuolė. Dėl menkniekio. Iškoneveikė, 
prasčiausių galvijų vardais išyadino, aš vis nieko. Bet, pons teisė
jau, kai pavadln hlpotenūze, tai ir nebeiškenčiau, — taip ir dė
jau kumščiu į dantis.

Hipotenflzė -- kas dar prisimenam pirmutines geometrijos pa
mokas — nieko dėta įžambioji stataus trikampio briauna. Bet skam
ba griozdiškai ir, pirmą kartą girdinčiam, gali atrodyti baisus įžei
dimas. Būtų žmogelis, prieš kumštį pavartodamas, pasižiūrėjęs en- 
ciklopedijon, nebūtų atsidūręs teisme.

O štai vektorium pavadintam — nei enciklopedijos ką tik 
atėjęs tomas nepadėtų. A. Z(ujus) ten prirašė apie vektorių dau
giau kaip puslapį, bet kas vektoriaus reikšmės nežino, tai ir ne
žinos, nes ne aukštosios matematikos specialistui tas aiškinimas 
— "kinų raštas".

Pagrindinis aiškinimo dėsnis — nežinomą sąvoką apibūdin
ti jau žinomomis. Svetimas žodis visų pirma aiškintinas atitinka
mos prasmės lietuviškais žodžiais. Lotyniškas vector lietuviš
kai yra kėlėjas, nešėjas, vežėjas. (Plg. anglišką vehlcle — ve
žimas, kilęs iš lotyniško vehere -- kelti, nešti, vežti). Vadina
si, vektorius turi ryšio su judesiu, persikėlimu iš vienos vietos į 
kitą.

Matematikoj (ir mechanikoj, astronomijoj, astronautikoj) vek
torius itin svarbi sąvoka — judesio (vietos kitimo, persikėlimo 
iš vieno taško į kitą) erdvėje simbolis. Judesiui vektorium išreikš
ti naudojami tam tikrų dydžių matavimai, visų pirma linkmės (tiek 
ir tiek "tolyn", "aukštyn", arba ir "gilyn"), o esti reikalingi ir to
ki dydžiai, kaip greičio, jėgos, slinkties pobūdžio (pastoviai tie
sus slinkimas, arba slinkimas tokio ir tokio, pastovaus ar kinta
mo, spindulio lanku). Pradinei, elementariausiai pažinčiai su vek
toriaus sąvoka tiktų paprasčiausias brėžinėlis: dvi kryžminės lini
jos (koordinatės), tarp jų kur nors pažymėtas "judantis" taškas ir 
tiesi linija nuo koordinačių susikirtimo J tą ("judantį" I) tašką. Si 
pastaroji linija (brėžiniu ar matavimo skaičiais atitinkamai iš
reikšta) vadinama spinduliniu vektorium, vaizdžiai kalbant, 
taško "kėlėju" ar "vežėju" plokštumoje.

Daugiau apie vektorius enciklopedijoj aiškinti nėra prasmės. 
Norintiems išmokti vektorių apskaičiavimo bei analizės — pakan
kamas patarnavimas yra gale nurodytas ir studijų - vadovėlių są
rašėlis.

Deja, enciklopedijoj nėra nei tokio profaniško pradinio, įve
damojo supažindinimo su vektoriaus sąvoka. Aiškinimas prasideda 
šuoliu stačiai į matematikos gelmes: "Vektorius n-dimensiniu 
(n matavimų) v. vadinama sutvarkyta n skaičių sistema = (a, , 
a£ ,,,, b)•••

Na, ką jūs į tai pasakysit I Aišku?
Jei J. Kapočius iškeltų man bylą už šį "bizniui kenkiantį prie

kaištavimą", sakyčiau: Ponas teisėjau, nesu nepakenčiamai prie
kabingas. Trisdešimt vieną enciklopedijos tomą varčiau ir skaičiau, 
nei karto nepriekaištavau. Bet kai susidūriau su vektorium, Ui 
ir nebeiškenčiau...

- «

J. Zmuidzino 
kalba...

(Atkelta iš 1 psl.) 
liaudies dainų, kurios mums 
vertingesnės už Iliados ar 
Odisėjos reikšmę graikams.

O daina, muzika ir šo
kiai, ugdydami menini lie
tuvio pajautimą, ne tiktai 
kėlė mūsų tautinę kultūrą 
ir atgimimą praeityje, bet 
ir dabar — šiomis lietuvio 
nedalios dienomis — atlie
ka reikšmingą tautinę misi- 
ju

stai kodėl man labai mie
la pasveikinti savo konsu- 
larinėj žemėj didelių nuo
pelnų mūsų tautai retą sve
čia — Čiurlionio Ansamblį, 
tą tautinio meno burtų 
skleidėją, su jo steigėju bei 
nenuilstamu vadovu Alfon
su Mikulskio ir kanklinin
kių pažiba ponia Mikulskie
ne. Taigi čia, Kanados Lie
tuvių Dienos pašvaistėj ir 
šiais ypatingais metais, kai 
Ansamblis švenčia savo Si
dabrini Jubiliejų,mes jį vi
si karštai sveikiname?

Taip pat telydi sveikini
mai mūsų sportininkus, 
Dienos rengėjus ir kiekvie
ną čia pasirodžiusią Sesę ir 
Broli lietuvį, kuris savo da
lyvavimu paremia gyvybinį 
lietuvišką reikalą ir tuo pa
čiu gaivina vilti pasiekti — 
didžiai nelengvu keliu — 
mūsų tautos laisvės slenks
tį.

Dvi neolituanės kalbina filisrerį E. Bartkų įsigyti stovyklos at
minimo ženklą. v. Gruzdžio nuotrauka

Vyt. Maželio nuotrauka

Nepakeičiamas sezone
Stroh’s šešių dėžučių pakas keliauja ten kur
jūs einate. Patogios dėžutės atšala 
minutes ... nedūžta ... Nori atidary 
tik patrauk juostelę... ir ragauk vie
nintelį alų Amerikoje, kuris gami- 
minamas tiesiog ant liepsnos. 
Todėl geriausieji Stroh’s mišinio 
elementai persiduoda į alų. Se- 
kantį kartą planuojant išvyką ... IW 
dieną paplūdimyje ... vakarą so- 
delyje... pasiimk kartu garsųjį 
raudoną Stroh’s šešių paką. Gyvenk
smagiai — prašyk ”Six Stroh’s to go”.

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

”SPARTA” atstovybę 
RADTJO, 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. 60629
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KUR TŲ POLITINIŲ
SIŪLŲ GALAI?
Pasaulio spaudoje kas kart 

garsiau, kas kart plačiau nag
rinėjamos pasikeitimų Kremliu
je galimybės. Ūkinių planų ne
pasisekimai, iškylančios naujos 
ūkinio planavimo idėjos verčia 
daugelį manyti, • kad Kremliaus 
valdovai, norėdami išvengti visiš
kos ūkinės suirutės, turėsią kraš
to valdymą pakreipti arba į kie
tąjį ir negailestingąjį Stalino ke
lią, arba sukti kapitalistinių me
todų keliu. Pastarųjų metodų iš
kėlimas komunistinėje spaudoje 
padažnėjo, tačiau aiškaus ap
sisprendimo dar nėra. Tąja ar ki
ta kryptimi sprendimų laukiama 
iš spalio mėn. susirinkti besi
ruošiančios Aukščiausios Tary
bos ir komunistų partijos centro 
komiteto posėdžių.

Kokie sprendimai beiškiltų į 
paviršių spalio mėn., spėjama, 
kad dabartinė valdančioji "troi- 
ka” neišsilaikysianti.

Kaip ten bebūtų,už Kremliaus 
mūrų vyksta kova dėl pozicijų, 
kurių užėmimas gali nulemti to
limesnį Sov. S-gos likimą.

Kad pasaulis stebi ir seka tuos 
įvykius, nenuostabu, nes nuo Sov. 
S-gos vidaus padėties, nuo galimų 
ir laukiamų pasikeitimų Krem
liuje daug Šas priklausė ir pasau
lio politikoje.

Kiek pasaulio, ypač didžių
jų Vakarų valstybių politika le
mia Sov. S-gos vadovybės galvo
seną, jų politinę ir ūkinę kryptį, 
būtų labai sunku pasakyti. Bet 
nėra abejonės, kad su visu pa
saulio politiniu kompleksu ir 
Kremliuje skaitomasi.

Ką gi tuo tarpu matome Va
karų pasaulyje, kas čia daroma, 
kad vienaip ar kitaip veikti į ko
munistų vadų galvoseną, į jų pla
navimą, į jų ateities perspektyvą? 
Tai, be abejo, platus ir ilgos 
analizės reikalingas klausimas ir 
vienu ypu į ui neatsakysi. Ta
čiau aišku, kad krisulizuojasi dvi 
pagrindinės nuomonės. Viena jų 
remiasi teorija, kad po Sulino 
eros vyksunti 'evoliucija* ir san* 
tvarkos ’lberalizacija’ Sov. Są
jungoje bei satelitiniuose kraš
tuose verčia tą procesą palaikyti 
moraliai ir ūkine parama ir — 
laukti bei tikėtis tolimesnio ’libe
ralėjimo’.

Kiti gi teisingai tvirtina, kad 
komunistų siekiai, neatsižvel
giant į jų ekonominę būklę, lie
ka tie patys, kad pasauliui komu
nizmo grėsmė nėra sumažėjusi. 
Tam įrodymų toli ieškoti nerei-

kia. Karas Vietname, komunisti
nė subversija Pietų Amerikoje 
yra vieni iš ryškiausių pavyz
džių šio meto vaizdui susidaryti, 
neužmirštant vis dar neišspręstų 
pokario problemų Europoje.

Tuo tarpu Vakarų valstybių 
kraštai, susirūpinę užsienio pre
kybos balansų kreive, daro viską, 
kad savo prekėmis užkariauti vis 
šlyjančią Sov. S-gos ir satelitinių 
kraštų rinką. Ateinant naujiems 
kviečių pirkimo užsakymams iš 
Sov. Sąjungos ir JAV Senate vėl 
buvo iškeltas principinis klausi
mas: ar javų ir kitų gyvybinės 
reikšmės prekių eksportas pri
valo būti siejamas su politiniais 
siekiais, ar paliekamas vien pre
kybinių sandėrių rėmuose.

Ta proga senatorius Thomas 
J. Dodd Senate pareiškė, kad jo 
giliu įsitikinimu, javus ekspor
tuojančios valstybės privalėtų 
jungtis ir organizuotai nukreipti 
javų eksportą į planingą ir moty
vuotą tikslą kovai su badu, kar
tu visa tai jungiant su žmonių 
laisvės siekiais, "mūsųpačių sau
gumui ir pasaulio taikai užtik
rinti". Jis pridūrė, kad "jei ma
ne kas įtikintų, jogpagyvėjusi pre
kyba su komunistų valdomais 
kraštais užtikrina taiką, aš bū
čiau už tokią prekybą. Bet isto
rijos faktai rodo priešingai — 
kiekviena koncesija, kiekviena 
nuolaida buvo išnaudojama komu
nistų vedamo šaltojo karo suin- 
tensyvinimui, vietoj kad vedus į 
atoslūgį".

Kuriuo būdu veikiant buvo su
laukta šiokio tokio pasitraukimo 
ar nuolaidų iš komunistų pusės? 
Į, tai atsakydamas, senat. Dodd 
išvardino šiaurės Irano okupa
ciją, Trumano doktriną. Berlyno 
oro tiltą blokados metu, Korėjos 
karą, Jordano - Lebanono krizę, 
Quemoy-Matsu salų krizę, sovie
tinių raketų bazes Kuboje, ir pa
galiau Dominiką Respublikos klau
sime įsikišimą.

Taigi, ir demokratas senato
rius kietai pasisako prieš nuolai
dų politiką ir vienintėliu vaistu 
komunistų ekspansijai sulaikyti 
mato bekompromisinį pasiprieši
nimą, o ne jų rėmimą bėdos at
vejais.

Dvejopos pažiūros, dvejopos po
litinės teorijos, susietos su ūkine 
parama komunistiniams kraš
tams, be abejo, leidžia Kremliaus 
valdovams laviruoti ir išnaudoti 
jiems palankiausias aplinkybes.

Rugsėjis - Lietuvių Bendruomenės mėnuo
Tautinės gyvybės išlai

kymas ir darbas Lietuvai 
laisvę atgauti yra svarbiau
si laisvajame pasaulyje gy
venančių lietuvių uždavi
niai. šių uždavinių įgyven
dinimui siekiant kelrodžiu, 
priimta Lietuvių Charta, 
kurios dvasioje visi lojalūs 
gyvenamam kraštui ir sie
kią laisvės Lietuvai lietu
viai priklauso Pasaulio Lie
tusių Bendruomenei.

Organizuotos JAV Lie
tuvių Bendruomenės tink
las apima visas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse gyve
nančių lietuvių vietoves. 
Jose apylinkių valdybų vei
kla yra pagrindinė lietuvy
bės išlaikymo srovė.

Rūpestis lietuvių jauni
mo reikalais, lituanistinis 
švietimas, tautinė kultūra 
ir apskritai, visa kas reika
linga tautinei gyvybei išlai
kyti, yra organizuotos Lie
tuvių Bendruomenės centro, 
apygardų ir apylinkių val
dybų bei centrinių institu
cijų veiklos plotmėje. Taip 
pat organizuota Lietuvių 
Bendruomenė yra svarbiau
siu ramsčiu kovoje už Lie
tuvos laisvę.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Tarybos nutarimu: 
"Idėjiniams, organizaci
niams, finansiniams ir kt. 
reikalams Bendruomenė tu
ri savo mėnesį, 
menės mėnuo yra 
jis”.

JAV Lietuvių
menės Centro valdyba pra-

šo visus lietuvius Bendruo
menės mėnesio metu ypa
tingai atkreipti dėmesį Į sa
vo Bendruomenę: tapti re
gistruotais apylinkėje, su
daryti organizuotas apylin
kes, kur jos dar neveikia ir 
atlikti tautinę pareigą ati
duodant solidarumo inašą.

Lietuvių Bendruome n ė s 
veikla nukreipta į visus už
davinius, turinčius gyvybi
nės reikšmės lietuviškajai 
išeiviiai. Ju įgyvendinimui 
reikia ir finansinės para-

mos. Todėl JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro val
dyba ši mėnesį skelbia 1 ė - 
šų telkimo vajų 
lietuvybės išlai
kymo darbui pa
remti.

Kaip Vasario 16-sios pro- 
orą duodame auką remti 
Lietuvos laisvinimo dar
bams, tain šį, rugsėjo mė
nesį, skirkime auką lie
tuvybės išlaiky
mui.

JAV LB Centro Valdyba

RASIU PROBLEMA P. Žič kus

Bendruo- 
rugsė-

Bendruo-

Dvilypumas pažiūrose į politinę 
kovą su komunizmu, svyravimai, 
kompromisų siekimai, tuščios vil
tys ir teoretiški ’liberalėjimo’ 
samprotavimai užtęsia padėtį, 
kurios negalima pavadinti nei 
karu nei taika.

PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS!
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
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JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Rasių problema kada nors iš
kils pasaulyje visu savo smarku
mu, jeigu iki to laiko nebus su
rasta tarp rasių graži sugyveni
mo forma. Rasiniam antagoniz- /kilo jų pačių vadai. Bet kartu at
imti jau ir dabar smarkiai galan
da kirvius Raudonoji Kinija ir kai 
kurie Afrikos komunistiniai dik
tatoriai. Tačiau ši didžioji prob
lema tuo tarpu yra dar toli nuo 
mūsų ir mes jos nenagrinėsime. 
Mes sustosime prie negrų pro
blemos Amerikoje, kuri yra čia 
pat ir liečia net mus.

Amerikos negrų gyvenimas, 
ypatingai pietinėse valstybėse,iš 
tiesų, yra nepavydėtinas. Ten 
jiems buvo atskiros mokyklos, 
atskiri teatrai, atskiri resto
ranai, atskiri vagonai traukiniuo
se. Autobusuose jie galėjo sėdė
ti tik galinėse sėdynėse. Kai kur 
net ir j baltųjų bažnyčias nebuvo 
įsileidžiami. Daugumoje tų vals
tybių jie neturėjo balsavimo tei
sių. Viena, jie tos teisės nesie
kė, o antra, jeigu kur ir siekė, tai 
jų neregistravo balsuotojais, su
rasdami tam atmetimui visokias 
priežastis.

Chicagoj, New Yorke, Bostone 
ir daugybėje kitų miestų jie tu
rėjo ir turi lygias pilietines tei
ses su baltaisiais. Žinoma, jie 
negaudavo geresnių darbų ir čia, 
bet dažniausia ne dėl rasės, o dėl 
inteligencijos ir išsilavinimo 
stokos. Daugiau išsilavinę neg
rai gaudavo tuos pačius darbus 
ir tą patį atlyginimą kaip ir bal
tieji.

Negrų gyvenamos patalpos velk 
visoje Amerikoje yra blogesnės, 
negu baltųjų. Pirma, į geresnius 
kvartalus ir geresnes patalpas jų 
neįsileidžia, o antra, kai besi- 
plėsdami jie užima ir geresnes 
patalpas, jas tuojaus nugyvena. Jų 
švara nepavydėtina. Negrams bū
dingas negerbimas svetimos nuo
savybės. Kur tik jie eina, ten vis
kas nugyvenama Ir nyksta. Yra 
išimčių, bet jos mažos.

Maždaug tokioje padėtyje pra
sidėjo negrų judėjimas Ameriko
je. Šiam judėjimui yra du varik
liai: pačių negrų siekimas lygių 
teisių, ypatingai pietuose, ir ko
munistinis žvejojimas drumstam 
vandeny.

Siekimas lygių teisių yra na
tūralus ir būtinas. Pietinės vals
tybės darė ir daro didelę klaidą 
ir žalą tuo savo užsispyrimu kaip 
juodiesiems, taip lygiai ir baltie
siems. Tuo tik buvo ir yra sėja
ma rasinė neapykanta. Federali
nė valdžia ėmėsi iniciatyvos už
stoti negrus ir sulyginti jų tei
ses. Tačiau daugumoje valstybių

šis klausimas visai neegzistuo
ja, nes negrai ir, dabar tas tei
ses turi.

Negrų judėjimui vadovauti iš-

Siaurės Vietname, bet anglų kal
boje. To filmo sponsorial esą 
The Committee on Račiai Equa- 
lity. O CORE, kuris kovoja už 
negrų teises, pasisakęs, kad Ame
rika turinti pasitraukti iš Viet
namo. Kieno gi naudai tie pasi
sakymai? Studentų organizacija 
SNICK, kuri kovojanti pietuose už 
negrų laisves, buvusi autobusais 
vežama J Washingtoną demonstra
cijoms prieš Amerikos antiko
munistinę politiką. Juodukų va
das James Farmer šaukiąs už pa
sitraukimą iš Vietnamo. Kitas jų 
vadas James Forman irgi reika
laująs to paties. Žurnalistai klau
sia, kam tarnauja tos organizaci
jos ir kieno naudai jos dirban
čios?

O kaip atrodo reikalą s, kai vals
tija ar miestas įsako vežti baltųjų 
vaikus net už kelių mylių nuo sa
vo namų į juodukų mokyklas, o tuo 
pačiu laiku juodukų vaikus atvež
ti į baltųjų kvartalus? Joks pa
dorus tėvas ar motina nenori ir 
nenorės, kad jo vaikai būtų skriau
džiami ir vežami net už kelių 
mylių nuo namų, o kitų atvežami 
prie jų namų. Be to, kas apmo
kės tas pervežimo išlaidas, ku
rių per visą Ameriką tik per vie
nus metus susidarys milijonai 
dolerių?

Yra negrų organizacija, juodų
jų musulmonų vardu, kurie neno
ri jokios meilės baltiesiems. Jie 
skiepija savo nariams neapykantą 
baltajam žmogui. Vienas Bostono 
mokyklų komiteto narys išvedė ir 
paskelbė statistikos lentelę, ku
rioje palyginamas juodų ir baltų 
prieauglis, rodąs, kad po keletos 
dešimtmečių juodų bus daugiau, 
negu baltų. Toks didelis jų prie
auglis. O kas bus, jeigu ūda bus 
vykdoma juodųjų musulmonų pro
grama?

Tačiau, jeigu juodukų vadai ir 
federalinė bei vietos valdžios eis 
ir toliau tuo keliu, tai bus augi
nama dar didesnės neapykanta vie. 
nų kitiems. Tada ši dabartinė 
problema gali virsti rasių trage
dija. Ir tai bus tik todėl, kad val
džia ir negrų vadai, nematydami 
komunistų vedamos rankos, pasi
duoda jų dirigavimui. Los Ange
les įvykiai gali pasikartoti ir ki
tur.

sirado ir tie, kurie žvejoja drums
tam vandeny. Kitiems nejuntant, 
jie sudrumsčia vandenį ir tada 
traukia savo komunistinius tink
lus. Tokiuo būdu visa ši proble
ma įgauna dar aštresnę formą. Ir 
tose valstybėse, kur šios proble
mos nebuvo, tų 'žvejų* inspiraci
jos dėka, baltieji verčiami pri
siimti juodukų meilę. Net ir tose 
vietose, kur nėra segregacijos, 
tos inspiracijos dėka, juodukų 
vadai verčia baltuosius prisipa
žinti, kad segregacija yra.

Žurnalistai Rowland Ewans 
ir Robert Novak, jungtiniame 
straipsnyje "The Boston Globė" 
rašo, kad Pennsylvanijos univer
siteto skyriuje, kuris randasi 
Ogentz, Pa., antimilitaristai stu
dentai rodė filmą apie Vietnamo 
karą. Filmas esąs pagamintas

j • Dr. Vytautas Mileris, 
Detroit, Mich., įteikdamas 
$100.00 auką Rezoliucijoms 
Remti Komiteto pirm. L. 
Valiukui gydytojų suvažia
vime Detroite, kalbėjo- 
”... Gydytojo profesija ne
leidžia pilniau prisidėti dar
bu, bet mes galime rezoliu
cijų pravedimo žygį parem
ti pinigais. Skiriu tam tiks
lui $100.00 ir kviečiu visus 
medicinos daktarus pana
šiomis sumomis šį taip 
svarbų darbą paremti...” 
Visos aukos virš minėtam 
tikslui siųstinos tiesiog Ko
miteto kasininkui: Mr. G. 
A. Petrauskas. 3442 Made
ra Avenue, Los Angeles, 
California 90039.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDELIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

Zll/jflZ- mVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
/O KETVIRČIAIS... INVESTMENT

SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1417 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;
Suburban Phone: 656-6330.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Santėmio agonija

sukas, kurio vardu, matyt, už 
"didžiulius nuopelnus" mokslui ir 
literatūrai dabar taip (žaliai pa
vadintas pavergtosios šalies gar
bingasis Vilniaus Universitetas.

"Gyvenu visą laiką kaip kalėjime, vienuolyne ar velnias žino 
kame. Toks us gyvenimas sunkus ir materiališkai ir mora
liškai... Likite jūs ten, Kaune, ramybėje. Man gi nei fizinės, 
nei dvasinės ramybės, matyt, jau nebebus. Niekuo nebepasi- 
tikiu, nieko nebetikiu iš gyvenimo sau, nors iš jo labai daug 
tikiu ateities vaikams".

Iš L. Skabeikos laiško J. Kregždei 1933 m.

Merdėjančio poeto agonija Žio
gaičių kaime, kaip jau ne kartą 
minėjau, buvo žiauri ir baisi. Jis 
juto, kad kitiems pasidarė per 
sunki našu ir net artimieji lau
kę jo mirties. Draugai ir bendra
minčiai, kuriems išrašydavo 
daug laiškų su (vairiais pagal
bos prašymais ir kur sudėdavo 
savo pergyvenimus, jam neatsi
liepdavo ir galiausiai visi užmir
šo, išskyrus vieną vienintel( žal
girieti Inž. Jokūbą Kregždę.

Tenka sutikti, kad su ligoniu 
nebuvo lengva susirašinėti, net ir 
um ištikimiausiam ir žmoniš- 
kiausiam draugui. Kaip supran
tama, Leono laiškuose tik labai 
reui tesužvilgėdavo humoro ar 
skaidresnės nuouikos kibirkštė
lė. Daugiausia puslapių užima 
košmarai apie sunkėjančią ligą 
ir lėšų stoką ne tik gydytojams 
ir vaisums, bet net pašto ženk
lams.

Ir nuolatinė kritika, ironizavi
mai ir sarkazmai, skundai ir prie
kaištai. Čia jis, skaudžiai įsižei
dęs, rašo Kregždei, kad nemėgs
tąs dirbtinių linkėjimų ir paguo
dos žodžių, niekam nenorįs būti 
našta ir prašyti pagalbos, nei 
malonių, nieko iš nieko daugiau 
neprašysiąs, - ir netrukus vėl 
dėkingas už pagalbą ir vėl ku
pinas savaime suprantamų užuo
minų. .Viename laiške aštriai 
kritikuoja "Lietuvos Žinių" dien
rašti ir liaudininkų spaudos in
telektualini ir ideologini lėkštu
mą, nusigrįžta nuo jos, - o kita
me prašo griežtai paveikti re
daktorių J. Kardeli, kad jam pa
galiau išmokėtų honorarą už ver
timus. Ir prideda: "Žinoma, aš 
ubagauti nenoriu, bet tik gauti, 
kas man priklauso".

O rodos, dabar ruošti verti
mus ir reikalauti už darbą hono
raro būtų buvę natūraliau ne iš 
demokratinių "Lietuvos Žinių", 
bet gal iš Maskvoje leidžiamo

"Priekalo" ar iš pogrindžio ko
munistinės spaudos.

Perdedu? Užsiimu demago
gija? Vargu...

1934 m. jis rašo draugui Kregž
dei: "Tiesa, gal būt, paskutiniais 
metais mano pasaulėžiūron ir 
įsiterpė kai kurių korektyvų, gal 
būt, ir galvoju klek kitaip, negu 
pvz., "Lietuvos Žinių" dvasios 
vadovai, bet juk tai natūralu. Dėl 
demokratijos tai iš tikrųjų, Jo
kūbai, esu skeptikas! Patinka Tau 
ar nepatinka, bet esu! Ir visiškai 
netikiu, kad ateitis jai priklau
sytų. Bent taip suprastai demo
kratijai, kaip ją supranta šių lai
kų demokratai. Aš esu jsitikinęs, 
jog šita demokratijos forma, kuri 
buvo įsiviešpatavusi, nors ir pro. 
forma, pokarinėje Europoje jau 
nebeatsigaus. Ir jos likučiai, ku
rie šiandien dar šen ten reiš
kiasi, žlugs. Ta demokratija buvo 
ir yra buržuazinė demokra
tija"...

(įsitikinimas vis dar nepasi
tvirtino. Demokratija vis tebėra 
vakarų Europoje, - ir šiandien 
didesnė, negu prieš 30 metų. Tik 
centro ir rytinėje Europoje ji bu
vo krauju ir smurtu pakeista į 
"liaudies demokratiją",maskolių 
primestą žvėriškiausią bolševi
kinės diktatūros forma).

Ir Jokūbo Kregždės, kuris nuo 
tos "demokratijos" ryžosi išbėg
ti J Vakarus, padėtis buvo jau 
anuomet sunki ir kebli. Skabeika 
laiškuose nesiveržydamas jam 
aiškino, kad draugai varpininkai 
ir liaudininkai jam nebėra jokie 
draugai, ir net kad draugystės 
jausmų jų tarpe niekuomet nebu
vę. Ir kai kada primena, kad apie 
tai rašąs tik jam vienam, konfiden. 
daliai, be abejo, teisingai spė
damas, kad tokiu atveju jam, kaip 
rūsčiam kritikui ir ideologiniam 
priešininkui, nebetikinčiam de
mokratija, gali nutrūkti ir ta lig
šiolinė demokratų kukli parama.

O iš kur ji dar galėtų ateiti? 
Paskaitęs laikraštyje, kad džio
va mirė buvęs draugas varpinin

kas A. Stankaitis, jis guodžiasi 
Jokūbui itin savotiškai: "Na, mirš
ta mūsų broliai, tuberkuliozės 
plaunami. Nieko nuostabaus! To
kia gamtos stichija. Bet labai 
liūdna, kad mūsų tariamosios 
tauriosios visuomenės 90 pro
centų yra tik gyvi lavonai. Faktas, 
o ne apelsinas!"... Merdijančiam 
ligoniui šis atrašus "fakus" be 
abejo buvo paguodos apelsinu: la
vonai yra visa tariamoji Uurioji 
visuomenė, bendraminčiai liau
dininkai, ir socialdemokratai, 
krikdemai ir, aišku, fašisui tau
tininkai. Tik ne jis!

Sekančiam laiške Jokūbui (1934 
m.) jis tuoj pradeda skųstis: 
"Nieks juk man nerašo, nieks be
veik neatsako. Tokia jau pono 
Dievo valia!” Bet Jokūbas vis 
dėlto dar parašydavo ir ligi pat 
pabaigos atsakydavo, pats iš sa
vo kišenės paremdavo ir parink
davo kiek aukų iš kitų draugų, o 
galbūt nupirkdavo ir pasiųsdavo 
Maskvos dienrašti "Izvestija", 
kurio Leonas įsakmiai prašyda
vo ir kurio vienas numeris Kau
ne kaštuodavo 50 centų.

O kuo prisidėjo kiti likę mūsų 
visuomenės uurieji dešimt pro
centų, tie gyvieji ir ne lavonai, 
l kurių Urpą Skabeikos vyzdyje 
tikriausia įėjo, pvz., draugas An
tanas Venclova. Šis jau buvo bai
gęs universitetą ir tada turėjo 
užtenkamai gerai atlyginamas vie
tas valstybinėse gimnazijose. 
Kaip kultūrbolševlzmo veterano, 
jam rašyti Skabeikos laiškai rin
kinyje spausdinami pačioje pir
mutinėje vietoje. O paskutinis 
laiškas yra iš 1933 m. pabaigos, 
susidedantis beveik tik iš prašy
mų: nupirkti SSSR teritorijos že
mėlapi, atsiųsti tris knygas ru
sų kalba, siuntinėti senus perskai
tytus... "Izvestija" numerius ir 
perduoti Naujų Metų proga linkė
jimus Korsakui.

Paskutinis laiškas Venclovai, 
ir turbūt su neišpildytais prašy
mais, nes netrukus Leonas galė
jo tik pasiskųsti Jokūbui: niekas 
daugiau man neberašo, beveik 
niekas neatsako. Neatsakė nieko 
nei Venclova, nei Korsakas ir už 
linkėjimus nepadėkojo, net nesu
vedė naujo sankeleivio su tau
riuoju bolševizmo pogrindžiu. Ir 
nė viena rusiška kapeika poeto 
neparėmė nei Angarietis, nei Kap ■

misterių Skautų S-gos suvažiavimo metu šią vasarą Clevelandebuvo aktyviai diskutuotas FSS narių ak
tyvesnis dalyvavimas Lietuvių Bendruomenės veikloje. Nuotraukoje "bendruomenininkų" ratelis 
(iš k. I d.) E. Vilkas,a.a. dr. M, Vaitėnas, dr. A. Avižienis, dr. V. Užgiris, dr. St. Matas, A. Zaparackas, 
V. Kamantas, R. Kezys, dr. T. Remeikls ir dr. J. Gimbutas. G. Peniko nuotrauka

Kiek ankstyvesniame laiške A. 
Venclovai iš Žiogaičių (1933.XI, 
14) mini Skabeika su pasibiaurė- 
jimu ir mano galutini supuvimą... 
"Turiu mažą radijo aparatėli", 
rašo jis. "Klausau kartais Railos 
blevyzgų ir pykčiu nesitveriu. 
Kaip jam ne gėda už litus taip sa
vo sąžinę žadinti!"...

Aromatingai ir spalvingai pa
sakyta, kaip ir dera demoniškos 
kilmės poetui. Ir pagrindo būta 
įtikinančio. Pažangieji "sociali
nio protesto" kolegos tuomet Kau
ne net buvo paleidę kavinėse po
saki: Binkis už feljetonus iš 
"Mūsų Rytojaus" gauna litą už ei
lutę, o Raila radijofone — litą už 
minutę... Ir viskas už tai, kad 
parsidavė fašistams ir buržuazi
jai!

Mane liečianti aritmetika buvo 
teisinga: už spaudos apžvalgą, 
kuri kasdien prie mikrofono truk
davo 15 minučių, man Radijofonas 
tuomet mokėjo 15 litų, taigi, tik
rai po litą už minutę. Žinoma, 
skaičiuotojai užmiršdavo ar nu
tylėdavo, kad tų minučių prane
šimui paruošti ir surašyti rei
kėdavo prieš tai dar bent ketu
rių valandų darbo, neskaitant 
specialaus žurnalistinio ir bend
rojo pasiruošimo bei balsinių kva - 
lifikacijų. Tad atlyginimas nebu
vo aukštas, kai kurie paskaitinin
kai ir menininkai žymiai daugiau 
gaudavo už savo minutes prie 
mikrofono.

Sąžinės ir asmenybės "šū- 
dinimo" progų beveik nebuvo, nes 
tuo metu spaudos apžvalgos paren
gėjas neturėjo teisės nieko sa
vo (nei net komentarų) pridėti, 
o tik sausai ir tiksliai atpasako
ti užsienio ir vidaus politikos nuo
tykius bei ūkinių reikalų vaiz
dą, koks jis susidarydavo iš tos 
dienos spaudos (vairių straips
nių bei informacijų. Žinoma, 
Valstybės Radiofonas negalėjo 
leisti priešvalstybinės ar prieš- 
režiminės propagandos, bet sai
kingi pasisakymai būdavo nuo
lat cituojami ir iš opozicinių laik - 
raščių.

Kad Skabeika "nesitverdavo 
pykčiu" dėl tų mano "blevyzgų", 
buvo ne sąžinės išpardavinėjimo 
ir litų reikalas, o tarp mūsų at
siradusi ir vis gilėjusi praraja 
pagrindiniuose ideologijos prin
cipuose. Aš teigiau valstybinės 
nepriklausomybės dėsni, ios esa
mos santvarkos pozityviąsias pu
ses, bendrųjų tautinių interesų 
pirmumą prieš grupinius ir kla
sinius, tapau nebe žlibas pasa
lūniškam kultūrbolševizmui ir 
neatlaidus iš Maskvos diriguo
jamam komunizmo pogrindžiui. 
Neliaupsindamas fašizmo ir hit- 
lerizmo, nedievinau tačiau ir mū
sų kiek sirguoliuojančios demo
kratijos. Jam visa tai dabar bai
siai nepatiko, kadangi net ir dėl 
demokratijos jis jau "iš tikrųjų 
buvo skeptikas".

kios jo pažiūros j mane dar. ir 
šiandien "nesitverti pykčiu", įsi
žeisti "Sodinančio materializmo" 
niekinančiu apkaltinimu ar atsa
kyti lengvai surandamu bet ko
kiu panašiu necenzflrišku žo
džiu? Gi tame pačiame laiške 
Venclovai sekančioje pastraipo
je jis rašo: "Neminėk, labai ta
vęs prašau, nieko apie mane kam 
nors iš varpininkų ar liaudininkų. 
Su jais mane riša praeitis, tu tai 
žinai. Ir šiandien sueiti su jais į 

konfliktą būtų man pražūtinga 
materiališkai"... Štai, pra
keiktoji lito galia!

Aš buvau tada 24 metų, lais

vas, sveikas ir be prievartos ga
lėjau rinktis kelią, kurio teisin
gumu tikėjau, to neslėpiau nuo 
nieko ir nesidangsčiau. Jis gi 
nelaimėje neišmatė kitos išei
ties ir gal nebeturėjo pasirinki
mo, kaip savo buvusius idėjos 
draugus prigaudinėti, dar mė
ginti pasinaudoti jų materialine 
parama ir tik vienam kitam pri
sipažinti, kaip jis jų nevertina, 
niekina, gyvais lavonais laiko ir 
niekada nebeis iš vieno.

Ir todėl pasiliko ne pyktis, o 
gilus gailesys. Ne tiek ironiška 
šypsena, kiek žmogiška užuojau
ta.

Gaila, kad uip šiurkščiai pa
sibaigė mūsų kelerių metų drau
gystė, bet ji negalėjo kiuip pa
sibaigti.

Ligonio agonijoje ir tragiš
kuose priešuravimuose sau pa
čiam, savo bičiuliams varpinin
kams, savo prigimčiai ir savo 
uutai jis blaškėsi, kaip silps- 
unti žvakės liepsnelė vėjuje, ir 
sviro be galo klaidžiais ir ža
lingais vingiais. Tikriausia nė 
nejausdamas, kad tuo suskaldo 
ir sudaužo savo tikrąją asmeny
bę, kaip kiek anksčiau jau buvo 
suplėšęs savo poetinę sąžinę ir 
nužudęs savo kūrybini talentą.

Pagaliau, ar galėčiau dėl to-

VIESEIHM1 CHICAGOJK PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1'. Grain Alcohol 190 proof U.S.P............
2. Popular V.S.O.P. German Brandy ...
3. Napoleon Imp. French Brandy ..........
4. Zeller Schwarze Katz ..........................
5. Creme De Bananu Liąueur .............

. 5th 4.89

. 5th 4.98

. 5th 3.35
. 5th 1.29
5th 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.

1000 KALĖDINIU SIUNTINIU 
BE UŽDARBIO

Atsidėkodama už didžiulę paramą, kurios iš savo kli
entų susilaukė per pastaruosius DEVYNERIUS METUS, 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS VADOVYBĖ vėl 
nusprendė atiduoti savo klientams 1000 SIUNTINIŲ UŽ
DARBĮ. Nepaisydama tai, kad sovietinės įstaigos pastaro
siomis savaitėmis pakėlė muitus, mes siūlome SAVO 
KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO SENO
MIS KAINOMIS. Šiais metais irgi parinktos siun
tiniams specialiai Anglijoje gamintos medžiagos.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro:
1) 4 jardai dvigubo pločio afgalino moteriškam kostiumui

arba suknelei ir sijonui, rojai, žalios ar vyno spalvos.
2) 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati

niams ir kt.
3) 1 didelė spalvota šilkinė skarelė.
4) 1 pora moteriškų ar vyriškų kojinių.

Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $50.00.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO 

YRA TIK J.A.V. $29.00, Kanados $31.25, sterlingais 
£10.5.6- įskaitant visus mokesčius.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas siunti- 

nys Nr. 1), kurį sudaro:
1) 8 jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškiems kos

tiumams arba 2 suknelėms ir sijonams rojai, žalios ar 
vyno spalvos.

2) 6 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.

3) 2 didelės spalvotos šilkinės skarelės.
4) 2 poros moteriškų ar vyriškų kojinių.

MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO 
YRA TIK J.A.V. $49.00, Kanados $52.90, sterlingais 
£17.6.0, įskaitant visus mokesčius. Taigi dar papil
domai sutaupoma J.A.V. $9.00, Kanados $9.72, ster
lingais £3.3.9.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro:
1) 3*4 jardų gabardino ar flanelės vyriškam ar moteriš

kam kostiumui tamsiai mėlynos, pilkos ar rudos spal
vos.

2) 3 jardai paltinės medžiagos vyriškam ar moteriškam
ar 2 vaikiškiems paltams tamsiai mėlynos, kupranu
gario, pilkos ar rudos spalvos.

3) 4 jardai plaunamo aksomo moteriškam kostiumui arba
suknelei ir sijonui vyšninės, rojai, žalios ar rudos 
spalvos.

4) 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliu
zėms, suknelėms ir kt. juodos, tamsiai mėlynos, rudos 
ar pilkos spalvos.

5) 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $95.00.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO 

YRA TIK J.A.V. $55.00, Kanados $59.40, sterlingais 
£19.9.6, įskaitant visus mokesčius.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4, kurį sudaro:
1) 6’4 jardų gabardino ar flanelės 2 vyriškiems ar mote

riškiems kostiumams tamsiai mėlyno, pilkos ar ru
dos spalvos.

2 8 jardai afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba 2 suk
nelėms ir 2 sijonams rojai, žalios ar vyno spalvos.

3) 8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškiems kostiumams
arba 2 suknelėms ir 2 sijonams vyšninės, rojai, ža
lios ar rudos spalvos.

4) 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui, bliu
zėms ir kt. juodos, tamsiai mėlynos, rudos ai' pilkos 
spalvos.

5) 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati
niams ir kt.

Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų S140.00.
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO 

YRA TIK J.A.V. $75.00, Kanados $81.00, sterlingais 
£26.11.3, įskaitant visus mokesčius.

Kaip ir visada, KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽ
DARBIO gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar būtų mūsų 
klientas, ar kitų firmų. Norėdami duoti visiems VIENO
DAS GALIMYMES, mes nusprendėme APRIBOTI UŽSA
KYMUS — TIK PO VIENĄ SIUNTINI KIEKVIENAM, O 
KAD NEBŪTŲ NUSIVYLIMO, UŽSAKYMUS PRAŠOM 
SIŲSTI TUOJAU.

Priiminėsime po $1.00 ar 10 šil. užstato iš tų, kurie 
norės sau užsitikrinti KALĖDINI SIUNTINĮ BE UŽDAR
BIO, ir lauksime iš jų galutinio užsakymo iki 10 savaičių.

Jei kas paprašys, mes ORO PAŠTU nemokamai pa
siųsime į bet kurį pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius.

Be kita ko, kas gali, prašom rašyti mums anglų kalba.
Mes garantuojame:

1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba ne

mokamai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokes

čius, dėl to gavėjui nebereikės nieko primokėti.
4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
341 LADBROKE GROVE 
LONDON, W. 10 
ENGLAND
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J. BACHUNO ĮNASAS AUSTRALUOS LIETUVIU 
BENDRUOMENĖN A. Kr ausas

Pirmaisiais metais atvykę iš 
Vokietijos lietuviai turėjo atlikti 
Australijoje darbo sutartis ir 
jsikūrimo rūpesčiai jungė visus 
krūvon. Lietuvis lietuvi sutikdavo 
kaip brolj ir vienas kitam padė
jo, rėmė. Tarpusavio santykiai 
buvo geri ir nesijautė pasaulė
žiūrinių skirtumų.

šis pradžioje pasireiškęs vie
ningumas neilgai tesitęsė. įsi
steigus ALB apylinkėms ir pra
dėjus joms veikti, apie 1952 m. 
prasidėjo nesutarimai tarp 
ALB apylinkių bei mokyklų vedė
jų su kaikuriais dvasiškiais, bei 
katalikų organizacijų veikėjais. 
Tai buvo labai ryšku Melbourne, 
o vėliau persimetė ir ( Adelai
dę bei kitas vietoves. Vieningu
mas silpnėjo, nesantaika, kivir
čai plėtėsi pasiekdami savo vir
šūnę, kai AL Katalikų Federacija 
ir Kunigų Sekretoriatas paskel
bė spaudoje savo pareiškimus, 
kuriais buvo atsiribojama nuo 
Bendruomenės.

J.J. Bachunas, su Ponia atvy
kęs pirmą kartą Australijon, lan 
kėši Sydnėjuje, Canber roję, Mel
bourne, Geelonge ir Adelaidėje, 
kai mes čia visų pamiršti, nesu
tarimų ir kivirčų varginami, Įsi
siūbavusias kovas išgyvenome ir 
brolis brolio lietuvio nebenorėjo 
pažinti.

J. J. Bachunas lankėsi pas vi
sus, nedarydamas jokio skirtu
mo, susipažino su Australijos lie 
tuvių gyvenimu,organizacijomis, 
lituanistinėmis mokyklomis, kur 
tik buvo kviečiamas ir laukia
mas. Atsivežęs filmų, vaizduo
jančių Amerikos lietuvių gyveni
mą, rodė jas salėse, rodė jas net 
ir pavieniams ligonims. Paguodė 
sergančius ir nelaimėn pateku
sius, sužadino vilti, parėmė mo
raliai ir materialiai reikalinguo
sius, žodžiu kaip gilus krikščio
nis, nušluostė ne vienam aša
ras, gyvenimo sunkumų išspaus
tas. Važinėdamas po Australijos 
lietuvių kolonijas su paskaitomis 
ir pranešimais, supažindino su 
lietuvių gyvenimu kituose kraš
tuose, suartindamas su broliais, 
išblaškytais po viso pasaulio kam-

pus. Perduodamas iš giminių ir 
pažįstamų linkėjimus, ministerio 
Balučio ir Amerikos lietuvių svei
kinimus, surišo mus tampres
niais ryšiais ir sužadino jausmą, 
kad esame ne vieni ir užmiršti 
tolimiausiame ir nuošaliausiame 
kontinente, tarpusavio ginčų ir ne
sutarimų baloje paskendę.

J. J. Bachunas yra pirmasis iš 
užjūrio veikėjų, aplankęs mus ir 
visa širdimi pamilęs tautiečius, 
nuošaliame kontinente gyvenan
čius. Jis, lyg tikrasis širdies 
ambasadorius, sužadino ir nuro
dė kelius | vieningumą ir bend
rą visų lietuvių kelią. Adelai
dėje gautas iš jo sutikimas įs
teigti jo vardo biblioteką Lietu
vių S-gos namuose. Gr|žęs jis 
Amerikon suorganizavo Širdies 
Fondą ir suteikė nemažą sumą 
lėšų Adelaidės Lietuvių S-gos 
namams praplėsti ir užbaigti.

Keliems metams praslinkus, 
1962 m. Bachunai antrą kartą at
vyksta | Australiją ir dalyvauja 
ALB Tarybos atstovų suvažiavi
me, skaito jame jdomią paskai
tą, išrenkamas Australijos lie
tuvių bendruomenės PLB Seimo 
nariu atstovauti mus {vykstančio
je to seimo sesijoje Kanadoje. J. 
J. Bachunas dalyvauja ir Meno 
Dienose, (teikia Sporto Šventėje 
pasižymėjusiems sportininkams 
savo gražią dovaną — taurę, ap
dovanoja jaunųjų talentų koncerto 
dalyvius ir tuo paskatina mūsų 
jaunimą dalyvauti kultūrinėje 
veikloje ir ugdyti talentus. Po 
ALB suvažiavimo ir Meno Dienų 
Adelaidėje, atidaręs savo vardo 
biblioteką, pasileidžia kelionėn 
po Australijos lietuvių kolonijas 
su pranešimais ir (domiomfil- 
mom iš Lietuvos krepšininkų gy
venimo bei juostom iš lietuvių 
klasikinės muzikos. Š| kartą pra
plėtė dar savo kelionių ir lanky
mosi maršrutą: aplankęs Adelai
dę, Melbourną, Geelongą, Can- 
berrą, Sydnėjų, užsuko dar į 
Newcastl| ir Brisbanę. Visur bu
vo gražiai sutiktas ir laukiamas, 
visose apylinkėse sustiprino vil
ti | laisves rytojų ir mūsų tau
tos prisikėlimą bei lietuviškumo

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

PALIK AŠARAS MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie
tuvių kalboje. Knyga gausai iliustruota reto
mis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS I KAIRE
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00
Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, bei 
Dirvos skaitytojai naudodamies knygų išpar 
davimo vajum, moka tik

1.0 DOL.
už keturias knygas.

išlaikymą. Bachunų lankymąsi 
plačiai paminėjo ir aprašė Ade
laidės, Geelono ir Newcastlioaus
tralų spauda.

Ponams Bachunams pagerbti 
atsilankymo proga buvo suruošti 
koncertai, įvairūs pasirodymai 
su platesne ar siauresne progra
ma, pagal vietos sąlygas. Smagu 
pabrėžti, kad ir lituanistinės 
mokyklos bei kitos jaunimo orga
nizacijos nepasiliko nuošaliai, 
dalyvaudamos pasirodymuose. 
Nevien viešuose priėmimuose 
Bachunai buvo entuziastingai su
tinkami, bet ir mažesniuose, Šiau
resniuose šeimų rateliuose. Vi
sur garbingi svečiai sukėlė ne
paprastą nuostabą savo nuošir
dumu, paprastumu bei (sijautimu 
| mūsų gyvenimą. Stebėjomės ir 
stebimės Bachunų dosnumu. Pap
rastai turtingi žmonės yra daž
niausia šykštūs ir tik skatikus 
teskiria šalpai ar kultūrinėms 
apraiškoms paremti. Bachunas 
netik kad gausiai ir plačiai at
veria piniginę minėtiems reika
lams, bet moka ir sugeba suor
ganizuoti plačiu mastu paramą 
kultūrinei ir visuomeniškai veik
lai paremti.

Kaip melbourniškis, galiu kiek 
plačiau paryškinti jo lankymąsi 
Melbourne. Didelį (spūdį man pa
darė, kai Bachunas aplankė ser
ganti Melbourno ligoninėje buv. 
Lietuvos Pasiuntinybės Charbine 
sekretorių V. Navicką, ištrūkusį 
iš komunistų valdomo krašto ir pa
tekusi ligoninėn. Bachunas j| ap
lankė, paguodė ir sušelpė. Lankė
si ir lituanistinės mokyklos mo
kytojos K. Normantienės namuo
se, kur sergančią sunkia vėžio li- 
paguodė ir suramino. Kiek krikš - 
čioniškos meilės parodyta! Nau
jai įsisteigusiam Monash Univer
sitetui Melbourne padovanojo ne
mažą rinkini knygų apie Lietuvą 
anglų kalba. Nenuostabu, kad į 
Bachunų išleistuves susirinko di
delis būrys choristų,organizaci
jų atstovų, intelektualų ir j| pa
milusių tautiečių.

' O ir gr|žęs Amerikon, nepa
miršta ir vis atsiunčia labai ver. 
tingų ir retų leidinių: J.J. Bachu- 
no vardo Bibliotekai Adelaidė
je, ALB Krašto Valdybos Litu
anistinei Bibliotekai Melbourne. 
PLB Pirmininko tarpininkavimu 
pavyzdiniais lituanistiniais vado
vėliais aprūpintos ir visos savait
galio mokyklos. Vedėjai gali už
sisakyti ir aprūpinti naujausiais 
ir gerai paruoštais vadovėliais sa
vo mokinius.

Trokšdamas sustiprinti mūsų 
jaunimo dvasią ir palaikyti lietu
viškumą priaugančioje kartoje, 
sumano atsiųsti lietuvius krepši
ninkus | Australiją. Susilaukiame 
garsiosios Lietuvių Krepšininkų 
rinktinės Australijoje, kuri 
skindama pergalės ir laimėjimo 
vainikus, taip sujaudino ir sustip. 
rino nevien tik lietuviškąjį jau
nimą, bet uždegė pasididžiavimo 
liepsna ir senimą, suvedė visus 
lietuvius | sporto sales, net ir 
tuos, kurie jau niekur lietuviška
me gyvenime nebesirodė ir nuo 
savo tautos jau bandė visai nutol
ti.

Štai, pakviečiama mūsų solistė 
Genė Vasiliauskienė (Amerikąir 
suruošiami jos koncertai įvairio
se Amerikos ir Kanados vietovė
se. Pradedame ir kultūriškai 
bendrauti suAmerikos lietuviais. 
Tai vis didelis Bachuno nuopelnas. 
Jis pristato mūsų solistę Ameri
kos lietuviams. Santaros-Šviesos 
Federacija suruošia Australijos 
lietuvių dailininkų darbų parodą 
Chicagoje. PLB Pirmininkas J. 
Bachunas ją atidaro ir pristato 
Amerikos bendruomenei.

Dail. J. Bagdonas prie savo kūrinio

VINCO KRĖVĖS VEIKA
LŲ INSCENIZAVIMĄ

Išpildys Vyt. Valiuko vai
dintojų trupė iš New Ha- 
veno, Conn., rugsėjo 26 d. 
(sekmadienį) f 3 v. p. p., So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo Auditorijoje.

Bus vaidinamos scenos iš 
veikalų: "Dangaus ir že
mės sūnūs’’, "Šarūno ir Ra
ganiaus”.

Režisūra Vyt. Valiuko, 
scenovaizdis dail. Albino 
Elskaus, muzika ir efektai 
Birutės Logienės.

Rengėjai visus maloniai 
kviečia atsilankyti ir pasi
grožėti žymiausio mūsų li
teratūros klasiko vaikalų 
inscenizavimo.

IŠKIRPTI

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Dailininkas Rauba 
ir Alma Mater, už papigintų kainą, — 10 dol.

Pavardė ir vardas

Adresas

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol, 
Šurnoje.

BOSTON

DAIL. JUOZAS BAGDO
NAS ATVYKSTA Į 

BOSTONĄ
Rugsėjo 18 d., 7 vai. vak., 

ALT S-gos Bostono sk. na
muose pradedamas sep
tintasis kultūrinių 
subatvakarių sezonas. Ta 
proga yra rengiama dail. J. 
Bagdono tapybos darbų pa
roda, o taip pat ir jo pa
skaita apie modernųjį dai
lės meną.

Prabėgusios vasaros pra
džioj New Yorke surengta 
dail. J. Bagdono kūrinių 
paroda susilaukė itin gau
sių ir įdomių atsiliepimų. 
Savo tapyba dail. J. Bag
donas yra abstraktinio me
no atstovas, tačiau io dro
bėse atspindi nūdienio žmo
gaus dvasios chaosas ir jo 
veržimasis anapus šios že-

mės ribų. Tai sako, kad 
dail. J. Bagdonas nėra uni
forminis abstraktini n k a s. 
Įdomu bus išgirsti ir ką jis 
pats pasakys apie moder
niąją dailę.

Nuolatiniai kultūrinių su
batvakarių lankytojai, jų 
bičiuliai, o taip pat ir kiti 
Bostono lietuviai maloniai 
kviečiami rugsėjo 18 d. va
kare atsilankyti į ALT 
S-gos namus, 484 4th St., 
So. Bostone, į dail. J. Bag
dono kūrinių parodos atida
rymą ir jo paskaitą. Po pro
gramos bus tradicinė kavu
tė ir pirmasis bičiulių susi
tikimas po vasaros atosto
gų. K. L.

Išrinktas PLB Pirmininku,Ba
chunas nepamiršta Australijos 
lietuvių: siunčia pluoštais prof. 
Thurstono savo lėšomis atspaus
dintus lapelius apie lietuvių kal
bos kilmę ir jos garbingą vietą 
kitų kalbų tarpe, sukeldamas pa
sididžiavimą tautiečių, o ypač 
jaunimo tarpe, siunčia siuntinius 
labai reikalingų knygų, k.a. "Mū
sų Šokiai”, "Lėk Sakalėli" ir kt. Į 
{vairias vietoves, tuo prisidėda
mas prie tautinių šoklų kultūros 
pagyvinimo bei aukštesnio lygio. 
Atsižvelgiant | jo nepaprastą mei 
lę ir prisirišimą Australijos lie
tuviams, nenuostabu, kad mes da
bartini PLB Pirmininką J. Ba- 
chuną vadiname čia Australijoje.. 
savo tėvu, širdies ambasado
rium, kuris ir už Jūrių marių 
gyvendamas mus niekuomet ne-

pamiršta, (vairiu būdu remia ir 
žadina mūsų lietuviškumą nuoša
liausiame pasaulio kontinente.

Negalėdamas atvykti 1964 m. 
( Meno Dienas Melbourne, nepa
miršo mūsų, pasveikino suskri- 
dusius iš visos Australijos ir 
mylėdamas ypač mūsų jaunimą, 
jo nepamiršo. Jaunųjų Talentų 
koncerto dalyviams paskyrė 
dovanų.

Paskutiniojo ALB suvažiavimo 
metu pasirašyti tarp Kunigų Sek
retoriato ir Bendruomenės bend
radarbiavimo sutarimai teigia
mai paveikė mūsų gyvenimą. PLB 
Pirm. Bachuno puoselėtam 
VLIKo apsijungimui (vykus, nu
rimo didieji kivirčai per spaudą 
ir pačiame Australijos lietuvių 
gyvenime. Nemaža tam prisidėjo 
J. Bachunas ir buvęs ALB Kraš
to Valdybos pirm. inŽ. I. Jonai
tis. Džiugu, kad ir naujasis ALB 
Krašto Valdybos pirm. S. Naru
šis eina vienybės keliu. Paleng
va, reikia tikėtis, ir pats vienin
gumas mūsų tarpe sustiprės ir 
tuo apsaugos ir sumažins plyšį 
tarp jaunosios ir senosios kar
tos. Juk peštynėmis irnesugyve- 
nimais atbaldome jaunimą ir nusi
kalstame ateičiai. Bachuno su
manytu sušautai Jaunimo Kon
gresu ateinančiais metais Ame
rikoje, susidomėjimas čia, Aus
tralijoje, yra didelis ir smarkiai 
ruošiamasi | j| pasiųsti Austra
lijos jaunimo atstovus.

šiandien PLB Pirmininko J.J. 
Bachuno dėka mes jaučiamės ne- 
bevienlši ir sujungti su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene tamp
riais ryšiais. Po Bachunų lan
kymosi, atvyko pas mus ir vysk. 
Brizgys, o šiais metais su misi
jomis tėvas Borevičlus iš Chi
cagos, kuris apie pusę metų išgy
veno Australijoje ir aplankė ir 
sustiprino tautiečius tiek religi
niai, tiek tautiniai. Didi garbė ir 
padėka PLB Pirmininkui, kaip 
Kolumbui, mus čia suradusiam 
nuošaliame kontinente ir tamp
riais ryšlaisls (jungusiam mus 
| PLB šeimą!

• Iriž Kaz. Kriščiukaičio 
laidotuvėse, vieton gėlių ir 
vainikų gauta aukų, kurias 
šeima paskirstė sekančiai: 
Vasario 16 Gimnazijai Vo
kietijoje — $100.00, Lietu
vių Fondui — $100.00,
"Laisvės Varpo” radijo pro
gramai Naujojoje Anglijo
je _ $30.00.

Gimnazijai aukos įteik
tos J. Vembrei velionies K. 
Kriščiukaičio būrelio vado
vui So. Bostone: Lietuvių 
Fondui per įgaliotinį Bro
nių Utenj ir 
pjii” per Ant. 
sprendėją.

Vlncas Krėvė-Mickevičius, žy
miausias mūsų literatūros klasi
kas, gimė 1882 m. gražiame dzū
kų krašte, netoli istorinės Mer
kinės, kurią jis taip skambiai ir 
romantiškai aprašė savo žavin
guose "Dainavos šalies senų žmo 
nių padavimuose". Mirė tremti
nio kelyje čia Amerikoje.

Krėvės kūryba ir jo raštų te
matika yra labai šakota ir plati. 
Daugumoje palinkusi J mūsų tau
tos istorinę senovę, tautosaką ir 
egzotini Rytų pašaul|. Veikalų per
sonažai, stipraus charkaterio 
asmenybės realiai susirišę su 
buities gyvenimo tikrove. Ka
žin ar yra dar kitas rašytojas,da
vęs tiek personažų, pastoviai įė
jusių | lietuvių literatūrą, čia ir 
kaimo išminčius "bedievis" Vai
noras ir senasis skerdžius Lapi
nas ir mažasis Antanukas ir di
džios meilės pavergtas Gilšės 
bernelis ir niūrusis kunigaikš
tis Skirgaila bei audringasis Ša
rūnas.

Tačiau Krėvė, kaip kūrėjas, 
nesudėjo savo kūrybin} dėmesį 
vien tik | tam tikro charakterio 
žmones. Jam, kaip kūrėjui, įdo
mus visas žmogaus įvairumas. 
Tai matome ypač "Dangaus ir 
žemės sūnuose". Labiausia Krė
vė yra pamėgęs galingas asme
nybes, kieto ryžto, audringos dva
sios, išdidžias ir niekam nesilen- 
kiančias.

Pasirinkdamas kurią lemiamai 
svarbią gadynę, kada tauta bu
vo patekusi likiminėn kryžkelėn 
ir išryškindamas tas epochines 
problemas, kurios visu savo sun
kumu griūna ant jo didvyrio pe
čių, Krėvė parodo, kaip tos ne
pakeliamai sunkios istorinės naš
tos akivaizdoje iškyla jo perso
nažų dvasinė galybė, suspindė- 
dama tragišku didingumu. To
kie yra Šarūnas, Skirgaila, Dan
gaus ir žemės sūnų Herodas.

(Ištr. Liet. Encik. XIII tomas 
78 psl.).

Laisvės Var-
Vilėniškj —

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Bostono jūrų skautai, stovyklavę pas tėvus pranciškonus Kenne-, 
bunkporte, neša vainikus nuleisti | jūrą, pagerbimui žuvusių dėl 
Lietuvos laisvės. B. Kerbelienės nuotrauka

Jūrų skautų vadai Venglanskas ir Manomaitis sveikina |žod| davu
sias Bostono Jūrų skautes. B. Kerbelienės nuotrauka
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SPORTO DIENOS
Lietuvaitė Kanados meisterė

Darbo dienos savaitgalyje To
ronte įvyko Kanados uždaros sta
lo teniso pirmenybės, kuriose 
moterų grupėje meisterio var
das buvo išspręstas dviejų lietu
vaičių — V. Nešukaitytės ir E. 
Sabaliauskaitės. Laimėjo ketu- 
riolikametė V. Nešukaitytė 21:17, 
13:21, 25:23; 12:21, 21:18. Naujoji 
Kanados miesterėpusiaubaigmė- 
je įveikė latvę V. Adminis, o E. 
Sabaliauskaitė nugalėjo pereitų 
metų meisterę iš Montrealio Hu- 
nius 18:21, 21:15, 21:15,18:21,21:16 
Lietuvaitės baigmėje pasirodė 
aukštame lygyje, o pati kova bu
vo labai "kieta", ką pasako penkių 
setų pasekmė. Kiek blogiau pa
sisekė V. Nešukaitytei tarptauti
nėse žaidynėse, įvykusiose Ka
nados Tautinės Parodos proga. 
Čia aiškiai dominavo JAV atsto
vai, laimėdami pirmas vietas. 
Tik V. Nešukaitytei pavyko pa
siekti baigmę žemiau 17-kosme
tų mergaičių grupėje, kur ji pra
laimėjo JAV moterų meisterei
P.A. Martinez 21:10, 21:11, 21:13.

Taigi, Kanados lietuviai gali 
pilnai didžiuotis, turėdami to di
delio krašto stalo teniso meisterę 
ir vicemeisterę. Sveikiname jas, 
linkėdami ilgai išlaikyti lietuviš
kose rankose čempionių vardus.

LITUANICA - Š. AMERIKOS 
LIETUVIŲ MEISTERIS

Penkioliktų Š, Amerikos lietu
vių žaidynių tęsinys — fubtolas, 
įvyko Kanados Lietuvių Dienos 
proga St. Catharines š.m. rugsė

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas J. BachunasKanados 
Lietuvių Dienos proga suruoštose futbolo rungtynėse tarp Chicagos 
Lituanica ir New Yorko L.A.K. pirmasis spiria į kamuolį. Kairėje 
stovi S. Krašauskas ir toliau matomas prof. J. Puzinas.

K. Barono nuotrauka

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

New Yorko L.A.K. futbolininkai prieš rungtynes su Chicagos Li
tuanica. K. Barono nuotrauka

jo 6 d. susitikus LFK Lituani- 
cai iš Chicagos ir LAK iš Nev 
Yorko. Stiprus lietus neleido iš
vystyti gražaus žaidimo. Tačiau 
aiški Lituanicos persvara jau 
rungtynių pradžioje (pirmas įvar
tis krito iš baudinio 20 min. jį H. 
Jeningui realizavus) atnešė per
galę Chicagai pasekme 4:1. Nu- 
•plėtojams įvarčius pelnė: H. 
Jenngas 2, Skistymas ir Gavė
nia po 1. Pralaimėtojams vienin
telį įvartį įkirto Kulys iš G. 
Klevečkos kampinio.

V. NEŠUKAITYTĖ LAIMI PRIEŠ 
MARTINEZ

Tarptautinių stalo teniso žai
dynių proga Toronte, taip pat bu
vo sužaistos rungtynės tarp JAV 
ir Kanados rinktinių. Už pralai
mėjimą, patirtą tarptautinėsežai 
dynėse prieš Martinez iš JAV, 
mūsiškė V.Nešukaitytėtarpvals- 
tybinėse rungtynėse ją nugalėjo, 
nors Kanados moterys turėjo kai
mynėms nusileisti pasekme 4:6, o 
vyrai net 1:5.

K.B.

PAVERGTOJI TĖVYNĖ

Europos irklavimo pirmeny
bėse Vilniaus Žalgirio aštuon- 
vietė laimėjo meisterio vardą- 
šalia lietuvaičių, randamos dar 
šios pavardės naujų "vilniečių": 
Ala Perevoruchova, Nina GriŠ- 
čenkova, Leokadija Semaško. 
Tik vienas Lietuvos rekordas at
siektas lengvosios atletikos pir-

DIRVA

Argentinos lietuvių žinios
LB ARGENTINOJE 

ATŠVENTĖ 15 METŲ 
SUKAKTĮ

Rugpiūčio 8 d. LB Ar
gentinoje šventė savo veik
los 15 metų sukaktį. Tą 
proga LB pirm. A. Balčiū
nas apibūdino LB tikslus ir 
nuveiktus darbus 15 metų 
bėgyje. LB sveikino Liet. 
Organizacijų ir Spaudos 
Organizacijų Tarybos pirm. 
J. Cikštas, Birutės draugi
jos pirm. A. Bagdonienė, 
Lietuvių Balso leidėjas 
Ožinskas, šv. Cecilijos Cho
ras ir kt. Meninę dalį atli
ko Birutės draugijos vai
dintojai suvaidinę "Knyg
nešių Duktė”, režisuojant 
J. Derenčiui.

LIETUVIAI ĮSTEIGĖ 
KOPERATYVĄ

Po keletos metų nepavy
kusių bandymų suorgani
zuoti Argentinoje lietuvių 
koperatyvą šiemet šią min
tį pasiėmė vykdyti ener
gingas lietuvis verslininkas 
Antanas Jasaitis, kuris per 
du pasitarimus priėjo kon
krečių rezultatų ir tuoj pat 
koperatyvui steigti įsirašė 
per 50 asmenų. Laikinoji 
valdyba baigia ruošti įsta
tus ir artimiausiu laiku ko- 
peratyvas pradės savo veik
lą. Lietuvių Centras Argen-

menybėse Vilnuje. Jo autorė S. 
Sabeckienė, 100 m. kliūtiniam bė
gime pasiekusi 14,6’ sek. laiką. 
Vilniečiai iškovojo daugiausiai 
pirmų vietų.

Sov. Sąjungos antrosios futbo
lo lygos pirmenybėse Vilniaus 
Žalgiris netikėtai silpnai sužaidė 
prieš paskutinėje vietoje esantį 
Talino Dinamo, "ištraukdamas" 
Estijos sostinėje tik 2:2. Po šių 
rungtynių vilniečiai randasi
4-toje vietoje, Rygos Daugava 
yra aštunta ir estai paskutiniai— 
šešiolikti. Lietuvos futbolo pir
menybių paskutinės, įdomesnės 
pasekmės: Panevėžyje, vietos Sta
tyba prie 3 tūkst. žiūrovų nugalė
jo Kauno Inkarą2:l(Inkarasirto- 
liau pirmauja Lietuvos lygoje), 
Kėdainiuose vietos Nevėžis prie 
2 tūkst. žiūrovų pralaimėjo Kau
no Limai 0:2, Šiaulių Elnias — 
Alytus 3:1, Vilniaus Saliutas — 

Kauno Politechnika 4:0, Plungė — 
Vilniaus Elfą 1:4.

K.B. 

tinoje, kurio patalpose vy
ko susirinkimas sutiko už
leisti savas patalpas kope- 
ratyvo pradžios gyvenimui. 
Daugelis lietuvių jam pasi
žadėjo savo santaupas ir ei
namąsias sąskaitas perkel
ti iš bankų bei kitų kopera- 
tyvų į šį lietuvių Smulkaus 
Kredito koperatyvą.

LIETUVIŲ KONGRESAS

Argentinos Lietuvių Or
ganizacija ir Spaudos Ta
ryba turėjo pasitarimą IV 
P. A. Lietuvių Kongreso 
reikalais. Išklausius visų 
organizacijų nuomones,pri
eita išvados, kad šį kongre
są ruoš Argentinos Lietu
vių Organizacijų ir Spau
dos Taryba. Tam buvo iš
rinktas iš visų 16 organi
zacijų atstovų komitetas.

LIETUVIŲ AKADEMIKŲ 
PAGERBIMO ŠVENTĖ

Jau kuris laikas vyksta 
kasmet lietuvių vaikų, bai
gusių aukštąjį mokslą,pa
gerbimo šventės, šiemet ši 
šventė įvyko liepos 4 dieną, 
kurią ruošė LB ir Laikas.

Baigusiųjų aukštąjį mok
slą jaunuolių tarpe buvo: 
inž. J. R. Babarskas, medi
cinos daktarė Eugenija 
Čikštaitė, odontologė dak
tarė O. Maminskaitė, med. 
daktaras Citra, teisininkė 
Elena Deveikytė, med. dak
taras Pinkevičius iš Kordo
bos, med. daktarė O. M. 
Bendinskaitė iš Kordobos. 
Juos sveikino visų organi
zacijų atstovai. Kalbėjo ir 
patys absolventai, kviesda
mi visus kitus daugiau do
mėtis lietuviškąja veikla ir 
savo tėvų kraštu. Visi pa
sižadėjo palaikyti glaudžius 
santykius su lietuvių kolo
nija.

ĮSIGIJO SENELIAMS 
NAMUS

Moterų draugija "Biru
tė”, švęsdama savo veiklos 
30 metų sukaktį , nutarė 
įgyvendinti jau senai pri- 
brendusį lietuviams reika
lą — senelių aprūpinimą, 
kurio neturi savų artimųjų 
priežiūros senatvėje. Pir
mąsias tam reikalui aukas 
birutietės surinko savo na
rių tarpe ir dviejų savaičių

1965 m» rugsėjo 15 d

Skaičiavimo pamoka ... Vyt. Maželio nuotrauka

bi-

L1ETUVIŲ CENTRAS 
ARGENTINOJE

LIETUVAITĖ ARGEN
TINOS GROŽIO 

KARALIENĖ

kruopštaus darbo pasirodė 
pirmieji vaisiai. Buvo už
pirkta numatyta vieta su 
namu, kuriame ras sau ra
mų gyvenimą neturį globos 
lietuviai senukai. Iš jų dau
gelis gauna pensijas ir net 
turi savas nuosavybes, bet 
būdami aptarnauti valdžios 
ar kitose institucijose mir
ties atveju palieka savo 
turtą svetimiesiems. Grei
tu laiku buvo sudaryti lai
kinieji dokumentai ir na
mai perimti į lietuvių ran
kas. Ta proga buvo padary
tos vaišės, sukviečiant visų 
Organizacijų atstovus ir pa
siturinčiuosius, kurie visi 
pasižadėjo šį reikalą pa
remti ir daugelis jau yra 
paaukavę didesnėmis su
momis, kad įgyvendinti 
rutiečių pradėtą darbą.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS RAMBYNAS

Prieš ketverius metus su
sitveręs jaunimo ratelis 
"Rambynas" dabar išaugo 
jau į skaitlingą vienetą. Sa- 
vp pagrindinę, šventę pasi
rinkęs Jonines, šiemet ket
virtą kartą lietuviams duo
da progos atsigaivinti tau
tiniais savo paruoštais vai
dinimais. Pei* tą visą laiką 
"Rambynas” metinių proga 
yra davęs savo vadovų su
kurtus didesnius ar mažes
nius pasirodymus. Ramby- 
no pasirodymai sutraukia 
nemažai žiūrovų, senieji 
čia atsigaivinti ir pagyven
ti praėjusiais savo jaunys

tės metai, o jau čia priau
gančioji karta pažinti savo 
tėvų kraštą ir po papročius. 
Rambynas yra gražiai už
sirekomendavęs ir vietinių 
bei kitų tautybių tarpe ir 
dažnai yra kviečiamas į ki
tų tautų ir argentiniečių 
pobūvius bei televizijos 
stoties programas. Paskuti-, 
niu laiku buvo pakviesti 
Namų židinio programoj 
papasakoti apie lietuviškus 
tradicinius valgius bei gė
rimus. Jau yra prašyti pa
ruošti programą televizijai 
iš lietuviškų papročių. Jie 
numato duoti fragmentą iš 
lietuviškų vestuvinių tradi
cijų su šokiais ir dainomis.

Per paskutiniuosius Pa
saulio Grožio Karalienės 
rinkimus, Argentinos atsto
vei staiga susirgus, ją tu
rėjo skubiai pavaduoti pir
moji princesė lietuvaitė Ne- 
lida Jukna (Juknaitė). Ji 
per Argentinos Grožio Ka

ralienės rinkimus turėjo 
tik vieno balso skirtumą 
tam titului užimti. Nelida 
Juknaitė yra mokytoja ir 
studijuoja universitete vai
kų psichologiją. Dirba kaip 
modelis Survilų madų sa- 
lione.

JAUNIMAS RUOŠIASI 
PAVASARIO ŠVENTEI
Pagal šio krašto papro

čius pavasario (kai JAV 
būna žiema) šventės suti
kimas yra švenčiamas su 
didelėmis iškilmėmis ir 
įvairiais pasilinksminimais. 
Jaunimas tam jau ėmė 
ruoštis su įvairia progra
ma. Numatė Grožio Kara
lienės rinkimus. Susivieni
jimas Lietuvių Argentino
je šiemet rugpiūčio 21 die
ną šventė savo 51 metus 
veiklos Argentinos lietuvių 
tarpe. SLA yra viena iš di
džiausių lietuvių organiza
cijų Argentinoje, turinti 
krašte skyrius.

Lietuvių Centras yra vie
na iš aktyviausių organiza
cijų. Nors ji yra ir savišal- 
pinė, bet labai daug dėme
sio kreipia į lietuvių tautos 
kultūrinius ir lietuvybės 
reikalus, šiuo metu vado-. 
vauja Vytautas Balčiūnas. 
Jis ir bendrai pati organi
zacija labai daug dėmesio 
kreipia į priaugantį jauni
mą. Iš jaunimo yra suda
rytas gražus orkestras, iš
auginęs dainininkę Z. Va
latkaitę, kuri palydimą or
kestro ir solo partijose at
lieka lietuvių liaudies dai
nas. Veikia gražus būrys 
tautinių šokių grupės po
nios O. Ožinskienės vado
vybėje. Rugpiūčio 7 dieną
L. C. jaunimas buvo su ruo
šęs jaukų šokių vakarą, ku
riame dalyvavo ir Argenti
nos Grožio Karalienė N. 
Juknaitė.

ŠV; CECILIJOS CHORAS 
ŠVENČIA SAVO 35-RIŲ 

METŲ SUKAKTĮ

Šv. Cecilijos choras nenu
ilstamai dainuoja jau 35-us 
metus, žadindamas lietuvio 
emigracijoje lietuvišką sie
lą. Lietuvių kolonijoje jis 
yra nepaprastai daug pasi
darbavęs lietuvybės reika-MVHMĮ....... ■
lams. Kai kurie iš jų jau 
paseno, kiti atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo, bet jų nenu
ilstamas vadovas muzikas 
Vaclovas Rimavičius su di
džiausia ištverme tęsia tą 
darbą iki šių dienų.

. .. .....
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FILATELIJOS KAMPELIS
Antanas Bernotas 02)

• Cleveland Electric 11- 
luminating Co. ruošiasi su
sijungimui su Ohio Edison 
Co., kurios centras randasi 
Akrone.

Augant elektros sunau
dojimui ir jos pritaikymui 
įvairioms gyvenimo sritims, 
reikia ir atitinkamo prisi
taikymo elektros tiekimo ir 
gamybos srityje, šie reika
lavimai ir kelia klausimą 
tinkamesnio ir labiau sude
rinto elektros tiekimo ben
drovių jėgų jungties.

Ta abiejų bendrovių jung
tis dar privalo gauti tam 
tikrų įstaigų sutikimo, bet 
reikalas jau yra tiek toli 
pažengęs, kad neabejojama, 
jog neužilgo 1.3 mil. klien
tų aptarnaujanti bendra 
organizacija neužilgo susi
jungs.

■■■

■■■

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Investavimui
7 butai, pajamos $456 

mėn. $26,000.

2 dvieju š. namai arti St. 
Clair , $11,000.

Didelis pareikalav imas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.
Lietuviai bendradarbiai: 

Alg. Dailidė ir Ant.
Mikoliūnas

15969 Euclid Avė.
UL 1-6666

pirmasis rudens sezono parengimas,
y

įvyks s. m. rugsėjo mėn. 25 d.,
4 v

Sv. Jurgio parapijos salėje.
PROGRAMOJE — CLEVELANDO VYRŲ OKTETO koncertas. 

Solistė I. GRIGALIŪNAITĖ.
VAKARIENĖ — BUFETAS — ŠOKIAI _

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.

REIKALINGAS NAMŲ 
PRIŽIŪRĖTOJAS 

Čiurlionio Ansambliui. 
Suinteresuoti (vyr. am

žiaus) asmenys prašomi 
kreiptis į VL. PLEČKAITĮ 
tel. 731-7699.

(96-97

REIKALINGOS 
MOTERYS
DRAPERIJŲ 

SKYRIUI 
REIKALINGOS 
SUKIRPĖJOS 
PROSYTOJOS 

LANKSTYTOJOS 
INSPEKTORĖS 

SEGĖJOS.
Kreiptis į asmeninį skyrių
Sears, Roebuck&Co.
Southland Shopping 

Center 
6950 West I 30th St.

(98-100)

PARDUODAMAS NAMAS 
IR SKLYPAS

2 sklypai Euclido — Cie
velando miestų pasieny. 1 
sklypas — 75x100 Cleve- 
lande, siekiąs Pawnee Avė., 
su 7 kamb. colonia] namu. 
Vonia viršuje ir išvietė apa
čioje prie virtuvės. Rūsys 
ir vaisiams sandėlys. Na
mas dengtas aluminijum, 
su saulės prieangiu ir užuo
laidomis.

Antras patvirtintas skly
pas Euclido ribose, 56x100, 
tinkąs statybai, ribojasi su 
E. 192 gt. Jau yra garažas 
ir įvažiavimas. Ideali vieta 
statybai tėvams ar jauna
vedžiams.

Abu sklypai prie pat 
krautuvių bei Euclido ar 
Cievelando autobusų.

PARDUODA SAVININ
KAS!

Tel. 481-0035.
(98-99)

PABALTIECIAI
PASAULINĖJE

■

n

AUSTRALIJA išleido 3 pašto 
ženklų seriją to paties piešinio, 
kuria paminima ANZAC 50 metų 
sukaktis. Piešiny pa rodyta skulp
tūrinė grupė, kurioje kareivis 
Simpsonas Išgabena iš ugnies 
zonos sužeistą kitą kareivį ant 
asilo nugaros.

jai pastatytą miestą Brasilla, 
Rio de Janiero yra pulkus mo

derniškas miestas su nepapras
tai gražiomis gamtinėmis apylin
kėmis, įspraustas pajūryje prie 
stačių uolinių kalnų. Yra univer
sitetas, keletaskltųtnoksloįstai- 
gų, botanikos sodas, senieji ka
ralių rūmai ir kt., plačiai išvys
tyta prekyba —ypačdaugišveža- 
ma kavos, bet pramonė nežymi. 
Šiuo metu mieste gyvena apie 
2,5 mil gyventojų

KANADA liepos 21 d. Išleido 
5 c. p. ženklą Princo Edvardo 
salai paminėti. Piešinys -- pro
vincijos herbas ir Lady’sSlipper 
gėlė. Spausdinta purpurine, ža
lia ir rausva spalva.

TAUTOS ŠVENTE — LIETUVIŲ DIENA 
SEKMADIENI

šį sekmadienį, po pamaldų abiejose Cievelando lie
tuvių bažnyčiose, lietuviai sėda į automobilius ir važiuoja 
į Lietuvių Kultūrinį Darželį iškilmingai paminėti Tautos 
Šventę. Prašomi atvykti ir tie, kurie eina į kitas bažny- 
čas arba neina, užpildymui Lietuvių Darželio, Tautos 
šventės iškilmingam atžymėjimui. Darželyje prašome bū
ti apie 12 valandą.

Programą išpildys Čiurlionio Ansamblis. Organiza
cijos prašomos dalyvauti su vėliavomis. Dalyvaus ir abie
jų parapijų jaunimo grupės. Kuo daugiausia dalyvių pa
geidaujama dalyvauti tautiniuose rūbuose.

Visos apeigos Darželyje bus spalvota filmą nufil
muotos.

Publika į Darželi važiuojant suka j aukštutinį bul
varą, ten pasistatys automobilius. Darželyje suėjus, pra
šoma neužpildyti takų, kad programos dalyviai galėtų 
laisvai prieiti ir praeiti.

Jeigu lytų, darželyje iškilmės neįvyks.
ANTRA LIETUVIŲ DIENOS DALIS: įvyks NAU-

REIKALINGA MOTERIS
Namų priežiūrai reikalin- 

cra moteris. 4 vaikai nuo 9 
iki 18 metų. Pageidautina 
gyvenanti kartu. 2 kamb. ir 
vonia, TV. Heights rajone.

Geras atlyginimas. Reko
mendacijos.

Tel. 751-0563.
' (97-99)

MOKIOS 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS 

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

JOS PARAPIJOS SALĖJE, 18022 Neff Road, kur prašo- darbo sąlygas, 
mi visi lietuviai dalyvauti. Salėje bus pravesta Lietuvių 
Dienos programa, su Čiurlionio Ansambliu, su jaunimo 
dalyvavimu, su pritaikytomis kalbomis ir t.t. Po progra
mos, apatinėje salėje vaišės.

Lietuvių Dienos programą rengia I ir II Apylinkės. 
Auka į salę $1.00 jaunimui-studentams, $2.00 suaugu
siems.

Rengimo Komitetas

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

JOSEPH & FEISS CO.
2149 WEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEL. 961-6000

MINT TAVERN
397 EAST 156 GT. CLEVELANDE

Kviečia visus bičiulius ir pažįstamus atsilankyti į

MUGĖJE
Rugsėjo 6 d. lietuvių, latvių ir 

estų visuomenė gausiai dalyvavo 
bendrai atšvenčiant pabaltiečių 
dieną pasaulinėje mugėje. Dar 
prieš programai prasidedant vi
sos vietos buvo svečių užpildytos. 
Tam patarnavo labai geras oras 
ir lietuvių spauda, kuri per du 
metu talpino pranešimus ir ragi
no savo skaitytojus lietuvių pa ren
gimus lankyti. Botų gerai, kad 
Komitetas, suvesdamas savo 
sąskaitas, nepamirštų, kad ir 
mūsų spaudai reikalinga parama.

Prie lietuviško kryžiaus vėlia
vų pakėlimas, A. Vakseliui vado
vaujant pravestas sklandžiai. 
PreL Jonas Balkonas pasakė la
bai reikšmingą invokaciją. Mugės 
vyriausio Komiteto atstovas Gor- 
don Graham sveikino pabaltle- 
čius. Vėliavas pagerbė Lietuvių 
Veteranų Legiono Postas Nr. 1. 
Sugiedoti visų trijų tautų himnai, 
pakeliant vėliavas. Kalbėjo visų 
trijų valstybių atstovai: Lietuvos 
min. J. Rajeckas, Latvijos — A. 
Dinbergs ir Estijos — J. Kaiv, o 
po to visi trys padėjo vainiką 
prie lietuviško kryžiaus. Pamal
dos katalikams Įvyko Vatika
no paviljono koplyčioje.

Po pietų buvo pradėta visų tri
jų tautų meninė programa New 
Yorko valstijos paviljone, kuris 
dar prieš programą jau buvo už
pildytas dalyviais. Kad būtų gali
ma programą pradėti, reikėjo da
lyvius prašyti paliuosuoti vietos 
programos vykdymui, ypač šokė
jams. Turbūt dar niekada New Yor
ko valstijos paviljonas nebuvo 
taip perpildytas, kaip šioje pabal- 
tiečių dienoje. Programai vyks
tant nebuvo vietos ir jau nebuvo 
Įleidžiami svečiai t perpildytą pa
viljoną.

Lietuvių šokėjų programai va
dovavo Jadvyga Matulaitienė, jai 
padėjo Laima šileikytė, Jadvy
ga Kregždienė ir JoeThomasor
kestras. Šokėjų pasirodymas bu
vo skoningas, efektingas. Lietu
vių chorams vadovavo Antanas 
Visminas. Dalyvavo keturi Brook- 
Iyno chorai ir jų vedėjai muz.: 
Vladas Baltrušaitis, Vytautas 
Strolia, Mykolas Liuberskis ir An
tanas Visminas. Solistė Irena 
Stankūnaitė, jos tėvui akompa
nuojant, labai gerai sudainavo ke
letą dainų. Latvių ir estų pro
gramos dalyviai šokėjai, o ypač 
merginų gimnastikos grupė gerai 
pasirodė.

Nors Komiteto vardu neturiu 
įgaliojimo kalbėti, bet esu tik
ras, kad Komitetas yra patenkin
us gerai pavykusiu pasirodymu 
ir nuoširdžiai dėkoja visiems da
lyviams, o ypatingai programos 
vykdytojams ir jos paruošėjams.

A.S, Trečiokas

Pirmojo Pasaulinio karo metu 
sąjungininkai sumanė Rusijai pa
gelbėti ginklais ir maistu, siun
čiant viską per Dardanelų sąsiau
rį į Juodąją jūrą. Bet Dardanelai 
buvo valdomi turkų, vokiečių są
jungininkų, kurie sąsiaurį buvo 
labai įtvirtinę ir jokių vakarie
čių laivų per jį nepraleido. Be
liko vienas kelias — išmušti iš 
ten turkus ir užimti sąsiaurį. 
1915 m. vasario 19 d. prasidėjo 
vadinamoji Galipolio ir Darda
nelų operacija, kada britų ir pran
cūzų karo laivai, atplaukę iš grai
kų Lemnos salos, ėmė bombar
duoti turkų fortus ir pozicijas. 
Balandžio 25 d. buvo atgabentos 
sausumos jėgos, kurios su ne
paprastai dideliais nuostoliais 
buvo iškeltos į krantą 5 vietose. 
Kombinuota ANZAC divizija (Aus- 
traliąn - New Zealand Army 
Corps) buvo iškelta į Šiaurę nuo 
Gaba Tepe įlankos (vėliau pava
dintos Anzac vardu), ir pasižy
mėjo nepaprastuatkaklumu kovo
se su turkais. Tačiau visa sąjun
gininkų Galipolio operacija, atne
šusi jiems apie 100,000 karių 
nuostolį, pasibaigė visiška ne
sėkme, ir 1916 m. gruodžio 8 d, 
buvo duotas įsakymas viską pa
likti ir pasitraukti J kitus fron
tus. - To paties piešinio pašto 
ženklus išleido ir Australijos prl- 
klausiniai: Nauru, Cocos, Nor- 
folk ir Kalėdų salos bei Papua & 
New Guinea (Naujoji Zelandija 
išleido p. ženklus, kuriuose paro
dyta Anzac įlanka prie Galipo
lio, Turkijoje).

♦♦♦

BRAZILIJA išleido 2 p. ženk
lus, kuriais paminima Rio deJa- 
neiro 400 metų įkūrimo sukaktis, 
čia duodame 30cruzeirųp. ženk
lą, kuriame parodyta šv. Sebasti
jono statula, esanti ant vieno kal
no, ir matoma visa (lanka su 
miestu bei Cukraus Galvos kalnu.

ATIDARYMO VAKARĄ,
kuris įvyks rugsėjo 18 dieną (šeštadienį).
Pradžia 10 vai. vak. — iki 2:30 v. ryto

Atidarymo vakare gros šokių muzika, veiks valgių ir gėrimų bufetas. 
MINT TAVERN galite pirkti alų 

niais kiekiais.
Taip pat kasdien veikia valgykla, 

būna jautienos ir lietuviškų dešrų.
MfNT TAVĖRN atdara nuo 6:30

ir vyną išsinešimui mažesniais ar dides-

gaminanti pietus ir vakarienę. Kasdien

vai. ryto iki 3:30 vai. ryto.
Bičiulius ir svečius j MINT TAVERN 
atidarymo vakarą kviečia

Mr. & Mrs. P. Sukis, savininkai

REIKALINGI 
VYRAI

DRAPERIJŲ SKYRIUI 
REIKALINGI 

AUTOMOBILIAMS 
uždangalų 
SUKIRPĖJAI 
SUDĖJĖJAI.

Kreiptis j asmeninį skyrių
Sears, Roebuck&Co.
Southland Shopping 

Center 
6950 West 130th St.

(98-100)

Prince Edvard Island — pa
ti mažiausia plotu ir gyventojų 
skaičiumi Kanados provincija, 
yra šv. Lauryno Įlankoje, išsi
dėsčiusi karpytu puslankiu, at
skirta nuo sausažemio North- 
umberlando sąsiaurio (nuo 9 iki 
30 mylių platumo). Pati sala tu
ri 2184 kv. mylių plotą, apie 140 
mylių ilgį ir nuo 4 iki 40 mylių 
plotį. Siauriniai krantai lėkšti, 
smiltėti, pietiniai — išraižyti 
uolėti. Pati sala lygi ar lengvai 
banguota, mažai trumpų upių lr 
ežerų. Klimatas švelnus. Gyven
tojai verčiasi žemės ūkiu ir gy
vulininkyste. Labai išplėsta žve
jyba (austrės, vėžiai, silkės, 
ma kr ei ės).

Salą pirmasis aptiko prancū
zų keliautojas Jacąues Cartier 
1534 m. Apie 1715 m. čia įsikūrė 
pirmieji prancūzai kolonistai, ku
rie salą pavadino Ile-St.Jean(šv. 
Jono sala). Laike Septynmečio 
karo — 1758 m. salon išsikėlė 
britų kariuomenė. 1763 m. tai
kos sutartimi sala perleista Ang
lijai. Šešis metus buvo prijung
ta prie Nova Scotla provincijos, 
po to padaryta atskira koloni
ja. 1799 m. sala pavadinta tuo
metinio Kento kunigaikščio, Prin ■ 
co Edvardo vardu (jis buvo vėles
nės karalienės Viktorijos tėvas). 
1864 m. Charlottetown mieste 
(vyko kelių provincijų konferen
cija, kuri svarstė vienos Kana
dos sudarymo planus. Sala J Ka
nados konfederaciją (sljungė 1873 
m. Provincijos sostinė yraChar- 
lottetovm miestas; kiti didesni 
miesteliai yra Summerside, Ken- 
sington, Montague ir Georgetown. 
Nuo 1861 iki 1873 m. sala turėjo 
savo atskirus p. ženklus.

**♦
VATIKANAS išleido 4 p. ženk

lų seriją Dantei pagerbti. Ženk
luose parodytas Dantė pagal Ra- 
faelio paveikslą bei vaizdai iš 
pragaro, skaistyklos ir rojaus 
pagal Botičelio piešinius.

Rio de Janeiro (lanką rytinėje 
Brazilijos pakrantėje pirmieji 
aptiko portugalų keliautojas And
re Goncalves ir italas Amerigo 
Vespucci 1502 m. sausio 1 d. Gon
calves, manydamas, kad tai yra 
didelės upės ištaka, pavadino ją 
"Sausio upė" — Rio de Janeiro. 
1504 m. įlankos apylinkes tyrinėjo 
portugalas Goncalo Coelho. Pir
moji kolonija vienoje įlankos sa
loje buvo tačiau įkurta prancūzų 
hugenotų, vadovaujamų Nicolas 
Durand de Villagalgnon, 1555 m. 
ir pavadinta La France Antarc- 
tique, o fortas — Fort Coligny. 
1560 m. fortą užėmė ir sugrio
vė portugalai. 1565 m. kita por
tugalų ekspedicija, vadovaujama 
Estacio de Sa, kitoje įlankos vie
toje įsteigė koloniją, kurią pava
dino tuometinio Portugalijos ka
raliaus Sebastijono garbei - Sao 
Sebastlao do Rio de Janeiro. 1567 
m. prancūzai visai buvo nugalėti, 
o portugalų įkurta kolonija pastū
mėta link kalno, vadinamo Morro 
do Castelo. čia buvo nutiestos 
gatvės, pastatyti namai ir pir
masis cukraus fabrikas. 1640 m. 
miestą trumpam laikui buvo už
ėmę olandai. 1762 m. iš Bahlos ( 
Rio de Janeiro buvo perkelta 
Brazilijos sostinė, kuri išliko iki 
1960 m., kada buvo iškelta į nau

Dante Alighierl (1265 - 1321), 
pats žymiausias italų viduramžio 
lr renesanso laikų krikščioniška
sis poetas, gimė Florencijoje, ir 
buvo bajoriškos kilmės. Jaunystę 
praleido lr mokėsi Florencijoje, 
Studijavo filosofiją, retoriką lr 
kitus tada prieinamus mokslus. 
Turėjo didelių poetinių gabumų 
lr anksti pradėjo rašyti eilėraš
čius, daugiausia apdainuojančius 
tyrąją meilę, skirtus jo pasirink
tai Beatričei. 1295 m. vedė Geru
mą Donati ir turėjo šeimos. 1300 
m. įsitraukė (tuometinę politinę 
veiklą, dėl kurios nukentėjo, lr 
turėjo palikti savo mieląją Flo
renciją lr bastytis po kitus Ita
lijos bei Prancūzijos miestus. 
Mirė Ravennoje. Parašė eilėraš
čių rinkinį La vlta nuova lr kele
tą kitų kūrinių Itališkai lr loty
niškai, bet pats žymiausias jo 
veikalas yra Commedia, vėliau 
pavadintas Divlna Commedia — 
Dieviškoji Komedija.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŽTIS

Mielasis tautinės spaudos bičiuli,
Skaitydamas, prenumeruodamas, prikalbindamas sa

vo‘pažįstamus prenumeruotis (Tamsta Dirvą rėmei ir re
mi. Tačiau kad toji parama būtų našesnė ir tikslesnė, 
kviečiame Tamstą įsijungti Į Dirvos leidėjų — Vilties 
Draugijos narių eiles. Tuo tikslu kaip tik dabar vykdo
mas Vilties Draugijos naujų narių verbavimo ar turimų 
įnašų pakėlimo vajus. Jeigu esi gavęs vajaus vykdytojų 
laišką, malonėk jį atsakyti tuojau, šiandien. Jeigu tokio 
laiško nesi gavęs, susižinok su vietiniu ALT S-gos sky
riumi, Dirvos redakcija ar Vilties Draugija (Dirvos ad
resu). Tapdamas Vilties Draugijos nariu, sustiprinsi savo 
mėgiamą laikraštį.

• Korp. Neo - Lithuania 
Vyriausioji Valdyba nuo
širdžiai dėkoja žemiau iš
vardintiems korporantams, 
materialiai parėmu s i e m s 
Korp! Klestėjimo ir Sto
vyklos Fondą: Aukos gau
tos tarp 8. 6 ir 9. 6. 1965 
iš šių asmenų : J. Jurkūnas, 
G.- Česas, A. Elsbergienė, J. 
Maurukas, A. Diržys, J. 
Rauktys, A. Kantautas, 
Alb. Didžiulienė, V. Gudai
tis, -J. Pečkaitis, St. Macke
vičius, T. Blinstrubas, VI. 
Skirmantas, E. & A. Griauz
dės, T. Janukėnas, A. Vi- 
lėniškis, A. Rudokas, V. 
Bagdonas. E. Balceris, T. 
Jurcys. M. Mažeika, J. Ja- 
siukaitis. B. Kasakaitis, K. 
Kasakaitis, E. Misiūnas, J. 
Kvedaras, T. Palionis, J. 
Žvynys, A. Jucys, V. Laba
nauskas.

Korp! Vyr. Valdyba pra
šo ir primena visiems kor
porantams, kurie gal pri
miršo savo metinę pareigą, 
atsiliepti j Korp! Vyr. Val
dybos laišką ir paremti jos 
veiklą.

Aukas siųsti naujam 
Vyr. Valdybos Pirminin
kui : Rimas Staniūnas, 4608 
S. Troy Avė., Chicago, III. 
6A632.
Buv. Korp! Neo-Lithuania 

Vyriausioji Valdyba

Spalio 3 d. Chicagoje Jaunimo Centre ruošiama madų paroda Put- 
namo senelių namų statybai paremti. Nuotraukoje grupė modeliuoto
jų. Sėdi: Vengrienė, Katellenė, Olšauskienė. Stovi Borgogni, Mačiu
lienė, Blalek, Mastlenė ir madų kūrėja J. Borgogni.

V.A. Račkausko nuotrauka

PADĖKA
Širdingiausią padėką reiškiame yisiems, ku

rie pagerbė mūsų vyrą, tėvą ir brolį
A t A

KAZIMIERĄ KRIŠČIUKA1TĮ 
jo paskutinėje žemės kelionėje ir palengvino mums 
didžioje skausmo valandoje savo asmeniškomis 
užuojautomis, per radijo, laiškais, spauda, daly
vavimu šermenyse, pamaldose ir kapinėse; už šv. 
mišias, gėles ir aukas kultūriniams reikalams.

Ypač gražią, trumpą atsisveikinimo akademi
ją pravedė Bostono inžinieriai ir neolithuąnai, per 
kurią be jų dar prabilo Bendruomenės, Profesorių 
S-gos ir kt. atstovai. Kolegos inžinieriai ir neo- 
lithuanai nešė garbės sargybą ir karstą. Taip pat 
dalyvavo Nekalto Prasidėjimo vienuolės iš Put- 
nam, Conn.

Kun. M. Vembrė palydėjo į kapines ir atsi
sveikinimas buvo baigtas Tautos Himnu.

Dar kartą visiems, visiems nuoširdus ačiū.
žmona, Duktė. Brolis ir Seserys 

su šeimomis.

• Lietuvių Fondo valdy
ba praneša, kad visi LF na
riai ir aukojusieji fondui 
mažiau šimto dol., gali nuo 
savo pajamų mokesčių at
skaityti fondui paaukotas 
sumas. Atleidimo nuo pa
jamų mokesčio (Tax ex- 
empt) dok. Nr. CHI-EO-64- 
272 Group 24.

Išrašant Lietuvių Fondui 
čekius ar money orderius, 
rašyti: Pay to the Lithua
nian Foundation. Aukas 
siųsti • ir fondo reikalais 
kreiptis šiuo naujuoju val
dybos adresu. 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629, tel. 778-2858.

• Muzikas Antanas Na
kas, turintis savo fortepi
jono studiją Chicagoje, jau 
pradėjo darbą su savo mo
kiniais.

Norintieji mokytis skam
binti pianinu prašomi užsi
registruoti. Priimami nau
ji mokiniai.

• Am. Liet. Montessori 
Draugijos Vaikų Nameliai 
jau pradėjo naujus mokslo 
metus. Virš 40 vaikučių 
naudojasi atnaujintom jau
kiom patalpom. Paremkim 
Vaikų Namelius atsilanky
dami į rūgs. 25 d. Pakšto 
Svetainėj ruošiamą ”Ru-

dens Balių”. Mamytės ruo
šia gausų bufetą, pabandy
sim laimę ir pasilinksmin- 
sim spalvingoj rudens ap
linkoj. Staliukus galima re
zervuoti pas F. Gramontie- 
nę, WA 5-4191 ir R. Bartuš- 
kienę 471-0250.

• Leonardas Valiukas, 
Los Angeles, Caiif., Rezo
liucijoms Remti Komiteto 
pirmininkas, neseniai būda
mas New Yorke, turėjo ilgą 
pasitarimą su estų laikraš
čio Vaba Eesti Sona (Lais
vas Estų žodis) redaktoriu
mi Harald Raudsepp. estų 
centrinio komiteto nariais 
ir Rezoliucijoms Remti Ko
miteto pagrindiniais dar
buotojais rytiniuose stei- 
tuose dr. A. Pallop ii' J. Si- 
monson. Estai yra pilnai 
įsijungę į rezoliucijų prave- 
dimo žygį.

• V. Galvydis. J. žadei- 
kis, St. Džiugas, K. Dobilas 
ir C. Bučmys (visi iš Chi
cagos ar Cicero) stambes-
nėmis aukomis parėmė re
zoliucijų pravedimo žygį.

• Pranas Jurkus. Chica
go, III., neseniai baigęs tei
sių mokslą, įsijungė į Re
zoliucijoms Remti Komite
tą kaip vienas iš artimų 

bendradarbių ir rezoliucijų 
pravedimo žygio judintojų 
Chicagos mieste. Asmenys, 
norintieji prisidėti prie re
zoliucijų pravedimo žygio, 
gali tiesiog kreiptis j Praną 
Jurkų, kurio adresas yra 
šis; 2320 So. Hamlin Avė., 
Chicago, III. 60623. Telefo
nas: 277-2295.

KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESUI 

ARTĖJANT

Vasaros atostogoms pra
ėjus, ir jaunimui sugrįžus 
iš stovyklų bei suvažiavimų, 
kongreso rengimo komitete 
darbas vėl užvirė pilnu tem
pu. Tiesą sakant, tas dar
bas nebuvo sustojęs ir per 
vasarą — jis vyko atskiro
se komisijose.

Kongresui išgarsinti dar
bai jau eina į galą. Atspaus
dintas ir išplatintas R. Pau- 
lionio sukurtas plakatas. 
Jei kas nors to plakato dar 
nebūtų gavęs, prašome 
kreiptis į informacinę ko
misiją 146 Close Avė., To
ronto, Ont.

Didelių sunkumų susi
laukta dėl leidinio. Būtinai 
norima, kad leidinyje būtų 
parašyta apie kiekvienos 
apylinkės jaunimo veiklą, 
nors ir trumpai. Nusistaty
ta daug vietos skirti tą 
veiklą vaizduojančioms fo
tografijoms. Deja, nema
žas apylinkių skaičius dar 
nėra atsiuntęs redakcijai 
medžiagos. O tą medžiagą 
turime gauti iki rugsėjo 15 
dienos. Vėliau gautoji me
džiaga leidinyje nebegalės 
tilpti. Medžiagą skubiai 
siųsti leidinio redaktorei 
stud. A. Bušinskaitei, 508 
Glenlak e Avė., Toronto, 
Ont.

Jaunimo pasirodymui sce
noje ruošiamasi daugelyje 
apylinkių. Programa numa

Neseniai susituokę Suzana Galzeraitėir dr. AdolfasButkys prie ves
tuvinių dovanų. Dr. A. Butkys dėsto ekonomiją Lehlgh universitete, 
Behtlehem, Pa.

Neolituanų stovykloje viešėję filisteriai dalinasi Įspūdžiais. Iš kairės: C. Modestavičius, St. Virpša, 
dr. J. Bartkus ir inž. J. Gaižutis. V. Gruzdžio nuotrauka

toma labai įvairi ir įdomi. 
Ir vėlgi kai kurie progra
mos dalyviai nėra atsiuntę 
savo nuotraukų.

Akademinę dalį kruopš
čiai ruošia studentai prof. 
dr. R. Vaštoko ir stud. Stir- 
bio vadovybėje. Po paskai
tos vykstančiose diskusijo- 
se-debatuose dalyvaus trijų 
kartų atstovai. Paskaitos ir 
diskusijų tema: "Jaunimas 
ir lietuvybės išlaikymas”.

Sol. L. šukytė, baigusi 
pasirodymus Stratforde, 
ruošia sekmadienio koncer
to programą, kurioje taip 
pat dalyvaus ir jaunas pia
nistas T. Gurevičius.

Pradeda veikti ir nakvy
nių komisija.

į vasaros pabaigą paju
dėjo ir dailės parodos orga
nizavimas. Tikimasi išsta
tyti keliasdešimt paveikslų 
bei kitų dailės kūrinių. Ši 
paroda bus būdinga tuo, 
kad joje dalyvauja tik jau
niausieji dailininkai.

Likusios nepilnos ketu
rios savaitės greitai prabė
ga, ir tikimės visi susitikti 
kongrese — didžiojoje Ka
nados ir JAV-bių jaunimo 
šventėje.

Informacinė komisija

MYKOLAS SAULIUS, prieš ke
lis metus suorganizavęs The 
Denver Trio, su pasisekimu kon
certuoja Denveryje ir kt. mies
tuose sų klasikinės ir moder
nios muzikos repertuaru.

Š.m. rugpiūčio 22 d. Trio da
lyvavo Estes Park,Colorado mu
zikos festivalyje,,kasmet ruošia
mam Rocky Ridge Music Center, 
kurio priešakyje yra Colorado 
Universiteto muzikos profesūra.

T rio su pasisekimu atliko: Vi- 
valdi -- Concerto Grosso op. 
Nr. 3, Beethoven Trio op. 11 in 
B-Flat ir Brahms — Trio op. 
101 in C-Minor.

Apie ŠĮ koncertą buvo minė
ta laikraščiuose: The Denver 
Post (rugp. 19), Estes Park(rugp, 
20) ir kt.

Ta pačia proga malonu kon
statuoti faktą, kad Ir Chicagos 
žinomas laikraštis Musical Lea- 
der (gegužės mėn.) gražiai mini 
Saulių ir Denver Trio pasirody
mus, vadindamas Trio "the 
excellent group".

Neolituanų stovykloje vyr. valdybos rinkimo nominacijų komisi
ja tariasi rinkiminiais reikalais. Iš kairės: K. Cicėnas, J. Jurkū
nas ir R. Sakalas. V, Gruzdžio nuotrauka

Būrelis neolituanų užkandžiauja stovykloje. V. Gruzdžio nuotrauka

• Šiluvos Koplyčia Ame
rikos šventovėje Washing- 
tone- bus šventinama 1966 
m. rūgs. 4 d. Ta proga Ku
nigų Vienybė nutarė su
šaukti Pasaulio Lietuvių 
Religinė Kongresą. Kongre
sui paruošti paskyrė komi
siją, kuri sudarytų su pa
sauliečiais Kongresui Pa
ruošti Komitetą. Komitetan 
yra pakviesti centrinių or
ganizacijų atstovai.

Kunigų komisija kviečia 
organizacijų atstovus susi
rinkti Į pirmąjį posėdį š. m. 
rugsėjo 29 d., 7:30 vai. va
kare Maspetho parapijos 
salėje. Bus renkama komi
teto vadovybė ir nustatyta 
Kongreso programa. Pa
saulio Lietuvių Religinis 
Kongresas šaukiamas rūgs.
3-5 dienomis, 1966 metais,

Statler Hilton viešbuty, 
Washington, D. C.

Komisijos vardu
Prel. Jonas Balkonas.įl B

Clevelandietis V. Martinėnas, 
dalyvavęs Studijų Savaitėj Vokie
tijoje, prie Vasario 16 gimnazi
jos pašuto.

JIB vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus. Paveikslai 
parodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, 
šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc, garantuotai.

‘ JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS 
JIB. 8 Oz. 16 savaičių vartojimui $ 5.50, jei COD, dar 50 c.

JIB LABORATORIJA.
1437 So. 4Sth Avė , Cicero, Illinois 60650
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