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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PO VOKIETIJOS RINKIMŲ
VAKARU VOKIETIJOS GYVENTOJŲ DAUGUMA PATENKINTA DABARTINE 
PADĖTIMI IR NORI JĄ PRATĘSTI. - ABI DIDŽIOSIOS PARTIJOS VIS DAU
GIAU PANAŠĖJA Į AMERIKONIŠKAS POLITINES ORGANIZACIJAS.

Praeitą sekmadieni beveik 90% 
Vakarų Vokietijos rinkikų, o jų 
yra apie 40 milijonų, atliko savo 
politinę ir pilietinę pareigą, aplan 
kę vieną iš 60.000 rinkimų būsti
nių ir atidavę savo balsą. Dar tą 
patĮ vidurnakti per televiziją ir 
radiją jie patyrė rinkimų rezul
tatus. O juos galima buvo numa
tyti jau ir anksčiau. Būtent V. 
Vokietija vis daugiau ir daugiau 
artėja prie amerikoniškos dvie
jų partijų sistemos. Ta linkmė 
buvo išaiškėjusi jau per 1953 m. 
rinkimus, 1961 m. buvo padary
ta lyg ir pertrauka, palyginti 
gana daug balsų gavus laisvų de -

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

CLEVELANDO 
LIETUVAITĖ Į 
AFGANISTANĄ

LIVIJA KASPERAVIČIOTĖ, 
įstojusi l Taikos korpą, išskrido 
l Afganistaną, kurio kaimynystėje 
šiuo metu vyksta karas tarp Pa
kistano ir Indijos.

V, Pliodžinsko nuotrauka

♦ DIDŽIAUSI PESIMISTAI dėl 
Vietnamo karo išdavų, jų tarpe 
ir Berną rd Fall, Prancūzijoje gi
męs Howardo Universiteto pro
fesorius, prisipažįsta, kad dabar 
yra galimas amerikiečių laimėji
mas.

* KUR DINGO kpmunistų325-ji 
divizija? Jos nebesuranda JAV 
kariniai saugumo organai. Spėja-, 
ma, kad tos divizijos daliniai gali 
būti atitraukti J Laosą irCambe- 
diją. Neseniai Valst. Sekretorius 
Dean Rusk pareiškė, kad taikos 
deryboms pradėti pirmoji sąlyga 
būtų tos komunistų divizijos ati
traukimas iš karo lauko.

* VATIKANE VYKSTĄS Kata
likų Bažnyčios Suvažiavimas di
dele balsų dauguma priėmė is
torinę deklaraciją, kuria skelbia
ma religinė laisvė visai žmonija i. 
Opozicija stengėsi palaikyti tezę, 
kad tik viena Kat. Bažnyčia esan
ti tikroji tikybinės tiesos išpa
žinėja.

Naujoji deklaracija yra teigia
mas žingsnis lbendradarbiavimą 
su visais tikinčiaisiais, pripažįs
tant laisvę ir netikintiesiems.

Deklaracijos pagrindiniuose 
dėsniuose sakoma, kad kiekvie
nas žmogus turi teisę tikėti pagal 
savo sąžinę ir religiją gali prak
tikuoti nevaržomas kitų individų 
ar autoritetų.

• PAKISTANIEČIAI, kovose su 
indais naudodami amerikiečių 
karinius lėktuvus, nesivaržė už
puldami ir padegdami Amerikos 
lnformac. agentūros bibliotekos 
rūmus sostinėjeKarachi,o kituo
se miestuose akmenimis apmėty
dami Amerikos konsulatus.

mokratų - liberalų partijai. Šių 
metų rinkimai tos staigmenos ne- 
bepa tiekė.

Naujame 496 narių seimekrikš - 
čionys demokratai turės 245 at
stovus, socialdemokratai 202, 
laisvieji demokratai tik 49,paly
ginus su 67 turėtais praeitam sei ~ 
me. Balsais skaičiuojant krikšč. 
demokratai gavo 47,6 % visų bal
sų, socialistai 39,4 %, laisvieji 
demokratai 9 %

Priešrinkiminė kampanija pra
ėjo labai ramioje ir kultūringoje 
nuotaikoje. Krikšč. demokratai 
skelbė, kad socialdemokratų par
tijos vadas, Berlyno burmistras 
Willy Brandt, yra geros valios 
(”der sicher guten Willens ist") 
tačiau J kanclerius netinka, oso-
cialdemokratai aiškino, kad 
krikšč. dem. politikai, 16 metų 
valdydami kraštą, išeikvojo savo 
jėgas ("leider haben die Partei- 
politiker der CDU/CSU/FDP in 
16 Jahren verbraucht").

Ideologinių klausimų per prieš - 
rinkiminę propagandą beveik vi
sai nebuvo kelta. Mat, Vakarų Vo
kieti ja pergyvena gerbūvio laiko
tarpi ir gyventojai pageidauja su
sidariusią būklę ir toliau pratęs
ti. Todėl ir socialistai, norėdami 
likti didele partija, buvo ilgainiui 
priversti atsisakyti marksizmo, 
antiklerikalizmo ir antimilitariz - 
mo, t.y. tų požymių, kurie norma
liai yra būdingi socialistų parti
jom. Ir tai padėjo .Vokietijos so
cialdemokratai, kurieperl949m. 
rinkimus laimėjo 25% balsų, per 
1953 m. rinkimus, kada dar buvo 
'ortodoksiškai' nusiteikę, gavo 
tik 28%; vėliau per 1957 m. rinki
mus surinko jau 31,8%, 1961 m. 
— 36,2%, o dabar — 39,4% Krikš
čionių demokratų unija (fakti
nai tai yra dviejų partijų: krikš - 
čionlų demokratų ir Bavarijos 
krikščionių socialų federacija) 
1949 metais pradėjo su 31% visų 
balsų, 1953 m. pasiekė 45%, 1957 
m. surinko jau absoliučią daugu
mą — 50,2%, 1961 m. nusmuko 
iki 45,4% ir dabar vėl pakilo 
iki 47,6% Laisvieji demokratai 
nuo pat pradžios gaudavo apie 10% 
balsų. Visos kitos partijos, 1949 
m. gavusios 27% balsų,vėliau ne
turėjo didesnio pasisekimo ir jas 
dabar galima laikyti mirusiom.

Praėję rinkimai parodė, kad:
1. Vakarų Vokietijoje nebeįma

noma ideologinė kova;
2. Vakarų Vokietijoje milži

niška gyventojų dauguma yra pa
tenkinta dabartine valstybine 
struktūra.

Asmeniškai žiūrint, rinkimų 
nugalėtoju išėjo dabartinis kanc
leris Erhardas, kuris, sumažė
jus balsų skaičiui už krikšč. 
demokratus, būtų priverstas pasi
traukti iš kanclerio posto. Tokia 
galimybė nėra ir dabar visai iš

Vokiečiai turėjo trijų vienodų gracijų pasirinkimą...

skirtina (ypač tuo atveju, jei di
džioji partijos dalis pasisakytų 
už eventualią 'Didžiąją koali
ciją’ su socialdemokratais — 
atveji, kurt jau kelis sykius Dir
voje nagrinėjome. Tačiau tas pa
vojus Erhardui yra smarkiai su
mažėjęs ir jei neįvyks kokių staig
menų, Erhardas ir toliau turėtų 
likti kancleriu ir eventualioje 
koalicijoje su laisvaisiais de
mokratais Vokietiją toliau valdy
ti keturis metus. (Erhardas šiuo 
metu yra 68 metų amžiaus).

Pats Erhardas, gavęs seimo 
pasitikėjimą, ruošiasi vesti kiek 
aktyvesnę užsienio politiką. Jis 
žada galimai greičiau nuvykti į 
Washingtoną ir Paryžių, kad pa
sitarus su prezidentais Johnso- 
nu ir de Gaulle. Bręsta visa ei
lė klausimų, kurių sprendimo ati
dėliojimą sunku būtų pateisinti.

BRAZILIJOJE ARTĖJA RINKIMAI
JURGIS ŠA T ORIU S, Brazilija

Pastarosiomis savaitėmis, be
sibaigiant Brazilijos žiemai, jos 
negailestingą ranką labai pajuto 
šio krašto pietinės valstijos, kur 
ir sniegas, audros ir ligi pasku
tinių dienų nesibaigią lietūs di
džiai pažeidė paliestų sričių že
mės ūki ir kitas su juo susiju
sias ekonomiško gyvenimo sri
tis. Pastebėtina, kad pastarosios; 
žiemos neigiamai nemalonios pa 
sekmės buvo jaučiamos ne tikBra- 
zilijoje, bet ir kituose L. Ameri
kos kraštuose, kaip Argentinoje, 
Čilėje bei Peru.

Tačiau lygiagrečiai su ne
maloniais gamtos prajovais, 
Brazilijoje galime įžiūrėti ir 
džiuginančius politinius reiški
nius, rodančius, kad demokrati
jos laimėjimas 1964,111.31., prieš 
diktatoriškas J. Goulart ir jo ko
munistinių rėmėjų užmačias pri
mesti šiam kraštui raudonosios 
vergijos pančius, jau pradeda įei
ti l normalias demokratiškas vė
žes. Tai rašydamas remiuosi ne 
kieno kito, bet pačio prezidento 
Castelo Branco pažadu, kad š.m. 
spalio vidury {vyks 11-kos valsti
jų gubernatorių rinkimai. Dar 
prieš dešimti mėnesių, kai dabar
tinės vyriausybės vardu prezi
dentas patikino, kad toki rinkimai 
{vyks, retas tikėjo, kad dabarti
nė valdžia turėsianti pakankamai 
pilietinės drąsos, kad 11-kos svar
biausių valstijų gubernatorių iš
rinkimą ,kaip S. Paulo, Minas Ge
rais bei Guanabaros ( pavestų 
spręsti gal ir ne visiškai paten
kintiems rinkėjams. Gi neuž
mirština, jog nors atlyginimai ir 
buvo pakelti 70% š.m. balandi, 
tačiau maisto ir kitų būtinų kas
dieninio vartojimo reikmenų kai

į Lietuvių dieną atsilankęs Clevelando burmistras R. Locher kalba j susirinkusius, šalia stovi pro
gramai vadovavęs K. Karpius. J. Garlos nuotrauka

nos yra pakilę žymiai aukščiau 
negu atlyginimai. Man dabar at
rodo, kad Rio de Janeiro bene 
bus pats brangiausias turistinių 
pramogų miestas...

Vienok, vyriausybė parlamen
te pravedusi kai kuriuos senojo 
rinkimų {statymų papildymus ir 
nekreipdama per daug dėmesio Į 
jai daromus priekaištus dėl kai
nų ir bedarbės, tvirtai apsispren
dė ištirti tikrąsias gyventojųnuo- 
taikas, leisdama jiems netru
kus pasisakyti prie rinkiminių 
urnų. Kadangi pagrindinėse Bra
zilijos valstijose yra-gana stip
riai įsišaknijusi demokratiška 
dvasia, tad tenka laukti, kad šie 
bandomieji antrieji rinkimai po 
revoliucijos, vykdomi gana plačiu 
mastu (pirmieji rinkimai buvo S. 
Paulo mieste, kur buvo renkamas 
miesto burmistras. Juo buvo iš
rinktas artimas Janio Ouadros 
pasekėjas) turėtų parodyti, ką 
plačiosios masės galvoja apie da
bartinę vyriausybę. Tokias išva
das būsią galima pasidaryti iš iš
rinktųjų kandidatų. Mat, guberna
torių postams užimti kiekvienoje 
iš 11-kos valstijų prieš rinkėjus 
yra išsirikiavę po keliolika kan
didatų. Vieni jų priklauso UDN 
partijai, kiti PSD - ?socialistųar 
PTB — darbiečių (pastaroji la
bai artima marksistams) ar dar 
kitokių vardų mažesnių politiškų 
junginių. Tuo tarpu kai UDN yra 
aiški dabartinės vyriausybės rė
mėja, nors jos pagrindinis kalbė
tojas ir kandidatas f prezidentus 
dabartinis Guanabarsos guberna
torius Carlos Lacerda dažnai kri
tikuoja Castelo Branco vyriau
sybę. Gi iš kitos pusės PSD ir 
PTB yra opozicijos partijos, anks-

čiau rėmusios J. Goulart vyriau
sybę. Po revoliucijos jos buvo žy
miai susilpnintos, kai tų partijų 
vadai ir triukšmadariai buvo nu
šalinti, atimant jiems politines 
teises net 10-čiai metų. Mat tiek 
laiko turėsią prabėgti, anot da
bartinio krašto apsaugos minis- 
terio gen. Costa da Silva, kol 
didžioji dalis krašto gyventojų 
bus išauklėta demokratiškai gal
voti.

Taigi, jeigu rinkėjai pasisakys 
ar už vienus ar už kitus jų valiai 
atiduotus nuspręsti asmenis, iš to 
ir bus aišku, ( kurią pusę linksta 
viešoji gyventojų nuomonė.

Verta priminti, kad priešrinki
minės kovos garsai jau trečias 
mėnuo vis plačiau ir garsiau aidi 
po visą kraštą. Taip pavyzdžiui, 
Guanabaros valstijoje PTB jau ne
teko savo pirmojo kandidato įgu

bernatorius buv. krašto apsaugos 
ministro prie Kubitšek vyriau
sybės atsargos maršalo Teixero 
Lott, kuriam vyriausias rinkimų 
tribunolas atėmė teisę būti kandi
datu l gubernatorius. Tokio pat li
kimo susilaukė ir PSD kandidatas 
Minas Gerais valstijoje Sebas- 
tia Pais de Almeida. Šis pasa
kiškai turtingas asmuo, priklau
sąs socialistų partijai, panoro 
būti vienos iš didžiausių ir svar
biausių valstijų gubernatorium. 
Tačiau vyriausias rinkimųtribu- 
nolas jam šią teisę atėmė, pri
imdamas dėmesin UDN parti
jos advokatų kaltinimus, kad de 
Almeida savo turtus galjs panau
doti politiniam šantažui, kas pa
gal rinkimų {statymų papildymus 
diskvalifikuoja tokj kandidatą iš- 

. eiti I viešą politini veikimą. Tuo
(Nukelta { 2 psL)

SOLISTĖ ALDONA STEMPUŽIENĖ IŠPILDYS SU 
SIMFONINIU ORKESTRU D. LAPINSKO KURINIUS

NEW YORKE IR CHICAGOJE

Kompozitoriaus Dariaus Lapinsko kūrinių koncertai įvyks spalio 
10 d, New Yorke, Walt Whitman Brooklyn College salėjejr spalio 
24 d. Chicagoje, Maria Hlgh School salėje. Koncertą New Yorke 
rengia Ateitininkų Federacijos valdyba, o Chicagoje -- Margučio 
radijas.

Koncerto programoje bus atlikti šie kompozitoriaus Lapinsko 
kūriniai: Mergaitės Dalia, dainų ciklas mezzosopranul ir orkest
rui (14 liaudies dainų); Koncertas fortepijonui, styginiams ir muša
miesiems instrumentams -- Adagio Allegro, Lento Lirico ir Finale; 
Rečitatyvas ir arija mezzosopranui ir orkestrui "Les Sept Solitu- 
des:', pagal dvi Oscaro V. Milašiaus poemas; Suita iš baleto "Daiva" 
— I. Įžanga ir mergaičių šokis, II Daiva ir žalčių karalius, m Kerš
to šokis, IV Intermezzo, V Žalčių karaliaus mirtis ir laidotuvių mar
šas.

Kūrinius atliks mezzosopranas Aldona Stempužienė, pianistė Aldona 
Kepalaitė ir simfonijos orkestras. Diriguos pats kompozitorius Darius 
Lapinskas.
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Vokiečiai padėjo laimėti
Von Braun, paslėpęs dokumen

tus su Tessmanno ir Huzelio pa
galba rūdos kasyklojeir vienu me
tu Kammleriui laikinai pasišali
nus’, įtikino jo pavaduotoją Kum- 
merį, kad inžinieriai būtų iš
skirstyti po Bavarijos Alpes. 
Tokiu būdu buvo mažesnis pa
vojus nuo bombardavimo ir jei 
Kammler sugrįžęs sugalvotų in
žinierius išžudyti, turėtų vargo, 
kol surinktų į vieną vietą.

Gulėdamas ligoninėje su sulau
žyta ranka von Braun balandžio 
20 d. per radiją sužinojo, kad ru
sai jau užėmė Berlyno priemies
čius, o amerikiečių armija pa
siekė Elbę prie Magdenburgo. 
Gandai sklido, kad prancūzai ar
tėjo iš kitos pusės. Jis laukė, kad 
kiekvienu momentu ligoninėj ga
lės pasirodyti SS ir Kammle- 
rio įsakymu jį nužudyti. Kai ba
landžio 25 d. atsibudo, virš sa
vęs pamatė pasilenkusį unifor
muotą žmogų. Bet jis nebuvo juo
doj SS uniformoj. Tai buvo IVehr- 
machto karys, ant rankos turėjęs 
raudonojo kryžiaus ženklą. Jis 
pranešė von Braunui, kad gen. 
Dornbergeris įsakęs jį tuojau 
pat perkelti į Oberjock.

Iš to von Braun sužinojo, kad 
gen. Dornberger gyvas ir tai buvo 
vilties spindulėlis ištrukti iš na
cių rankų.

Iššauktas daktaras naujai su- 
tvarstė jo sulaužytą ranką ir krū
tinę ir automobiliu išvyko austrų 
Tyrolio kryptimi į kurortinį Ober • 
jock miestelį. Čia jį pasitiko pats 
gen. Dornberger su keliais drau
gais. Tarp kariškių jis pamatė 
nemažai ir SS uniformų. Vadina
si , jam nepavyko išsprukti iš 
SS rankų. Bet Dornberger pasive
dęs į šalį paaiškino padėtį. Jispa
sišalino nuo SS Oberammergau, 
bet jam nepavyko visiškai nusi
kratyti SS ir keliasdešimt jų liko 
būryje. Vieną vakarą jis nugirdė 
SS apsaugos viršininką ir paklau
sė jo, kokius jis turįs įsakymus.

— Apsaugoti jus nuo amerikie
čių ir prancūzų.

— Ir jūs galvojate su trisde
šimt žmonių atsilaikyti prieš 
amerikiečių ir prancūzų armiją?

-- Jei mums nepavyks atsilai
kyti, turiu įsakymą jus visus iš
žudyti.

Gen. Dornberger ramiai SS ka
rininkui išdėstė, kad karas baig
tas. Už kelių dienų sąjungininkai 
bus Oberjocke ir be pasigailėji
mo pakars visus SS. Bet Doern- 
bergeris turįs jam vieną pasiū
lymą. Tegu SS atiduoda ginklus, 
ir mainais gaus feldgrau unifor
mas. Kai ateis amerikie- 
čiai'tai jie bus paprastais Wehr- 
machto kariais, kas reiškia ge
riau negu virvė.

Po trumpo galvojimo SS kari
ninkas sutiko.

Tai išgirdęs von Braun nusi
ramino.

— SS taturuotė juos išduos ir 
be abejo visi bus sušaudyti, — 
juokdamasis užbaigė Dornberge
ris. — Bet mes bent laikinai ga
lime būti ramūs.

Pavojus iš SS pusės buvo pa
šalintas. Liko amerikiečiai ir 
prieš juos nieko negalėjo pada
ryti. Reikėjo laukti.

Gegužės 1 d. per radiją suži
nojo, kad Hitleris nusižudė. Von 
Braun ir gen. Dornbergeris su
sižvalgė. Reikėjo greitai apsi
spręsti. Viešbutį kiekvienu mo
mentu galėjo užimti prancūzai, 
kurių nenorėjo matyti, arba SS 
dezertyrai kalnuose ir juos iš
žudyti. Reikėjo pasiskubinti už- 
megsti ryšį su amerikiečiais.

Gegužės 2 rytą von Braunsavo 
jaunesniam broliui Magnus, kuris 
buvo tarp mokslininkų ir vienin
telis, kuris mokėjo angliškai, davė 
nurodymus , kaip susirišti su 
amerikiečiais.

Tuo metu speciali amerikiečių 
tarnyba buvo atvykusi {Nordhau
sen surinkti apie Šimtą V2 rake
tų ir jas pasiųsti J Antverpeną. 
Kai von Braun brolis dviračiu

skubėdamas į Nordhausen pake
ly sutiko amerikiečių prieštan- 
kinį dalinį ir papasakojo, kad jis 
yra siunčiamasV2 konstruktorių^ 
amerikiečiai galvojo, kad iš jų 
norima pasijuokti. Bet vis dėl to 
jam davė leidimą atsigabenti pre
tenduojamus konstruktorius.

— Amnerikiečiai man neišdaužė 
dantų, — vėliau pasakojo von 
Braun. — Jie net davė kiauši
nienės su bekonu...

Po pirmojo apklausinėjimo vo
kiečių mokslininkus uždarė Gar- 
misch-Partenkirchen kareivinė
se, kur juos pradėjo tardyti C.I.C 
(Counter IntelligenceCorps). Tar 
dymas ilgai užtruko ir, kaip gen. 
Dornberger vėliau pasakojo, ame 
rikiečiai tiesiog nežinojo, ką vo
kiečių mokslininkų klausinėti.

— Mes turėjom įspūdį, -- savo 
keliu vėliau pasakojo Kaliforni
jos Technologijos Instituto prof. 
Fritz Zwicky, specialistas rake
tų klausimais, kuris buvopriskir- 
tas prie amerikiečių žvalgybos, 
— kad Dornberger ir kiti iš mū
sų juokiasi, Von Braun savo idė
jas dėstė šaltai, kad V2 yra tik 
pereinamasis etapas ir ateity su 
raketų pagalba bus galima keliau
ti iš Europos į Ameriką per 40 
minučių... Kad galima bus su jų 
pagalba sukurti carplanetinę sto
ti ir nukeliauti į mėnulį.

Nežiūrint visų vonBraun, Dorn
berger ir kitų vokiečių moks
lininkų aiškinimų, amerikiečiai 
juos palaikė bepročiais.

Bet reikėjo skubėti. Pulk. Tof- 
toy, kuriam buvo pavesta surink
ti visas raketas, staiga sužinojo,

BŪKIT SVEIKI (5)

BRAZILIJOJE
(Atkel u iš 1 psl.) 

būdu dar prieš rinkimus galima 
išvesti iš rikiuotės netinkamus 
kandidatus, Jeigu tik galima su
rasti jiems kokius nors kaltini
mus. Tokie vyriausio rinkimų 
teismo sprendimai įnešė tam tik
ro sąmyšio PTB ir PSD partijų 
viršūnėse, kas atsilieps ir J bal
sų gavimą tų partijų naujai pasi
rinktiems kandidatams.

kad pagal susitarimą, Nordhau
sen sritis turės būti užleista ru
sams. Dieną ir naktį dirbda
mas jis surinko virš šimto ra
ketų ir jas išgabeno į Ameriką. 
Kitaip sakant,jis pavogė rusams 
iš po nosies, Eisenhoweriui drau
džiant tai daryti. Von Braun taip 
pat išdavė amerikiečiams doku
mentų slėptuvę. Pagaliau, su di
deliu vargu pulk. Toftoy gavo iš 
Washingtono leidimą tuojau pat į 
Ameriką išsiųsti šimtą penkioli- 
ką vokiečių specialistų moksli
ninkų. Tarp jų aišku buvo ir von 
Braun. Jiems siūlė tik šešių mė
nesiu kontraktą. Bet dar reikėjo 
įrodyti, kad jie nėra karo nusi
kaltėliai ir jų nekvietė J Ameriką 
statyti tarplanetlnę stotį, o tik su
pažindinti amerikiečių moksli
ninkus su raketomis, kad jas ga
lima būtų panaudoti kare prieš 
Japoniją. Tik vienas gen. Dorn
berger, būdamas kariškiu,turėjo 
susipažinti su kalėjimo gyvenimu 
Londone. Vėliau ir jĮ paleido, lei ■ 
džiant prisijungti prie savo drau
gų Kalifornijoje.

Tokiu būdu, patiems vokie
čiams padedant, amerikiečiai 
laimėjo slaptųjų ginklų medžiok
lę. Bet pasitraukdami iš Nord- 
hauseno.jie paliko rusams visus 
raketų įrengimus ir dar 4500 pir 
mos rūšies specialistų. Rusai su
prato svarbumą ir visus įrengi
mus ir technikus išsigabeno j Ru
siją, kur vokiečius tuoj pristatė 
prie darbo, stengdamiei iš
traukti visas paslaptis, kiek tai 
liečia erdvių užkariavimą.

lybę — sveikatą --visaipamirš
ta. Sveikata, rodos, juk reikėtų 
daugiausia rūpintis ir visus savo 
veiksmus nukreipti jos gerovei.

IŠGYJIMAS PRIKLAUSO NUO
PATIES ŽMOGAUS

Antroji ligų rūšis, tai grės
mingasis vėžys,kuris šiame kraš
te kas metai pareikalauja virš 
275,000 aukų. Jei dabartinė padė
tis nepasikels, tai nuo vėžio mirs 
apie 45,000,000 amerikiečių. Tai 
tikrai baisu pagalvoti. O dar bai
siau, kai vėžio ligos atsitikimų 
skaičius proporcingai didėja: štai, 
1935 metais iš 100,000 gyvento
jų užregistruota 108 mirties at
vejų, 1940 m. pakilo iki 120, 
1950 iki 140, o 1960 pakilo iki 148. 
Vėžiu serga maži, suaugę ir se
ni.

Šios baisiosios ligos tyrimams 
dirba tūkstančiai geriausių moks
lininkų ir kas met milijonai dole
rių skiriama, bet galutino atsa
kymo dar nerasta. Neatsižvel
giant į tai, visgi nemenka pažan
ga daroma, štai, 1937 metais tik 
vienas iš septynių tebuvo įmano
ma pagydyti,, o Šiuo metu pasi
seka išgelbėti vienas iš trijų 
ligonių. Tai reiškia išgelbėjimą 
iki 42,000 gyvybių kas met tyri
mų pažangos dėka. Dabarpriskai- 
toma išgydytų nuo vėžio ligos 
1,800,000 ligonių, nors iš šio 
tarpo dar 700,000 nėra išgyvenę 
laisvai nuo šios ligos pasikartoji
mo penkių metų, kuris laikotarpis 
laikomas išgydomumo kriteriju
mi.

Intensyvūs tyrimai atidengia 
vis naujų ir naujų davinių, kurie 
padeda aiškinti šios taip miste
riškos ligos sunkias problemas. 
Mokslininkai, atsidėję dirba vė
žio ligos tyrimo darbus, sutarti
nai atsako, kad ateitis šviesi, vė
žio liga bus išaiškinta ir apval
dyta.

Vienok, kol ta džiugi valanda 
ateis, kiekvienas privalo aiškiau
siai suprasti, kad šiandieniais 
badais ir priemonėmis vėžio li
ga įmanoma sėkmingai pašalin
ti, kai ji pastebima savo užuo
mazgoje. Juo anksčiau, tuo dau
giau vilties pagyti. Leidus išsi
plėsti, delsiant atitinkamai iš
tirti, tuomet jau vėlu ir nebelie
ka galimybių gyvybę išgelbėti. 
Čia kiekvienas privalo budėti ir at
siradus bet kokiam įtartinam 
ženklui, kuris gali rodyti vėžio 
ligos pradžią,būtina padaryti nuo
dugnų ištyrimą, ir tuojau gydyti 
dabar žinomomis moderniomis 
priemonėmis. Kol vėžio liga te
bėra užuomazgoje, t.y. lokalizuo
ta ir dar nespėjusi išsiplėsti po

kūną, tol yra didžiulių galimybių 
išsigydyti iŠ šios taip mirtinos 
ligos. Tat pagyjimas ar nepagy- 
jimas priklauso nuo paties žmo
gaus, nuo jo supratimo apie šios 
ligos reikšmę ir jos eigą.ĮVAIRIŲ LIGŲ RŪSYS

Žmogaus organizmas yra taip 
sudėtas, kad jis gali išsilaikyti 
ilgą laiką normaliose sąlygose. 
Ir giliausioje senatvėje širdis 
lieka normaliai pajėgi, smege
nys veiksmingi, plaučiai, kepe
nys, virškinimo ir kiti organai 
tiksliai atlieka savo pareigas. 
Žodžiu , fiziologinės funkcijos 
veiksmingos, neatsižvelgiant ka
lendorinių metų, suprantama, jei 
organai nėra ligų paveikti.

Apytikriai ligos dalinamos į dvi 
rūšis: viena, kurias sukelia ma
žyčiai mikrobai, - bakterijos ir 
virusai. Antra, navikai (augliai), 
iš kurių vėžys yra pats pavojin
giausias.

Mikrobų sukeliamos ligos jau 
yra gana stipriai apvaldytos. Nuo 
kai kurių, pvz. šiltinių, raupų, 
influenzos, vaikų paralyžiaus (po. 
lio) ir kitų, tiksliai apsisaugoja- 
ma skiepais, kurių dėka jos lieka 
nepavojingos. Tačiau reikia pri
siminti, kad bakterijos vistiek 
grėsmingos ir vis prie pirmos 
progos tykoja žmogų paguldyti lo
von ir jo gyvybę atimti. Bet pe
nicilino ir jam giminingų vaistų 

ma, ir plaučių vėžį, didelė {tam- dėkajimtos ir pirmiau buvustos 
pa, ypatingai proto darbų įtampa, 
žymiai prisidedaprieperpfldymo 
ligoninių ir gydytojų kabinetų, 
amerikoniška skuba daugeliui nai ■ 
kiną sveikatą. Už tokias negero
ves atsakinga ta pati civilizaci
ja. Bet kur randasi autoritetas ir 
reikiama jėga visą tai sutvarkyti?
Atsakymas — 

Pirmiausia, 
Idai suprasti, kad yra blogybės, 
kurios jį patį neimamai veikia, 
kad persitempimai, kokie jie be
būtų, gali jį patį sunaikinti, kad 
siekimas didelių turtų jam neat
neš tikrosios laimės, kurią gali
ma rasti tik patvarioje sveikato
je. Tiesa, mūsų komplikuotame 
gyvenime ne viskas įmanoma įgy
vendinti, bet visgi daug ko gali
ma pasiekti.

Tikroji bėda su daugeliu žmo
nių yra ta, kad tik paviršutiniš
kai arba dažniausia visai negal
voja apie tai, kas tikrumoje veda 
į negeroves, pažeidžiančias svei
katą. Paprastai žmogus rūpinasi 
visokiais, dažnai menkaverčiais 
dalykais, o apie svarbiausią ir, 
galima pasakyti, vienintelę ver-

Žmogaus sveikatos didžiausiu 
priešu yra ir arterijų sukietėji
mas (sklerozė), iš kurio išsivys
to taip paplitę širdies smūgiai 
ir daugybė kitokių rimtų negala
vimų. Kuone kas antram mirties 
atvejui priskiriama sklerozė, ku
ri atima gyvybę daugeliui žmonių 
dar pačiame stiprume, galėju
siems dar ilgą laiką gyventi.

Kalorijų perviršis veda į nu
tukimą, o tai siejama labai daž
nai su arterijų sukalkėjimu. Nu
tukimas dabar laikoma savotiš
ka liga. Daugelis mokslininkų pa
taria sumažinti gyvulinių riebalų 
bent per pusę, o juos pakeisti 
augaliniais, kurie ne tik neturi 
bendrumo su skleroze, bet dar ro 
do tendenciją tą sklerozę mažin
ti. Nors tai dar nėra galutinai iš
aiškinta, bet jau esama palankių 
davinių. Mažinimas gyvulinių rie
balų net keliais atžvilgiais teigia
mai patarnaus sveikatos gerovei.

Dr. Steponas Biežis

Dabar žmonės ilgiau gyvena, 
negu prieš pusšimtį metų. Apie 
tai jau nebėra jokios abejonės. 
Tiksli statistika šį faktą aiškiai 
įrodo ir taip pat rodo tendenci
ją į vis didesnį žmogaus amžiaus 
vidurkį, nors tai ir žengia lėtu 
tempu. O kaip ilgai ateityje žmo
nės išgyvens, tai tik spėjimo da
lykas. Tašiau remiantis šių die
nų mokslu, žmogus turės galimy
bių kur kas ilgiau gyventi nei da
bar.

Pirmiausia, pažvelkime, kas 
teikia galimybes ilgiau gyventi. 
Stipriausi pagrindą teikia paties 
Žmogaus sukurta civilizacija. Ci
vilizacija sudaro sąlygas žmogui 
patogiau, saugiau ir sveikiau gy
venti, jį apginant nuo nepalankių 
aplinkos elementų, užtikrina 
ekonominę gerovę ir apsaugoja 
nuo daugelio ligų.

Bet civilizacija turi ir blogy
bių, kurios neigiamai paveikia 
žmogaus sveikatą ir tuo pačiu 
trumpina jo amžių.. Pavyzdžiui, 
šiame krašte automobiliai užmu
ša kas met arti 40,000 žmonių, 
pramonės centrų suterštas oras 
sukelia ligas, kurių tarpe, sako-

patsai žmogus, 
žmogus turi aiš-

>♦

net mirtinos ligos labai efekty
viai nugalimos, atstatant milijo
nams žmonių sveikatą.

Virusai medicinos mokslui dar 
mažai žinomi, dar daug paslapčių 
savyje nešiojasi, kokios jų savy
bės, anaip tol neišaiškinta. Net 
nežinoma, ar tai gyvi daiktai, kaip 
bakterijos, ar tik kokios chemi
nės dulkelės. Užtat ir šiandien 
gydymas tų ligų, kurias sukelia 
virusai, yra mažai sėkmingas. 
Net tokia kasdieninė, nė vieno 
neaplenkianti liga kaip sloga,t.y. 
infekcija viršutinių kvėpavimo 
organų, nesiduoda efektyviai gy
doma, nes dar neišaiškinta, kokie 
ir kiek virusų rūšių sukelia tą 
nors ne mirtiną, bet įkyriai kan
kinančią slogą.

Nors dahar jau šiek tiek žinių 
turima apie virusus, bet kol jų 
savybės nebus išaiškintos, tol ne - 
bus galimybių juos bent kiek ap
valdyti, kaip kad dabar batkeri- 
jos apvaldomos. Tačiau šiųdienų 
moksliniai tyrimai duoda vilčių, 
kad gal visai netolimoje ateityje 
virusų klausimas bus išspręs
tas.

• LMK’F Chicagos Klubo 
visuotinis narių susirinki
mas , įvykęs rugsėjo 12 d., 
pirmininkaujant Klubo pir
mininkei M. Kraučiūnienei 
ir sekr. O. Liorentienei, pra
ėjo aptariant ruošiamo Klu
bo Derliaus šventės- Ba
liaus. Įvykstančio spalio 30 
d. Jaunimo C., reikalai.

Svarstyta ir pasidalinta 
mintimis apie ateinančių 
metų birželio mėn. įvyks
tantį pasaulinės moterų or
ganizacijos CFWC suvažia
vimą Chicagoje, kuriame 
numatoma iškelti lietuvę 
moterį, ginančią savo teises 
kultūriniame, socialiniame 
ir politiniame gyvenime.

Posėdį paįvairino Dr. M. 
Budrienė, pademonstruoda
ma filmą žymesnių istori
nių vietovių Europos kraš
tuose, kuri ji susuko ten 
besilankydama. M. P.

SVARBUS PRANEŠIMAS

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia vniinėti. 
juos gulite atsiųsti paštu, nes 

mes apluokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Dnbnrtiuis dividen
dai 4'/i°/o išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZAN AUSKAS, President

INSURED

Seniausia, 
siuntiniu
SERVICE, 
res įlotiems
Ine. salės parodų centrinis skyrius Nevv Yorke mū

sų firmos

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
CENTRINĖ ĮSTAIGA

220 l’ARK AVENUE, SOUTH, NEW YORK, 
TELEFONAS: 982-8410

priimami pašto siuntiniai su siuntėjo daiktais, me
džiagomis ir prekėmis.

PRISTATYMAS LAIKU GARANTUOTAS. — VISI SIUN
TINIAI PILNAI APDRAUSTI.

PRIIMTI SIUNTINIAI PER 24 VALANDAS PRISTATOMI 
I PAŠTĄ SU ATITINKAMU PAKVITAVIMU.

Įteikdami mums siuntinį pasinaudokite progą ap
lankyti PODAROGIFTS, Ine. parodų salę ir susi
pažinti su sovietų gamybos dirbiniais, prekėmis ir 
įteikti jūsų užsakymą NAUJŲ METŲ šventėms 

dovanoms savo giminėms.
Įstaiga atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5:30 
vakaro, šeštadieniais ir šventadieniais iki 3 vai. 

dienos. Ketvirtadieniais iki 8:30 vakaro.

turinti 35Aių metu patyrimą ir stažą 
reikaluose, firma GLOBĖ PARCEL 
Ine. praneša savo klijentams ir suinte- 
asmenims; atidarytas prie Podarogifts,
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The DR. ALGIRDO J. GREIMO
PASIKLAUSIUS

BENDRUOMENĖ ĮSITVIRTINA 
PILNAMETĖS LYGYJE
§eštadien|, rugsėjo 18 dieną, 

Nes Yorke Vilko ir PLB valdy
bų pasitarime sutarta, kad Vlikas 
savo atstovybes steigs ir instruk
tuos sutartinai su Bendruomene, 
o šioji politinių, atseit, su Lietu
vos nepriklausomybės byla susi
jusių veiksmų imsis sutartinai su 
Vliku. Vietiniai Bendruomenės 
organai, kur reikia, padės komp
lektuoti Tautos fondo atstovybes, 
kurios tačiau Vliko lėšų telkimu 
rūpinsis Bendruomenės organų 
tuo neapsunkindamos, turint ta
čiau galvoj, kad ir Bendruomenės 
surenkamos aukos ryšium su Ne
priklausomybės (Vasario 16) die
nos minėjimais perduotinos Tau
tos (Vliko) fondui.

Valdybų komunikate tas sutari
mas gal ir kitais žodžiais bus pra
neštas, bet tokia atrodė jo esmė 
stebint to dalyko greitą apsvars
tymo eigą ir sklandų (be opozi
cijos) priėmimą.

Sis sutarimas liečia visą Vli
ko ir Bendruomenės veikimo plo
tą, tik suprantama, Jungtinėse 
Valstybėse jis tinka kiek modifi
kuotas, nes Vilkui čia nereikia 
steigti atstovybių, o nepriklauso- 
mybinėje veikloje bei lėšų jai tel
kime čia turi vaidmenį ir žod| dar 
it Am. Liet. Taryba.

Tad Bendruomenės organiza
cija pripažinta esanti pilnametlš- 
kai veiksni visose visuomeninio 
darbo šakose, neišskiriant ir va
dinamosios politinės.

Iš tikrųjų, visa mūsų išei
vijos viešoji bendrinė veikla vi
suose kraštuose, -- išskyrus tik 
Jungtines Valstybes, kur yra kiek 
kitaip — vyksta vienu ar kitupa
vidalu suorganizuotos Bendruome. 
.nės rėmuose, nepaisant primini
mų, kad Bendruomenė esanti 
skirta 11 k grynai kultūrinio po
būdžio darbams. Viena -- ir kul
tūrinio pobūdžio mūsiškiai dar
bai dabar yra susieti su bendruo
ju politiniu tikslu, o antra, — jei 
Bendruomenė tikrai būtų išjungta 
iš vadinamojo grynojo politinio 
veikimo, tai Lietuvos bylos propa
ganda visur, net ir Jungt. Vals
tybių kolonijų didžioj daly, liktų 
be kojų, be rankų ir be balso.

Tiesa, pasitarime buvo sam
protauta, kad Lietuvos bylos po
litikos vairavimas ir vykdymas 
yra specialybė, reikalaujanti ati
tinkamos prigimties ir {gudimo 
turinčių pajėgų. Bendruomenės 
organai, renkami ne vien gryno
jo politinio veikimo šakai, dažnai 
galt būti sudaryti iš asmenų, ne- 
apsigimuslų politišku charakte
riu ir neturinčių įgūdžio tokiems 
darbams. Bendruomenė suside
danti ne tik iš individų, bet ir iš 
telkinių, atsidėjusių grynajai po
litinei veiklai, tad iš jų gal| bū
ti tiksliau atrenkami kvalifikuo
čiausi politinės veiklos vairuo
tojai bei vykdytojai. Kaip tik tuo 
būdu sukurtas Vlikas, tad tą būdą 
jis laikė tinkamiausiu ir Vilko 
atstovybėms sudaryti paskiruo
se kraštuose.

Bet PLB valdyba tučtuojau nu
rodė žinanti, kad statutiniuose 
Bendruomenės organuose gali bū; 
ti ne visi apsigimę ir |gudę poli
tikai, ar gali jų tenai net ir iš vi
so nebūti, tačiau tie organai, lie
tuvių visuomenės ar bent jos gy
vojo ir veikliojo branduolio iš
rinkti reprezentantai, vistiek turi 
autoritetą veikti tos visuomenės 
vardu. O nebūdami visų sričių 
specialistai, jie atrenka paski
roms veikimo šakoms geriausius 
turimus ekspertus ir dalinda- 
mies i su jais turimuoju autori
tetu, įgalioja juos atitinkamose 
srityse veikti už Bendruome
nės organus ir juos išrinkusią vi -

suomenę. Taip išvengiama ža
lingų lygiagretumų ir painiavos 
akyse tų institucijų, Į kurias mū
sų veiksmai kreipiami.

Gyvi tokio susitvarkymo pavyz
džiai yra ypač Australijos ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenės, 
kurios jau seniai turi taip suda
rytus politinės akcijos vienetus, 
gana sėkmingai veikiančius. Kai 
Vlikas savo ruožtu ėmė steigti 
Australijoj atstovybę (Darbi
ninkas tas atstovybes pavadino 
vilkučiais), ten kilo klausimas, 
kaip čia dabar bus. Tas ir buvo 
galutinis akstinas PLB valdybai 
atvykti pas Vliką pasikalbėti. Tų 
PLB valdybos išryškintų aplinky
bių būta Vlike ne visai atidžiai 
Įvertintų. Padėčiai išryškėjus, be 
ilgų kalbų susiformulavo sakyta
sis susitarimas.

Sis Vliko - PLB sutarimas 
skamba lyg duotas už duotą. Bet 
iš esmės tai yra ištisinis Bend
ruomenės funkcijų pripažinimas 
ir politinės veiklos srityje,--sri
tyje, kurioje Bendruomenė seniai 
veikia, bet kurioje pilnametiš- 
kas jos veiksnumas bent teoriš
kai dar ginčijamas Am. Liet. Ta
ryboj, o ligi šiol po klaustuku 
kybojo ir Vilke.

Salys, — kurios pasitarime 
kratėsi mūsų ir jūsų pozi
cijų, o stengėsi pabrėžti esan
čios tik mes, — patenkintos. 
PLB valdyba grĮžo namo veži
na pilno veiksmumo pripažini
mu, o Vliko valdyba atrodo lyg 
dvasia nusipraususi. .

Politinio veiksnumo pripažini
mas, be abejo, gana plačiai turės 
galios ir Jungtinėse Valstybėse. 
Neilgai truko sutarti dėl PLB 
valdybai knietėjusios vilkučių 
problemos, bet posėdis buvo il
gas ir kalbėjo jame daug, — 
anot Vliko pirmininko, apie visus 
dalykus ir jų negeroves. Kalbėjo 
apie Jungtinėse Valstybėse Bend - 
ruomenės rengiamo jaunimo 
kongreso politinę dal{, apie 
kongresinių rezoliucijų akciją, 
apie lapkričio manifestaciją, apie 
organizacinės ir politinės 
informacijos derinimą ir, kur bu
vus, kur ne, vis užkliuvinėjo už 
temos Veidui Lietuvą variantų: ne 
tik Vlikui, o ir visiems, taigi ir 
Bendruomenės vadovams nuolat 
tenka susidurti su įvairiausiais 
ryšium su Lietuvos byla iškylan
čiais faktais ir klausimais ir ten
ka dairytis aiškių ar bent ora- 
kuliškų atsakymų. Visi tie reika
lai, regis, bus sugundę Vliko ir 
PLB valdybas, neperilgiausiai 
delsus, Ir vėl susitikti, galbūt Cle
velande. (vr)

Velionis Algimantas Mackus 
savo laiku man sužavėtas pasa
kojo apie sumanymą | šių metų 
Santaros - Šviesos suvažiavimą 
pakviesti Prancūzijos kultūrinia
me gyvenime pasireiškusius tau
tiečius, Baltrušaiti, Greimą ir 
Milašių. Pasikeitimas mintimis 
su tokiais asmenimis be abejo pa
dėtų praplėsti mūsų horizontus 
ir praktiškai būtų žymiai vertin
gesnis už buvusius taip vadina
mus Kultūros Kongresus. Tačiau 
iš to sumanymo tiek teišėjo, kad 
šviesiečius atlankyti galėjo prof. 
dr. Algirdas Julius Greimas, va
saros metu skaitęs paskaitas 
Montrealio ir Toronto universi
tetuose. Salia suvažiavimo Dr. 
Greimas dar kalbėjo New Yorke, 
apie ką išsamiai Dirvoje atpasa
kojo (v.r.), ir praeitą penktadie
ni Chicagoje.

Čia jam buvo, gali sakyti, ‘už
krauta* itin slidi tema. Jis kalbė
jo užsienio politikos klausimais: 
"Prancūzija, Europa ir pasaulis 
šiandien". Sakau, kad tai slidi, 
dar daugiau, tiesiog pavojinga 
tema, nes tai žinauiš savo asme
niško patyrimo.

Kai Jonas Čiuberkis pakvietė 
mane rašyti tomis temomis 1 
Dirvą, aš ilgai dvejojau,ar ver
ta pradėti. Kokia prasmė | lie
tuvišką laikrašti rašyti tai, ką jau 
visi žino iš angliškų dienraščių, 
radijo, televizijos? Pranašu 
savųjų tarpe nebūsi, tai rodo 
paties Jėzaus Kristaus patyri
mas, ir kiekviena originalesnė 
spekuliacija šioje srityje skai
tytojų gali būti sutikta tik anta
kių pakėlimu: iš kur jis tai ži
no? Reikia dar atsiminti, kad už
sienio politika mūsų senesnioji 
ateivijos karta domisi ne nuo šian
dien. Ir tai nenuostabu. Mažo- 
krašto, kaip Lietuva, likimas 
yra labai tampriai susijęs su 
vėjais tarptautinės politikos lau
kuose. (Amerikoje būklė kitokia. 
Tai milžiniškas kraštas, kuris 
gali išsiversti be likusio pasau
lio. Taip bent atrodo šio krašto 
masės žmogui, kuris užsienio 
politikos klausimams skiria daug 
mažiau dėmesio kaip europietis.)

Dėl viso to man atrodė, kad 
tokios temos užkrovėjas bran
giam svečiui pametė po kojų sli
džią banano žievę, ant kurios jis 
galėjo lengvai paslysti. Už tat 
man asmeniškai buvo itin {domu, 
kaip svečias iš Paryžiaus susi
doros su tuo uždaviniu.

*♦*

Kaip teisingai svečią prista
tydamas pastebėjo Karolis Drun. 
ga, dr. Greimas yra išeivijos ide • 
alas. Iš vienos pusės jis pasiekė 
tokių rezultatų savo naujoje tėvy
nėje, kad yra siunčiamas | užsie
nius kaip Prancūzijos kultūros eli
to reprezentantas, iš kitos — jis 
liko nuoširdžiu tautiečiu, nuolat 
besisielojančiu Lietuvos ir lietu
vių reikalais. Savaime aišku, kad 
tai svečio žodžiams duoda tam tik
ro autoriteto. Už tat nenuostabu, 
kad jo pasiklausyti prigūžėjo pil
na JaunimoCentroapatinėsalė — 
keletas šimtų žmonių. Dauguma 
buvo senesnės kartos atstovų, bi
jau kad amžiaus vidurkis turbūt 
siekė 60 ar daugiau metų. Bet tai' 
nenuostabu. Kaip sakiau, užsienio 
politika daugiau buvo domimasi 
Lietuvoje. Ir kas ten ja pradėjo 
domėtis, šiandien čia pasiekė jau 
gražaus amželio.

Prelegentas pradėjo teigimu, 
kad jo tikslas neesąs ką nors mo. 
kyti, bet tik išprovokuoti galvojl-

mą politiniuose klausimuose. Po
litika nėra nei moralė, nei senti
mentas, bet šaltas faktų {vertini
mas, ieškojimas naujų ėjimų 
komplikuotoje šachmatų lentoje. 
Bet tokio politinio galvojimo Grei
mas pasigedęs savo tautlečiųtar- 
pe. Pavyzdžiui, kai Lietuvos ne
priklausomybei pradėjo grėsti 
pavojus, privačiai buvo svarsto
ma, su kuo geriau susidėti -- ru
sais ar vokiečiais. Apie trečią 
galimybę — glaudesnius santy
kius su lenkais, užmirštant teri
torini ginčą, buvo bijoma ir už
siminti. Tuo tarpu išėjo taip, kad 
Lenkija turi geresni satelito sta
tusą negu Lietuva, tiesiogiai Ijung 
ta | Sovietų Sąjungą. Dr. Greimas 
netvirtino, kad taip — susidėjus 
| tokią sąjungą su Lenkija, — iš 
tikro Lietuvai ir būtų geriau iš

Dirvos bendradarbis Vytautas Meškauskas reiškia abejones dėl 
prof. A. Greimo iškeltų politinių prielaidų. Prieky sėdi generolai 
Rėklaitis, Mieželis ir Musteikis.

Prof. Algirdas J. Greimas paskaitos metu Santaros - Šviesos 
suruoštame Chicagoje susirinkime. V.A. Račkausko nuotrauka

ėję. Tai tik pavyzdys tezei, kad 
politikoje reikia skaitytis su vi
somis galimybėmis ir reikia mo
kėti kartais eiti patiems su savo 
jausmais | kompromisus.

Po tokios tikrai iššaukiančios 
įžangos sekė klek liūdnesnė da
lis. Algirdą ir Oną Greimus pri
ėmusių ir vaišinusių draugų gar
bei reikia pastebėti, kad jie taip 
gerai, tikrai lietuviškai, ėjo tas 
savo pareigas, kad jų svečias tik
rai neturėjo laiko per paskutines 
tris savaites pasekti paskutinius 
įvykius ir pasiruošti paskaitai. 
Kai kurių jo paminėtų įvykių už
kulisinės priežastys nebuvo vi
sai patikimos, o kai kurios 
net netikslios.

Savaime aišku, kad paskaiti
ninkas buvo Prancūzijos, o ypač 
jos prezidento deGaullepolitikos 
teisinto jas. Europa neesanti tokia 
pat, kurią 1950 metais ar dar anks
čiau paliko buvę DP. Ji daranti 
sparčią ūkinę ir kultūrinę pažan
gą. Kartu ji norinti ir didesnės 
nepriklausomybės politinėje ir 
ūkinėje srityje. Tai Ir yra kon-

flikto tarp Prancūzijos ir JAV už- 
mazga.

Vėliau atsakydamas l paklausi
mus, paskaitininkas sutiko, kad 
de Gaulle politika, siekianti 
Prancūzijos absoliutaus suvere
numo, iš tikro kliudo Vakarų Eu
ropos susijungimui ne tik ūkiškai, 
bet ir politiškai {labai stiprų vie
netą, o tas, savaime aišku, paža
dina ir vokiečių nacionalizmą,ku
rie savo politinio tikslo -- Vokie
tijos sujungimo — labui eventu
aliai kada nors galėtų susidėti su 
sovietais. Tačiau tokia politika, 
gal būt esanti žalinga "mažos 
Vakarų Europos" susidarymui, 
faktinai ji net galinti padėti Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mui. De Gaulle mestas tautinės 
nepriklausomybės šūkis buvo su 
dideliu entuziazmu sutiktas ne tik 
Afrikoje ir Azijoje, bet ir Rytų 
Europoje. Atrodo, kad dr. Grei
mas mano, jog jei Prancūzija lie
ka nepriklausoma, sovietams nė-

V.A. Račkausko nuotrauka

laikyti savo satelitus, nes jų di
desnė laisvė tokiu atvejunesuda- 
ro pavojaus pačių sovietų saugu
mui.

Išeinant iš dabartinės būklės 
lietuvių politinis tikslas būtų pa
gerinti savo būklę galimybių rė
muose. Greimas labai skeptiš
kai žiūri | išeivijos demonstraci • 
jas. Jomis sunku paveikti Ameri
kos politinę liniją, kuri yra nu
statoma išeinant iš viso krašto 
Interesų, taip kaip juos supranta 
jos nustatytojai. Tam tikra pras
me jos net galinčios pakenkti,' 
nes sužadina sovietų budrumą. 
Prelegentas yra nusiteikęs vS. 
asmeniško kontakto su Lietuvoje 
likusiais palaikymą. Galimas ir 
tam tikra kultūrinis, tačiau gry
nai privatus, bendradarbiavimas, 
siekiant praplėsti savo korespon
dencijos partnerių bendrą ir spe
cifini atskirų mokslų ar techni
kos šakų žinojimo horizontą. Juo 
gudresni, juo daugiau žinių turės 
Lietuvoje gyveną , juo lengviau 
jiems bus išnaudoti tas pro
gas, kurias jiems patieks nuo
lat besikeičiantis gyvenimas.

Aišku, kad tas pasiūlymas su
silaukė skeptiškų atsiliepimų iš 
klausytojų tarpo. Ir toks susira
šinėjimas gali padaryti žalos to
kių laišku gavėjams. Greimas | 
tai pastebėjo, kad,tiesa, Lietuvos 
gyventojai, ypač senesni, labai 
bijo ir viską {taria, tačiau jauni
mo tarpe jis sutikęs tokių ,kurle 
savo kultūrinio ar profesinio žin
geidumo labui sutiktų rizikuoti ir 
kalėjimu. Visų vistiek kalėjiman 
nesusodinsi.

Beje, Greimas tokią politiką 
t.y. lietuvių prisitaikinimą prie 
susidariusios padėties pavadino 
"paleckine", kas sulaukė skaitlin
gų protestų. B. Raila siūlė jau 
geriau ją vadinti "Sniečkine" ar 
kaip kitaip, bet tik ne politinės iš
kamšos Paleckio vardu. Su kuo 
paskaitininkas ir sutiko.

Bendras {spūdis, kad Greimas 
yra labai geras kalbėtojas, tu
ris stiprų humoro pajautimą ir 
logišką, aštrų galvojimą. Užsie
nio politikos laukuose jis ne per 
didžiausias specialistas, tačiau 
jis pats savo uždaviniu laikė ne 
tiek apšvietimą, kiek sužadinti 
galvojimą. Atrodo, kad tai jam 
100% pasisekė. Užtai komplimen
tas priklauso ir to vakaro rengė
jams.

Meškauskas

Jaunimo Centro salė Chicagoje buvo perpildyta žmonėmis susirinkusiais pasiklausyti prof. A. Greimo 
paskaitos. V.A. Račkausko nuotrauka

Dirvos bendradarbis Bronys Raila diskusijose pasisakė prieš iš
keltą Paleckio vaidmenį Lietuvos politiniame gyvenime. Jo many
mu Sniečkus ten vaidina žymesni vaidmenį.

V.A, Račkausko nuotrauka
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nekultOrininko nuotartys taboro farmoje
Kai išsuki iš plieniniu lynu iš- 

tysusio greitkelio, ietimi smin
gančio per Michiganą ir savo 
smaigalį atšipinančio Į Ambasa
doriaus tiltą, iš karto pasijunti 
krašte, kurs kažkada ir kažinkalp 
nejučiomis yra pasidaręs savu. 
Sunki žalumos griūtis pavasario 
sriauto gaivalu nusileidžia iš 
dangaus ir paskandina savyje. 
Sodai, sodai ir nieko daugiau. Ir 
nejučiomis pasijunti niūniuojąs 
kadaise buvusią populiarią daine
lę, net Kipro Petrausko {giedo
tą: — Oi kas sodai do sodeliai... 
Taip, tik dėl bendros tvarkos, nes 
čia -- nieko kito, ir čia nieko 
ypatingo, nes tai toks krašto cha
rakteris.

Štai jau ir paupio vieškelis — 
River Road, išsivingiavęs taip, 
kaip išsivinigiavusi upė. Žemė 
smėlėta beveik pustomas smėlis, 
bet nešantis pasigėrėtinus der
lius. Tai garsiosios Michigano vai
sių juostos pradžia, kur prade
dant žemuogėmis, pamidorais, 
šparagais, gervuogėmis, atseit 
augmenimis besiglaudžiančiais 
prie dirvono ir einant per vyš
nias, persikus, obelis, kriaušes, 
vynuoges, pasiekiama nuostabiau
sių rezultatų. Derliaus sudoro
jimui kas met Į tas sritis su
plūsdavo tūkstančiai meksikiečių 
gerų žemės ir sodų darbininkų. 
Šiemet vaizdas kitokiom spalvom 
nusidažęs. Valdžia mat nutarė 
neleisti darbininkų iš užsienio, 
liepdama tenkintis saviškiais. O 
tų saviškių, kiek nori pietuose. 
Kuo daugiau negrų iš Šeimos ir 
Montgomery šiaurėje, tuo ma
žiau neramumų pas juos. Uždir
bama dvigubai. Vietoje mums jau 
Įprastų sombrerų ir spalvingų 
panchų, vietoje gitaros ir celi- 
to lindo, juosvai drumstas kong. 
lomeratas, aprengtas guminiais 
batais ir plastikinėmis skarelė
mis. Apgriuvusių sodybų darži
nės tos pačios, apleistų kabinų 
Stogai teikia tokią pat pastogę. 
Tas pats vietinio muskatelio 
butelis rankoje ir po tuo pat me
džiu ar krūmu paguldoma mer
gina. Ar juodvarnio sparno juo
dumo plaukais Terezita iš Nuevo 
Leon, ar Betsy, storalūpė ir krei
vakojė iš Georgijos.

Tačiau tai liečia vietinius Ūki
ninkus. Vaisiai parduodami uni
versalinėse krautuvėse nerodo 
jokių negrės ar meksikietės pirš - 
tų nuospaudų. Paupio keliu va
žiuojant mes džiaugdavomės pro
tarpiais sušvytinčia švento Juo
zapo upės mėlyne. O kur dabar 
ji? Ją uždengė medžiai. Per de
šimti metų saulė ir lietus darba
vosi vienodai ir atstangiai, o Ūki
ninkai atsuko užpakalius Į savo 
krašto puošmenĮ. Kitokios di
mensijos šiandien , negu jos buvo 
prieš dešimtĮ metų. Kai važia
vome į pirmąjĮ Santaros, ne 
tik pirmąjĮ bet ir steigiamąjį su
važiavimą. Ne, tai buvo prieš vie
nuolika metų. Tad ko stebėtis, kad 
daug kas pasikeitę? Pavyzdžiui 
ir tai, kad iš Chicagos kelionė 
trukdavo mažiausiai ketvertą

ALBINAS ŠVĖTELA 

valandų, kai dabar lengvai sukąri 
per dvi. Tave pasitinka Senjoras. 
Jo galantiškumas nepasikeitęs nė 
per plauką, nors jo paties plaukas 
jau visumoje perėjęs Į grynai si- 
dabrinĮ. Gerai, kad tų sidabrinių 
jam nestinga. Ta pati, pionierių 
laikais suręsta daržinė šiek tiek 
pakeitusi paviršių, pasitinka ir 
Įleidžia, kaip Įleido kažkada, jau 
labai seniai, dvidešimti jaunuo
lių, pasibaudusių -kalbėtis ir bar
tis lietuviškais reikalais.

— Žiūrėk, — sako Senjoras. 
-- Sutikau dvidešimtis vaikinų, o 
dabartės jau jie sutelkia iki dvie
jų šimtų. Ar tai nesmagu? Ar ne
verta buvo pradėti?

— Verta tai verta, tik kas galė
jo pramatyti, tai ką Tamstelė 
pramatėte?

— Galėjo kiekvienas, kas matė 
būrelĮ vyrukų, tokių, kaip Valdas, 
kaip Raima, kaip Vytautas, kaip 
Zenonas, Leonas, Julius ir Gab
rielius. Ir dar kelis kitus, kurių 
vardų šiandien nebeĮsitėmiju.

— Bepigu jiems, turint tokĮ 
dėdę...

— Velnio ak{, -- sako Senjo
ras. — Man tik patiko, kad jau
nuomenė nenori gūžinėti pakrū
mėmis. O ką jie daro, tai tegul 
daro kaip išmano. Blogo tai jie 
nepadarys. Ir aš nenoriu prisi
imti to, ko nepadariau. Man iš 
Australijos rašo ir stebisi ,kaip 
man neatsibosta išlaikyti kasmet 
gaujos dykūnų, susirenkančių Ta
boro Farmon, neva tai kultūrin
gais reikalais. Kvailam klausi
mui aš neturiu atsakymo. Tie, 
kurie susirinko, visada žinojo 
kam ir kaip rinktis. Jie patys pa
jėgūs tokiems susirinkimams. Ir 
to pa iliustravimui tinka patsai pir_ 
masis susibėgimas, kuriam aš tik
rai nebuvau nuošalus. Jievisi bu
vo tikri džentelmenai ir apsi
mokėjo, nors tam buvau priešin
gas.

-- O, o... — stebimės.
Tas patsai statinys, nežinia 

kaip pavadinti: -- daržine ar 
tvartu, nes jis kažkada atliko abi 
funkcijas. Milžiniškos pušies, pio. 
nierio kirviu aptašytas skersbal- 
kis, jungiantis abi statinio sienas, 
šiandien telkia žmones, kultūrin
gai susėdusius kėdėse. Jeigu jie 
nori rūkyti, jiems padėtos pele
ninės, jeigu jiems oro trūksta. 
Įjungiami vėsintuvai ir malūn
sparniai. O, čia krovė šieną irki" 
tus pašarus apačioje uždarytoms 
karvėms ir arkliams. Tegul bala, 
kaip gražu ir gera buvo kadaisel

Liaudis pradėjo kaip paprastai 
rinktis trečiadienio vakare. 
Ketvirtadienio rytą susirėmė 
akis Į akĮ jaunuomenė, atsto
vaujanti, anot dr. Kavolio ketu- 
rios-dešimtųjų metų generaciją. 
Tas patsai daktaras jiems ir va
dovavo. Jis dešimtmečiu vyres
nis, tačiau kiblus ir priekabingas 
Jaunuomenė kabinasi jam Į at- 
klastus ir nemano užsileisti nė 
per colj, kas aiškiai patinka dak

tarui. Jis ir konstatuoja, kad ši
tos generacijos atstovų mes ne 
tik nesame praradę, bet ko gero 
iš jų susilauksime savotiško atgi
mimo. Beveik norime sušukti va
lio!

Popiete pradeda rinktis išskir
tinai ypatingi dalyviai. Iš Phila- 
delphijos, Los Angeles, New Yor
ko, Bostono, Washingtono, na, ži
noma ir iš Chicagos, Titus An
tanaitis teriojasi su savo paruoš
tu ir sutelktu kultūrinės apžval
gos seminaru. Muzika, teatras, 
dailė, visuomeninė veikla ir lite
ratūra. Literatūra lyg ir daugiau 
paimta dėmesin. Bet su ja reika
lėliai nekokie. Antanaitis žiauriai 
nusistatęs prieš visokius kon
kursus, kaip neduodančius nieko 
rimto. Tačiau, jis pripažino vie
ną savybę, kad iš devynių pro
zos veikalų, bent šeši buvo išleis - 
ti konkursų dėka. Kas išleis ki
tus, kurie nesiuntė medžiagos ko - 
misijoms, dažniausiai sudaro
moms komerciniu pagrindu? Po
ezijos rinkinius ir dramos vei
kalus, kaip mažiau iškaščius, 
leidžia visokios organizacijos 
tuo pačiu atllkdamos misiją — 
išleisti neapsimokamus veika
lus.

Daktaras Greimas -- didžioji 
suvažiavimo atrakcija. Vai,ar tai 
juokas atvažiuoti iš taipos toli? 
Samariečiai, susijungę su Šviesa, 
tokias štukas pradėjo kartoti kas
inėtai. Pernai parsivežė Milašių, 
Lietuvoje, Nevėžio slėnyje gimu- 
s{ ir užaugusĮ, bet toje pačioje 
Lietuvoje sulenkėjusi lietuvĮ, di
delio garso poetą ir mąstytoją. 
Ir viskas buvo gerai, Cheslov 
Milosh nustebo tokiu lietuvišku 
deriniu, sakydamas kad nieko pa
našaus jam neteko matyti ir gir
dėti dešimteriopai didesnėjelen- 
kų bendruomenėje. Savotiškai nu
stebo ir Algirdas Julius Grei
mas, pareikšdamas, kad jis tikė
jęsis išgirsti kalbant apie krašto 
kultūrinį veidą, o čia dabar apie 
kažinkokių abejotinos vertės pa
bėgėlių svaičiojimus. Į galą, re
gis, jis savo nuomonėje susvyra
vo, tačiau visą laiką suko ir su
ko, nelyginant vėjarodė nepasto
viam orui esant, Į rytus, nors ne 
tolimuosius, betmaždaugten, kur 
Nemunas ir Neris. Ir barėsi ir 
piktinosi. Ko jūs čia sėdit, ko ne
važiuojant namo, ko iš viso čia 
atsiradote, kodėl nestiprinat ko
munistų partijos, kodėl neprotes • 
tuojat prieš Ameriką dėl Viet
namo, kodėl leidžiate kankinti neg 
rus? Greimas save laiko prancū
zu ir nepajėgia nuslėpti pasipikti
nimo, kad jĮ kažkuris draugiškai 
pavadino de Gaulle agentu. Tiek 
to. Jo narsa atlyžta, kai prasideda 
kapotis diskusininkąi. B. Railai 
neaišku, kodėl mes turėtume 
džiaugtis Karaliaučiaus surusini
mu ir jis netiki prelegento iškeltu 
dešimties procentų sulietuvėji- 
mu. Tai niekad negirdėtas ir pats 
moderniausias, ir tuo pačiu šlykš
čiausias kolonizacijos aktas, kai 
išnaikinami iki vieno krašto gy

ventojai, iki vieno surusinami vie
tovardžiai. Ko nepajėgė atlikti 
kryžiuočiai, dabar tą padarė ru
sai. Dabar jau pabaltijos tautos 
rusų supamos ir iš vakarų. Mes 
jau susigniaužiančiose rusų rep
lėse.

K. Drunga klausia, ką veikė 
prancūzų intelektualai, kai Lie
tuvoje partizanai rašė lygios ne
turinčią epopėją? Ar lietuvio krau
jas menkesnės rūšies už vietna
miečio ir afrikiečio? Prelegentas 
tikina, kad prancūzai iš viso ne
žino nieko, kas ta Lietuva ir ko
kios jos bėdos. Ir prancūzams ne
privalu tokiomis smulkmenomis 
užsiimti. Tačiau — kažkuris pa
stebėjo — prancūzų intelektai 
žinojo ir sielojosi, kai tos pačios 
Lietuvos, tuos pačius gyventojus 
ėste ėdė hitleriniai naciai.

Publikai taip pat buvo neaišku, 
kokiu būdu Greimo siūlomas 
siųsti knygas pasiųsti, kad jas gau
tų. Iš ton viskas ateina, iš čia nie
ko. Iš ten tūkstančiais svarų ko
munistinė medžiagą, iš čia gi ne
galima gimtojo kaimo aplankytu 
Lietuva, regis toliau iš Paryžiaus 
negu iš New Yorko. Į tvirtinimą, 
kad Greimas prancūzas ir jam 
Lietuva neprivalu, buvo pasakyta, 
kad visi daržinėje susėdę yra ame
rikiečiai ir jiems, bent dabar, ne
privalu Į Lietuvą grĮžti.

Organizaciniai Santaros-Švie
sos reikalai. Federacija jau yra 
gerokai pasidarbavusi. O jos už
mojai ateičiai beveik stebina. Ste - 
bina todėl, kad iš daugelio -- te
dirba kietai nedaugelis. Ir tiems 
keliems, visko iki pagerkliui. Ar 
jie ilgai pajėgs šakotis ir putotis, 
savo krašto naudai ir bičiulių pa
togumui? Ar tarpuvartėje neatsi
stos ulceriai ir širdžių atakos? 
Bet, kaip žinantieji tvirtina, taip 
buvo, taip ir paliks. Tas pats pas 
ateitininkus, tas pats pas skautus.

Religiniam - sekuliariniam po
kalbiui susėda trys Jonai: —Va
laitis, Liutkus Ir Šoliūnas, kore
guojami Vytauto (Kavolio). Rei
kalai pašėlusiai aktualūs. Vati
kane dar Jono dvidešimttrečiojo 
užraukta duonkepė tebesikiloja 
ir tebesiputoja. Aiškiai matosi 
jog mielių nesigailėta. Altoriai su 
paskubiu nešami pro duris, žy
dai atleidžiami nuo mirtinos nuo
dėmės, giedoriai derina stygas 
gimtąja kalba. Aižėja dogmos, 
kunigai kilnoja sutanų skvernus, 
viltingai skersakiuodami Į mote- 
rytes, liuteronai ir bambizai jau 
galės apturėti dangaus karalystę. 
O čia pat negrai daužo automobi
lius, plėšia krautuves,peilius ga
landa ant šaligatvio briaunos, de
gina viską kas galima padegti. Los 
Angeles Watts rajonas niekuom 
nesiskiria nuo Hirošimos. Jonas 
Liutkus, žaliausių metų jaunuo
lis, tiesioginiu skridimu nusilei
dęs iš Šeimos. Ir kai jis kalba, 
jauti pakinkiuose bėginėjančias 
skruzdėles ir drėkstančius poa
kius. Jis žino ko nori ir nesigiria, 
ir jo buvimas Šeimoje nie
kuom nesiskiria nuo misijonie- 
riaus, atvykusio Afrikon. Prie 
Zambezi upės kanibalai muša 
būgną ir paskubiu kursto laužą 
-- Alabamoje Ku Klux Klanas 
iškelia kryžių ir jĮ padega. Ir vie •

KANADOS LIET. JAUNIMO KONGRESO
PROGRAMA

Penktadieni, spalio 8 d. —
8 v. v. — Prisikėlimo parapijos salėje 1021 College 
St., Toronte jaunimo susipažinimo šokiai.

šeštadienį, spalio 9 d.,
Prisikėlimo parapijos salėje —

9 v. r. — Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metų ir Kanados 
Lietuvių Jaunimo Kongreso atidarymas, sveikinimai, 
meno parodos atidarymas.
10 vai. — dr. R. Vaštoko paskaita "Kūrybingos kultū
ros keitimas”.

11 vai. — simpozijumas — debatai paskaitos tema.

3 vai. — Kanados lietuvių jaunimas pasirodo scenoje. 
Dalyvauja devynių apylinkių jaunimas.
8 v. v. — kongreso didysis pobūvis, Zucen Elizabeth 
salėje, parodos aikštėje.

Sekmadienį spalio 10 d. —
11 vai. — Prisikėlimo bažnyčioje iškilmingos pamaldos.
3 vai. — Prisikėlimo parapijos salėje sol. L. Šukytės 
ii- pianisto T. Gurevičiaus koncertas. Solistei akom
panuoja muz. D. Skrinskaitė.

(i v. v. — banketas iv kongreso uždarymas Park Plaza
viešbutyje, Bloor St. ir

nl ir kiti žino, ko jiems reikia. 
Ir Liutkus žino. JĮ suima ir apmu 
ša ir parodo kartuves. Ir vėl pa
leidžia, kad iš naujo suimtų ir ap

kultų ir prikištų kartuvių virvės 
mazgą. Pauostyk -- sako. Skais
čiaveidis jaunikaitis Liutkus be
veik tikras, kad jĮ nugers pietuo
se, ir lygiai tikras, kad jo bu
vimas ten prisidės prie negrų 
išlaisvinimo.

Iš ko? Jonas Šoliūnas irgi ne
pėsčias, ir jei tik savaitgaliais 
prisideda prie negrų laisvinimo 
(tik vieną kartą tebuvęs nuvykęs 
Į pietus) tai prašoka kovingumu. 
M.L. Kingą jis sulygino su Moze, 
vedančiu tautas iš namų nevalios. 
Kažkuris suabejojo, ar taip jau 
visi negrai engiami? Kad pie
tuose, tai taip. Bet jau milžiniš
kos masės negrų gyvena šiaurės 
pramoniniuose miestuose, kur 
apie jų skriaudimą nebepatogu 
būtų ir kalbėti. Jiems statomi 
moderniausi apartamentai, mo
kyklos. Federalinėse Įstaigose 
negrai sudaro tarnautojų daugu
mą. Fabrikuose sau nepatinkamą 
darbą negras laiko diskriminaci
ja, nors jo kvalifikacijos menkos. 
Vieno negro bijo dvidešimt baltų
jų. Valdas Adamkus nusistebėjo, 
kodėl Šaunusis Maižiešius neke
lia balso dėl Lietuvos vergijos ir 
ar išviso galima sulyginti negrų 
priespaudą JAV su rusų komunis
tų pavergtomis tautomis, šoliū
nas atsakė, kad Kingas greičiau
siai net nežino, kad yra tokia Lie. 
tuva ir kitos paniekintos tautos. Ir 
vėl stebisi publika, kad Nobelio 
premijos laureatas beveik neraš
tingas, nes nežino net elementa
rinės geografijos.

Kalbant apie katalikybės atsi
naujinimą, Šoliūnas tikras revo
liucionierius. Net negali patikė
ti, kad tai tas pats, minkštai, 
trumpai, aukštaitiškai duodantis 
socialinius patarimus "Margu
čio" radijo programose. Besika- 
binėjantis prie vyskupų ir prelatų 
ir ne vienam dvasiškam tėveliui

Avenue Rd.

užraugęs tulžĮ. Beveik "sukomu- 
nistėjęs katalikas". O savo kie
mą jis moka ginti — nebijokit. 
Kai Gj Procuta, viską girdintis 
ir viskuom persiimantis suvažia
vimo dalyvis, tikras gaidys - peš
tukas, pasipustęs pentinus, pa
siteiravo, kodėl ateitininkai To
ronte visas dienas apie viską kal
bėjo ir aiškinosi, o neužsiminė 
apie Lietuvoje persekiojamą re
ligiją, daugumoje katalikybę, nes 
anot jo Juk ir ateitininkai turėtų 
būti katalikai, tai Šoliūnas atrė
žė, kad ateitininkai žino ką darą, 
nes jie atsinaujina Kristuje. Beto 
išleido ir pasauliui paskleidė Si
biro lietuvaičių maldaknygę. Ar 
Amerikos negrai smaugiami ir re
liginėje srityje, niekas iš civili
nių teisių kovotojų neatsakė.

Sekė filmai. Krepšininkų pasi
rodymas Australijoje, ir vėliau 
Romo Šležo susuktasis pagal J. 
Jankaus "Velnio balą". Tasai su
kėlė ginčų ir pasiaiškinimų, tuo 
labiau, kad Šležas ketina eiti prie 
didesnio darbo savo srityje. Rim
vydo Šilbajorio pašnekesys apie 
savo patirtis ir Įspūdžius metų 
bėgyje Maskvoje, klausantiems 
buvo neeilinė valanda. Sodri, vaiz
dinga kalba, gyvas perteikimas. 
Pagaliau, ko ir stebėtis, juk ne 
išgverusi, beraštė bridžportinė 
davataka, o jaunas ir gabus dak
taras, pačios valdžios pasiųstas 
mokslo pagilinimui, kultūrinių 
mainų pretekstu. Šilbajoris susi
tiko daug lietuviško jaunimo ir 
pajuto jų lietuvišką šlrdĮ, nors 
dauguma jų — komunistai. Kon- 
traversiniai pasisakymai, baimė, 
susilaikymas, netikrumas savimi 
ir su kalbančiuoju, vienok nenu
stelbė tikrojo jausmo — lietuviš
kumo. Lietuviai studijozai, nors 
Ir priklausydami partijai, susi
rinkę dainuoja "Lietuva brangi, 
mano tėvyne"... Ir jų poakiai 
drėksta ašaromis. Ir estai studen
tai gieda Estijos himną ir ...

(Nukelta Į 5 psL)

Antrajame pasauliniame kare pagarsėjęs šnipas Ciceronas 
pagaliau prabilo. Jis parašėatslminimus.kurleanglamsprimi
nė nemalonią istoriją, kaip iš jų buvo vagiamos paslaptys.

Jo tikroji pavardė yra Elyesa Bazna, kjarĮ vokiečių am
basadorius Turkijoje von Papen buvo pavadinęs Ciceronu. 
Tarp svarbių dokumentų, Ciceronas vokiečiams pardavė ir są
jungininkų invazijos Į Europą planus, duodamas net tikslią da
tą, kada Eisenhowerls išsilaipins, bet vokiečiai nepatikėjo ir 
manė, kad tai provokacija ir už tas informacijas mokėjo ne
tikrais pinigais. Iš 300,000 sv. sterlingų, kuriuos Bazna gavo 
iš vokiečių, pusė buvo netikrų.

Savo atsiminimuose Bazna pasakoja, kaip jam pavyko pasi
samdyti kambariniu pas britų ambasadorių sir Hughe Knatch- 
bull Hugesson ir iš jo geležinės spintos vogti dokumentus.

Būdamas kilme albanas ir Turkijos piliečiu, sakosi dir
bęs iš "patriotiškumo", norėdamas sukliudyti Turkijai Įsi
velti Į karą, bet jis nepaneigia fakto, kad norėjęs užsidirbti 
daug pinigų.

Dabar Bazna, buvęs Ciceronas, gyvena Turkijoje ir ver
čiasi prekyba.

Vielos tvora supo nacių amba
sadą Ankaroje. Aš žinojau ke
lią. Suradau plyšĮ ir patekau Į 
parką. Naktis buvo šviesi ir ar
tinaus! prie sodininko namelio. 
Slinkdamas išilgai mūro galvo
jau, kad mano likimas turės lš- 

sispręsti būsimose sekundėse: 
aš tebuvau dar tik kawass — tur
kiškas žodis skirtas nusakyti na
mų tarną. Aš turėjau pasidaryti 
šnipu, iš karto geriausiai pasau
lyje apmokamu šnipu. Nebent, 
jei...

Žvilgterėjau Į laikrodĮ. Moy. 
zisch turėjo būti netoli. Jei jis 
būtų su palydovu, buvau nutaręs 
bėgti. Aš juo nepasitikėjau, ly
giai kaip ir jis manimi. Ar jis 
gavo pinigų? Ar jis puls mane ir 
bandys atimti filmus?

Vėliau knygoje, kurią jis para
šė apie mūsų susitikimus ir pa
gal kurią buvo susuktas filmas, 
sužinojau, kad aš jam buvau ne
simpatiškas. Aš pats apie jĮ ma
žai ką žinojau. Jis buvo preky
binis attache prie nacių amba
sados. Vėliau sužinojai, kad jis 
buvo SS Oberstrumbannfuehrer 
ir Reicho slaptosios tarnybos na ■ 
rys ir, kad tiesioginiai be von 
Papeno, dar vykdė Kaltenbrunne - 
rlo Įsakymus.

I pasimatymą jis atvyko dviem 
minutėm anksčiau skirto laiko. 
Aš išgirdau, kaip buvo sutarta: 

-- Peteri
Iš karto neatsakiau, norėda

mas pamatyti, ar niekas jj ne
seka. Drebančia širdimi aš pri

siartinau iš užpakalio ir pasa
kiau:

— Eikime Į jūsų biurą.
Jis krūptelėjo, bet susigrie

bęs atsakė:
— Eikime.
Mes perėjome sodą iki pasta

to, kuriame buvo nacių saugumo 
skyrius. Ėjome tylėdami. Aš pa
stebėjau, kad nebuvo jokių švie
sų. Pirm pradėdamas tarnauti 
pas ambasadorių sir Hughe, aš 
buvau nacių ambasados patarėjo 
Jenke tarnu ir žinojau vietą.

— Jūsų biuro langas išeina Į 
Ataturko bulvarą. Ar jūs užlei- 
dotę užuolaidas?

Moyzisch dar nebuvo Ankaroje, 
kai aš tarnavau pas Jenke, bet 
jis turėjo žinoti mano praeitĮ.

— Jūs esate gerai informuo
tas, — pasakė jis.

įėjus Į biurą jis uždegė švie
są ir uždarė duris. Mes buvome 
vieni du ir man lengviau pasidarė, 
nors baimė, kad aš galiu būti pa
gautas spąstuose, vis tebebuvo 
didelė.

-- Parodykit man filmus, — 
pasakė jis.

— Pirma parodykit man pini
gus...

Aš neturėjau jokios garantijos, 
kad manęs neapstatys. Moy
zisch nieko nesakydamas pri
ėjo prie geležinės spintos. Kad 
galėtų pasukti raktą, jis man at
suko nugarą, bet staiga atsisuko. 
Mūsų žvilgsniai susitiko. Aš su
pratau, kad ,ir jis bijojo manęs.

Dabar mano paties baimė dingo ir 
aš jĮ nuraminau:

— Aš neturiu jokio ginklo!
Jis nieko neatsakė ir iš spin

tos išėmė pakietėlĮ, suvyniotą 
Į turkišką laikraštĮ. Aš ištie
siau ranką su dviem filmais. Jis 
žiūrėdamas Į filmus paklojo ant 
stalo 20,000 angliškų svarų. Tai 
buvo didžiausia suma, kokią aš 
savo gyvenime buvau matęs ir 
man staiga pasidarė visai nor
malu, kad ta suma man priklauso. 
Manyje kilo noras dar daugiau tu
rėti pinigų. Moyzisch sužėrė pi
nigus ir vėl padėjo Į geležinę 
spintą.

— Parodykit dabar savo fil
mus, — pasakė jis.

Aš negalėjau atsisakyti ir jis 
paėmęs nusinešė Į gretimą kam
barį, kur buvo foto laboratorija. 
Praėjo ketvirtis valandos, kuris 
man pasirodė amžinybe. Manyje 
vėl kilo Įtarinėjimai ir baimė. 
Jis galėjo pasilaikyti filmus ir 
mane išvaryti, arba net... Aš vi
jau tas mintis, kaip staiga du
rys atsidarė ir pasirodė Moy
zisch su tuščiom rankom. Ašban - 
džlau išskaityti jo veido išraišką.

Jis pirmas prabilo.
— Stiklą whisky?

-- Pinigus pirmai
Jis man padavė iš spintos pi

nigus ir tuo pačiu laiku ištiesė 
popieriaus lapą. Pakvitavimą!

— Prašau pasirašyti.
Aš pradėjau juoktis:
— Aš dar nesu beprotis.
Jis nusišypsojo ir pasakė:

— Mes mėgstame formalu
mus.

Bet tuo pačiu metu jis suplė
šė pakvi tavimą ir pripildė stik
lus pirmos rūšies whisky. 
Mes sumušome ir aš vienu gurkš
niu išgėriau. Aš skubėjau apleis
ti ambasadą.

-- Neužmirškit man duoti nau
ją aparatą ir filmų, — pasakiau 
jam.

Jis išėmė iš stalčiaus.
— Tai viskas, ko jūs norite?
— Kada mes kitą kartą pasi

matysime, aš noriu, kad man 
parūpintumėte revolverĮ.

— Kuriam reikalui?
— Aš noriu revolverio,
— Jūs jĮ turėsite.
-- Tad rytoj, — pasakiau aš 

apsisukdamas išeiti.
-- Rytoj? — nustebo jis.
— Aš jums atnešiu kitus fil

mus. Jie paruoštu
— Bet aš rytoj neturėsiu pi

nigų jums sumokėti, — pastebė
jo jis.

Aš patraukiau pečiais.
Jūs man sumokėsite kitą kartą.

Aš jums atidarau kreditą...
Ir aš apleidau ambasadą tuo pa

čiu keliu, kuriuo atėjau. Bet ŠĮ 
kartą jau ne "kawass" išlindo per 
skylę, o turtingas žmogus.

(Bus daugiau)

Skaityk ir platink
DIRVĄ



1965 m. rugsėjo 24 d. DIRVA Nr. 102 — 5

TABORO FARMU
(Atkelta iš 4 psl.) 

verkia. Būdingiausia, kad studi- 
jozai iš Lietuvos partizanini laik ■ 
metĮ aptaria skirtingai, negu jis 
aptariamas Čia, Maskvos mokyk
lose besilavinantis lietuvis - 
komjaunuolis ar komunistas, di
džiuojasi esąs nariu trijų milijo
nų tautos, drįsusios išeiti Į ko
vą su dviejų šimtų milijonų mons
tru. Ir tą kovą ištęsęs septynis 
metus.

Grįžtant namo, Šilbajoriui bu
vo leista sustoti ir Vilniuje. Nau
jais lietuvių statytais viešbu
čiais ir kavinėmis jis gretinosi 
Vakarams, aštriu kontrastu at
siribodamas nuo "senos bobos” 
— Maskvos. Nors ir patsai Vil
nius priminęs dešimti metų dė
vėtą švarką su naujomis sago
mis.

Algirdas Landsbergis, ir tai 
jau buvo šeštadieni, nušvietė li
teratūrinę būklę Rytų Europoje. 
Vengrai, čekai ir lenkai esą žy
miai toliau pažengę laisvėjimo 
kryptimi. Kas galima satelitams, 
dar neprieinama vargšėms Pabal 
tijo tautoms. Šviežesnio vėjo gū
siai jau prasiveržią ir toliau, ir 
toks Kafka jau spausdinamas 
Maskvoje, tačiau Vilnių jis te
pasieks po trejų - keturiu metų. 
Kodėl? O tai esą todėl, kad Lie
tuva -- nuošaliausia provincija. 
Iš vienos pusės pati vakariau- 
sia ir pažangiausia sovietiška 
sritis, o politiniai, daugiausiai 
smaugiama ir niekinama. Lie
tuviškoji raštija krašte kylanti, 
tik prelegentas vengė sugretinimo 
su čionai esančia, Antanaitis klau
sė, kaip laikosi iš Chicagos na
mo parbėgęs Morkus-Markevi- 
čius. Jo niekas ten nelaikąs ra
šytoju, tik nešvankiu parsipla- 
kėliu. Pivoriūno žodžiais ir kitas 
Markevičius, kurio jau kelios kny
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Kai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

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

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dviejy.

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

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
2monės kalba, kad stiprus, šal

tas, auksu šviečias Schaefer 
suteikia tq pati pasitenkinimo 
šalta stiklo po stiklo ragaujant.

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

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

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

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kurį privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vienq. Schaefer Brewenes. New York and 

fdb.iny. N Y . Balfimore. Md.

r
M

gos išleistos Lietuvoje, nepažen
gęs nei sprindžiu nuo grafomano 
tako. Tas gerai, grafomanams 
Lietuvoje pusėtinai gera dirva, 
jeigu pataiko l liniją. Tik visiš
kai dingsta vaizdas apie litera
tūrą krašte, kai jai atstovauja 
tas patsai A. Markevičius ir Vai' 
čiūnaitė ir ne bet kur, o "The 
Literary Review". Tuo mastu 
vadovaujantis, visiškai sudirba
ma tėvynė, nes mūsų Los Ange
les mieste reziduoją rašytojai, 
nuo Švaisto iki Tininio, visiškai 
neatsilieka nuo Markevičiaus. O 
Gliaudą jau seniai turėjo gauti 
Nobelio premiją.

Nelyginant briedžiai kaitroje 
vandens, laukėme pakartotinos 
Greimo paskaitos. Ir ji buvo šau
ni, ir lygiai šauniai riejosi ne
sutinką ar apnikti neaiškumų, 
lyg nuo to priklausytų visų eg
zistencija. Mitai tapo sugriauti 
neišskiriant neiparyžietiško. Bet 
taip ir reikia. Taip žlugo Kavo
lio mitas, kai jis siuntė dvide
šimt egzempliorių antrojo "Met
menų" numerio su paklausimais 
ir gera širdimi. Nieko iš ten. Nie
ko iš Lietuvos. Nors "Metmenys" 
žinomi ir skaitomi tenai. Ne vi
sų, ne. Tik partiečių ir šulų. Tai 
kaip prieiti prie liaudies?

Literatūros vakaras jaunam, 
žuvusiam poetui Algimantui Mac ■ 
kui prisiminti. Galiausiai Algir
do Landsbergio veikalo "Meilės 
mokykla" vieno veiksmo išstaty
mas. Labai jis buvo pavykęs, ži
nant partizanišką pasiruošimo 
procedūrą. Aktoriai iš "Antro
jo kaimo", režisierė iš Goodma- 
no studijos. Jei liaudžiai audrin
gais plojimais per vargą pavyko 
išsiprašyti autorių -- Landsber
gį, tai nepavyko ieškant ir lau
kiant režisierės — Dalios Jukne
vičiūtės.

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

Ką padarysi?
Sekmadieni, vietoj klebono mi

šių, kalbėjo Zundė. Ir visi klebo
nai, įskaitant prelatus ir kanau
ninkus, galėjo pasimokyti kaip rei
kia kalbėti. Nebūtų jokių parapi
jinių problemų.

Ir laikas iškeliauti.
Biauriausia valanda (atmetus 

namų, žmonų ir vaikų pasiilgi
mą) visuose sambūriuose, kai rei
kia priglausti žandą ir pasakyti: 
— iki pasimatymo. Nes galima ir 
nebepasimatyti. Seniau, kalbu, 
prisimindamas pirmuosius suva
žiavimus, po sekmadieninio su
sirinkimo visi rinkdavosi ir bend
ra grupe nusifotografuodavo. Sun
kiu žodžiu tai išreiškiu, kaip ly
giai būdavo sunku rinktis ir lauk
ti, palaikant bibilijinę tradiciją 
iš Vokietijos. Na, bet žiūrėk, kaž 
kuriame laikraštyje neatpažįsta
ma nuotrauka su prierašu, kad 
paskutinis "Santaros" suvažiavi
mas. Fone visuomet istorinė dar 
žinė.

Liaudis daug ko pasimokė ir 
dabar gali keliauti namo. Bet ko
kia liaudis? Eibė profesoriaujan
čių daktarų, eibė inžinierių ir ki 
tokių profesionalų. Sunku jsivaiz 
duoti kitą sambūri, kur lygis ne
krinta žemiau universiteto. Mo
kyta liaudis dar daugiau pasimokė 
ir žino, kad Lietuvos neišvaduos 
nei Vlikas, nei Altą. Gal būt iš 
Kinijos su Timurlenko ordomis 
ateis pavasaris pavergtai Euro
pai. Europai ir Lietuvai verkti- 
nai reikia renesanso su totoriš
ku, išlenkto kardo ašmenų blyks
telėjimu. Kalbėti ir prisiminti 
Lietuvą, kaip mes ją prisiminda 
vome seniai, tai tas pats, kaip 
rflkštelinis gubinispeizažas, ap
šlakstytas nusivadėjusiu selte
riu.

Sušukime valio priklausomai 
Lietuvai! Nes Lietuvai neapsimo
ka kam nors nepriklausyti.

Laikai jau nebepataisomai yra

Vaizdas iš Atlanto rajono skautų stovyklos Vilnius. Sėdi stovyklos vadovai. Iš kairės: A. Saulaitis, 
kun. S. Kulbis, P. Molis ir A. Glodas. Prie užrašo "štabas" stovi sargybiniai E. Meilus ir S. Dabrila

SKAUTU SIUVYKLA "VILNIUS”
Rytinio pakraščio skautai ir 

skautės šiemet stovyklavo savai
tę Four-H organizacijos stovykla 
vietėje, netoli Worcesterio, 
Mass. Stovyklavietė {rengta su 
namukais vilkiukams, paukšty
tėms, gražiu pušynu skautų ir 
skaučių palapinėmis, saugia 
maudykle, didele aikšte, kurio
je skautų pionieriai {rengė vė
liavų stiebus, altorių, trijų kry
žių kalną, trisdešimties pėdų 
bokštą.

Vos tik atvykus stovyklon, už
puolė lietingas ir šaltas oras, 
kuris tęsėsi keturias dienas, o 1 
galą pasidarė saulėta ir gražu. 
Stovyklos programa {vairi, ir 
stengtasi priminti stovyklos pa - 
vadinimo reikšmę: Vilnius.-Sto
vyklos dienraštyje Gedimino Ai
das, kurj redagavo vyr. sk. Mil
da Bakšytė, būdavo rašinėlių, dai - 
nų ir eilėraščių apie Lietuvos 
sostinę; skautais tautiniais mo
tyvais dirbo darbelius; tautinę- 
religinę susikaupimo dieną pa
šnekesiai ir vakare Mišios su 
pamokslu ir vėliau laisvės ko
votojų laužas. Kad ši pagrindi
nė mintis pasiekė jaunuosius sto - 
vyklautojus, matyti iš sugalvotų 
stovyklos šūkių: "Vilnelė, Vil
nelė, graži mūs šalelė" (paukš 
tyčių) ir "Vilnius, kalnas, sto
vykla, tegyvuoja Lietuva!" (skau. 
tų).

Stovyklos programa, kaip pa
prastai, {vairi: žaidimai, pasa
kojimai, darbeliai ir rankdar
biai, iškylos su kliūtimis ir už
daviniais, primityvus virimas, 
gamtamokslis, skautiškų žaidi
mų ir plaukymo varžybos, laužai 
ir linksmavakaris su žaidimais ir 
tautiniais šokiąis.

Stovyklos viršininkas buvo P. 
Molis, skaučių virš. R. Lora, 
paukštyčių B. Šimanskienė, vil
kiukų R. Jakubauskas, komen
dantai A, Glodas ir G. Česnai- 
tė. Stovyklos dvasios vadovas 
kun. Stasys Kilbis, SJ, atnaša
vo Mišias lietuviškai, stovyklau
tojai dalyvavo giedodami ir at
sakydami lietuviškai.

Skilčių varžybose pasižymėjo 
Lapinų skiltis (New Yorko) I vie
ta; II vieta lygiai laimėjo skiltys 
iš Bostono, Hartfordo ir Morces- 
terio, o Brocktono Arų skiltis 
pasižymėjo lietuviškumu, kal
ba ir tautiniais motyvais darbe- 

pasikeitę ir kas atsiliko, tas at
siliko.

Iš čia mes atsisveikinome su 
Škėma, su Kaupu, su Mackumi. 
Kitais metais gal dar {nešime nau 
jų vardų. Nes laikas, kaip šven
to Juozapo upė, nepripažįstanti 
jos krantų savininko ignoravimo.

Ta pati sodų žaluma užlieja 
mus pasileidus atgalios. O nebe
sinori dainuoti, kaipdainavomeat 
vykdami. Nes esame pavargę ir 
persisotinę. Ir tai labai gerai, 
ir baisiai gerai.

Vienoje vietoje sutviska upės 
vanduo. Pro medžius, pro šakas, 
tartum prasilaužus meldyną. Vy
nuogės kvepia. Netrukus prasi
dės jų dagojlmo metas ir Con- 
cordia slyvai mėlynai nudažys 
juodą Betsy ranką, tos pačios 
Betsy, visą vasarą praleidusios 
Šiaurėje ir liguistai pasiilgusios 
pietų.

liais. Atskiriems skautams {teik 
tos dovanos už pavyzdiną vadova. 
vimą (A. Valančiūnui.A. Raškiui) 
už pažangumą (A. Šimukoniui) už 
lietuviškumą, skautiškumą, daly 
vavimą laužuose, už skautiškus 
žaidimus. Skaučių pastovyklėje 
pirmąsias tris vietas laimėjo 
Širšės iš Hartfordo, Lapės iš 
Elizabetho ir Pelėdos iš New 

Stovyklos komendantas A. Glodas duoda skautui S, Dabrilai sto
vyklos laikraštėlj. Šalia stovi stovyklos programos vedėjas A. Sau
laitis.

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų' pasauli! Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.

BOTA N Y ..500” kostiumai ii' paltai. 
M A N i IATTA N ma ršk iniui. 
I.EF. ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
k a s <1 i e n .

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 1 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RI BŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 S, Ashland Avė., Chlcago 9, III. Telef. YA 7-1272 

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

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

ATVAŽIAVĘ J CIIICAGĄ
• aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ
VIRŠ 200 LIET. DA1L. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

“SPARTA” atstovybę 
RADĖJO. RAŠOMOS IR

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

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

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 6062£

Yorko ir VVaterburio. Vilkiukų 
vadovai pirmą vietą skyrė New 
Yorko dviems būreliams ir antrą 
ją Hartfordo būreliui. Paukštyčių 
būreliams {teiktos gairelės už 
pasižymėjimą mandagumu, pasa
kų paišymo varžybose, gamtos 
pažinimo varžybose ir už pavyz
dingumą. Premijoms knygas įgi
jo beveik kiekvienos vietovės tė
vų komitetų aukomis, o visiems 
jaunesniesiems padovanota kny
gelė "Su Trispalve".

S.St.

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI
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NIDOS LEIDYKLOS PLANAI
Londoniškis Nidos Knygų Klu

bas yra jau atidavęs rlšyklon ir 
netrukus pradės siuntinėti savo 
nariams didžiuli Jurgio Gliaudos 
romaną AGONUĄ. Rašytojas čia 
vaizduoja paskutines nepriklau
somos Lietuvos dienas, prade
dant sovietų ultimatumais ir bai
giant paleckinės vyriausybės su
darymu. Romane iškyla prieš 
skaitytoją ir daug ligi šiol neži
nomų dalykų, o pats priminimas 
anų metų duos progos skaityto
jams atsišviežinti ir prisiminti 
kas ir kaip {vyko.

Ta proga verta pasakyti, ką gi 
daugiau žada duoti Nidos Knygų 
Klubas ir ką jis daro.

Ligi šiol skaitytojai jau yra 
gavę 3 tomus kanauninko Myko
lo Vaitkaus atsiminimų. Laukia 
nešamas Į spaustuvę ketvirtasis 
tomas PER GIEDRĄ IR AUDRĄ 
kuris baigiamas pirmuoju pasau
liniu • karu. Kanauninkas dabar 
vėl rašo atsiminimus apie ne
priklausomybės laikus — NE
PRIKLAUSOMYBĖS SAULĖ. Tų 
nepriklausomybinių atsiminimų.

KOSTAS BUTKUS
LO - KOŠT CO.

NAMŲ PAGERINIMO BENDROV®

3407 W. 7lst Street
CHICAGO, ILL. 60629

IX 5-6291 bet kuriuo 
laiku.

Telefonai: PR 8-2781 rytate ir

DURYS
Remto Butkaus sukonstruoto* ir už
patentuotos tvoros, langai, stogeliai, 
vonioms durys, krautuvių sumoder- 
ninlrnas Ir kiti modernūs namų pa
gerinimai. Geriausio metalo didžiau
sias pasirinkimas. Ruošdamiesi kų. 
nors pagerinti krelkiUJa j mus Ir su
teiksime informacijų nemokamai, o 
Jūs sutaupysite pinigų Ir gausite g*- 
rcenes medžiagai ir darbų. 

MAROUETTL PARK
2533 f. 71 St. tel GR 6 2345 6

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 Avė., Jei TO 3-2108 9

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE iVAUJIJE MODERNIOJE

PARAMA MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. J a n u š a i t i s ii- J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. 3 Str. French Cognac ............................ 5th 4.59,
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P......... ">th 4.89
3. Armagnac Imp. French Brandy .......5th 4.39
4. Riccadonna Vermouth 30 oz..............Bott. 1.29

s- Zubrovka 100 proof ...................
h. Napoleon Imp. French Vermouth
7. Bordeaux French Wine ..............

tur būt, susidarys dar ne vienas 
tomas, ir reikia tikėtis, kad jie 
bus patys {domiausi skaitytojui 
ir labiausiai pravartus mūsų li
teratūros istorijai, nes juose su
sitiksime su daugeliu žymių sa
vo literatūros, apskritai rašto 
ir visuomenės ar valstybinio gy
venimo žmonių.

Leidyklos žinioje dar yra jos 
pasiimtieji išleisti taip pat iš da
lies ar ištisai atsiminimais re
miantis parašytieji darbai: Bro
nio Railos LAUMIŲ JUOSTA, Juo. 
zo švaisto DANGUS DEBESYSE, 
Jono Miškinio apie' Dzūkiją i r Jo
no Strumskio apie savo neramų 
gyvenimą. Pažadėjęs tokią knygą 
yra ir mūsų teatro veteranas te- 
atrologas Stasys Pilka apie teatro 
ir literatūros žymiuosius žmo
nes. Poetas Jonas Aistis yra pa
žadėjęs visada skaitytojui {do
mių savo straipsnių rinktinę.

Leidykla yra gavusi Antano Tū
lio novelių rinkini INICIALAI PO 
TILTU ir Juozo Tininio NUSKAN
DINTAS ŽIEDAS. Su Antanu Vai
čiulaičiu sutarta išleisti nauja 
laida jo MŪSŲ MAŽĄJĄ SESE
RĮ ir tariamasi dėl naujo nove
lių rinkinio ir dėl legendų kny
gos. Laukiama {domaus romano 
iš Petro Tarulio. Alė Rūta yra pa
žadėjusi romaną ir novelių rinki
ni, Jurgis Gliaudą — romaną AU
KURAI STABAMS ir novelių rin
kini. Su Jonu Žmuidzinutariama
si dėl novelių rinkinio. Bele
tristikos knygą yra pažadėjęs 
Aloyzas Baronas. Seniai laukia 
eilės K. Barėno novelių rinkinys, 
kuris netrukus žada būti papildy
tas romano bandymu. Savo no
velių rinktinę žadėjo duoti Vytau
tas Alantas.

Metų sąvartoje išleidžiamas 
literatūros^ metraštis ANTROJI 
PRADALGĖ, kuriame, šalia jau 
žinomųjų, pasireikš su savo kū
ryba keletas naujų talentų.

Su Europos Lietuvių Studijų 
Savaitės vadovais apsvarstyta ir 
sutarta leisti atskira knyga šie
metinės paskaitas. Jas leisti ska
tina mintis, kad Nidos Knygų Klu
bo prenumeratoriai yra inteligen
tiški žmonės ir nesitenkina vien 
beletristika ar atsiminimais: jie 
domisi dar ir politika, filosofija, 
literatūra, istorija. Šitą jų domė
jimąsi iš dalies galės patenkin
ti toksai paskaitų rinkinys. O savo 
ruožtu tokia knyga būtų indėlis Į 
mūsų mokslinę literatūrą.

Dar toliau eidamas, Nidos Kny
gų Klubas yra pasižadėjęs išleis
ti bent trejetą tomų prof. Dr. Jo
no Griniaus kritikos straipsnių 
ir literatūrinių studijų. Manoma 
kad ir tą pasiryžkmą skaitytojai 
palaikys būtinu. Be to, norima 
patenkinti ir kitą, jau pačių skai - 
tytojų keliamą pageidavimą —

I

Laimutės ir Birutės draugovių Clevelande skautės su savo vadovėmis šenbergiene ir Kavaliūniene 
vienos sueigos metu. J. Garlos nuotrauka

LITUANISTINE ENCIKLOPEDIJA ANGLU KALBA
Nepriklausomoje Lietuvoje 

pradėtą leisti Lietuviškąją En
ciklopediją sutrukdė rusų oku
pacija, sustabdžiusi jos leidimą 
1944 metais. Nutrauktą leidimą iš 
naujo pradėjo ir tebetęsia lie
tuviai išeiviai svetur.

Naujai Lietuvių Enciklopedijos 
leidimas buvo pradėtas be jokio 
kapitalo ir grynai vieno žmogaus 
asmenine atsakomybe, be jokių 
mecenatų paramos. Buvo balsų, 
reiškusių nepasitikėjimą ir kėlu
sių abejonių. Nepaisant visų sun
kumų, daugelis tautiečių LE pre
numeruodami atėjo talkon. Jūsų 
prenumeratos ir {galino darbą tęs
ti. Susidarė savotiškas fondas: 
išleisto tomo pajamos {galindavo 
leisti kitą tomą.

Giliausia pagarba ir nuošir
džiausiu dėkingumu galiu praneš- 

Išleisti Lietuvos istorijos darbų.
Išleidęs Maironio JAUNĄJĄ 

LIETUVĄ ir Šatrijos Raganos 
VIKTUTŲ, Nidos KnygųKlubasbū- Be to, neretai { leidyklą (žino

tų linkęs paleisti { žmones ir dau
giau lietuviškų klasikų, jei tik 
apylėčiai leidyklos tempai {galin
tų. Buvo svarstoma pakartoti 
Vaižganto PRAGIEDRULIUS, V. 
Pietario ALGIMANTĄ Ir kt.

Jau metęsis l kelis nuotykius 
(leisdamas RINKTINŲ, kalendo
rius, o dabar literatūros metraš
čius), Nidos Knygų Klubas ryž
tasi dar vienam naujam. Dalis jo 
skaitytojų, pavyzdžiui, nelinkusi 
1 poezijos ar dramos veikalus. Ta
čiau tokie darbai irgi turi būti 
leidžiami. Dėl to N Idos Knygų Klu
bo finansinius reikalus tvarkan
čios Lietuvių Namų Akc. Bend
rovės vadovybė pritarė minčiai, 
kad, šalia įprastinių, visiems na
riams skiriamų dalykų, dar būtų 
išleidžiama šiek tiek ir vadina
mųjų "neapsimokančių" leidinių. 
Jie būtų duodami nariams kaip ne
mokamas priedas, arba leidžiami 
mažu tiražu ir pardavinėjami 
tiems, kurie jų nori. Keletas dar
bų šitai nekomerciškai serijai 
jau laukia eilės.

Dabar, be kita ko, skubiai spaus • 
dinamas sieninis kasdien nuplė
šiamas kalendorius 1966 metams, 
vienintelis toks laisvajame lie
tuviškame pasaulyje ir įsigijęs 
jau populiarumo (tie, kurie j{ 
gauna, jau susigyveno su juo).

Nidos Knygų Klubo adresas: 
1 Ladbroke Gardens, London, 
W 11, Great Britain.

tl, kad LE leidimą užbaigsime 
XXXV-ju tomu. Taigi pilnas lei
dinys sudarys 35 tomus. Į pasku
tinįjį (XXXV) tomą bus sudėti ir 
papildymai bei patikslinimai; j{ iš 
leisime 1966 m.

LE daugiau ar mažiau yra skir
ta saviesiems -- lietuviams, 
nors, tiesa, LE turi ir kelios de
šimtys svetimųjų bibliotekų bei 
asmenų JAV ir kitur.

Tiek anksčiau, tiek ir dabar 
apie Lietuvą Vakarų kalbomis 
veikalų beveik nėra. Dėl to ir 
svetimųjų šaltiniuose pilna ne
tikslumų ir net netiesos, žalingos 
Lietuvai. Todėl yra gyvas rei
kalas mums patiems parūpinti vei
kalų apie Lietuvą ir svetimomis 
kalbomis. Taip pat jau ir lietuvių 
tarpe yra gana daug, kurie, sve
tur gimę ir augę, nebemoka savo 
tėvų kalbos, o apie Lietuvą ieško 
žinių: ne tik šiaip sau ką nors apie 
tėvų glmtąjj kraštą sužinoti, bet 
ir mokslo darbams. Taigi ir daliai 
lietuvių jau reikia veikalų apie 
Lietuvą jiems suprantama kalba.

me, kad ir l kitas Jstaigas) krei
piasi svetimieji, ieškodami pri
einamų jiems suprantama kalba 
šaltinių apie Lietuvą aplamai.

Yra kilusi mintis išleisti litu
anistinę (Lietuvos kraštas ir is
torija, žmonės ir kt.) enciklope
diją anglų kalba. Manome, kad to
kiu leidiniu būtų užpildyta ne tik 
esanti spraga, bet kartuatitaisy- 
tos neteisingos žinios apie Lietu
vą. Aktualu tai ir dėl to, kad oku
pantai rusai taip pat jau imasi 
teikti savo "informacijas" apie 
Lietuvą ir Vakarų kalbomis.

ši mintis buvo ilgai brandinta, 
aiškintasi, tartasi. O kai ji buvo 
jau kiek plačiau žinoma, ir mūsų 
spauda palankiai atsiliepė skatin
dama tokj leidinį būtinai leisti. 
Vėliau tam pritarė ir } rezoliu
cijas įrašė Kultūros Kongresas 
(Chicagoje), Lietuvos Vyčių Sei
mas (Bostone), Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos Seimas 
(New Yorke).

Toks spontaniškas pritarimas 
rodo, kad šitokia enciklopedija 
yra tikrai reikalinga. Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla, sulau
kusi plataus pritarimo, pasiryžo 
lituanistinę enciklopediją anglų 
kalba leisti. Bet ir vėl, kaip ir 
anksčiau LE sumanius leisti, su
siduriame su sunkumu, iš kur im
ti lėšų. Todėl ir vėl visos viltys 
nykrypsta ( savuosius, vėl | lie
tuvius, tikintis talkos ir paramos

5th 4.75
5th 1.19
5th 0.98 

ją užsisakant. Talkos bei para
mos tiek daug, kiek daug ir kaip 
nuoširdžios buvo sulaukta lei
džiant LE.

Į svetimuosius (asmenis bei 
bibliotekas) galėsim kreiptis tik 
I-jj tomą išleidę, nes prospektą 
leidžiant jau reikės duoti pusla
pių teksto ištraukų ir iliustracijų. 
Taigi visos mūsų viltys — platus 
visų pritarimas, todėl ši svarbų 
reikalą atiduodame l Jūsų ran
kas, tikėdamiesi sulaukti Jūsų 
pritarimo ir prenumeratų. Kaip 
LE, taip ir lituanistinės enciklo
pedijos anglų kalba išleidimas pri • 
klausys tik nuo Jūsų nuoširdaus 
atsiliepimo.

Ne vien tik lietuviai pritaria 
šiam sumanymui. Pritaria bei 
skatina ir svetimieji, š.m. birže
lio mėn. yra gautas Popiežiaus 
Pauliaus VI laiškas, kuriame tarp 
kitko rašoma: ”... Kristaus Vie
tininkas, už parodytą prielanku-

SENIAUSIA, VIENA Iš PIRMŲJŲ 
SIUNTINIŲ FIRMŲ AMERIKOJE

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
GARANTUOJA:

Pristatymą pilnai ir saugiai trumpiausiu laiku 
Jūsų siuntinio giminėms USSR
Draudimą Jūsų siuntiniui nuo bet kurios rūšies 
rizikos
Jokių papildomų rinkliavų iš siuntinio gavėjo. 
Kainas be konkurencijos ir gausų pasirinkimą 
prekių, audinių ir dirbinių mūsų centrinėje 
Įstaigoje bei visuose skyriuose.

VYRIAUSIA IŠTAIGA
718 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19108 

Telef. WA 5-3455

CENTRINĖ IŠTAIGA 
NEW YORKUI
220 Park Avenue South, 
Phone: 982-8410
Uptown Phila. skyrius 
Philadelphia, Pa. 19123 
WAlnut 5-8878
BALTIMORE 
3206 Eastem Avenue 
Baltimore 24, Md.
DI 2-2374
BOSTON
390 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
AN 8-8764
CHICAGO
4102 Archer Avenue 
Chicago 32, III.
FR 6-6399
Branch
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III.
BE 5-7788
CLEVELAND 
7023 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio
UT 1-0807
DETROIT
6460 Michigan Avenue 
Detroit 10, Mich.
TA 5-7560
ELIZABETH
943 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N. J.
EL 4-7608
HAMTRAMCK
11415 Jos. Campau Avenue 
Hamtramck 12, Mich.
TO 8-7940 

mą labai dėkodamas, dėl šio dar
bo jus labai sveikina Ir karštai 
linki, kad dieviškajai malonei pa
dedant, jūsų bendros pastangos 
laimingai privestų prie artimos 
ir trokštamos darbo užbaigos ir 
kad {vyktų jūsų pasiryžimas iš
leisti tą pačią Enciklopediją ir 
anglų kalba. Jo Šventenybė, mels
damas visagalio Dievo veiksmin 
glaustos pagalbos ir šviesos, tau 
ir visiems, kurie rūpinasi šio vei
kalo leidimu, būtent: leidėjui, re
daktoriams ir bendradarbiams 
mieliausiai telkia prašytąjį 
Apaštališkąjį Palaiminimą".

Dažnai girdima, kad esama 
nuovargio paremti vieno ar kito 
leldlnio-knygos išleidimą, pri
sidedant darbu ar pinigu prie to 
ar kito lietuvių kultūrai, lietuvių 
tautai bei valstybei naudingo ir 
reikalingo darbo. Tačiau be pas
tangų nieko nepasiekiama. Ar ne
kėlė nuovargio ir Aušros, Varpo, 
Tėvynės Sargo leidimas? Niekam 
nepriekaištaujame, bet nemano
me, kad bent vienas iš mūsų, gy
venąs Vakarų laisvajame pasauly 
je, išdrįstų pasiskųsti savo nuo
vargiu ar nepriteklių savo arti
majam, pasilikusiam krašte ar 
ištremtam kančiai.

Darbą norime pradėti 1966 m. 
pradžioje ir I-j{ tomą galėtume 
jau išleisti 1967 m. Viso būtų 6 
tomai. Kiekvienas tomas bus 608- 
640 psl., labai gero popieriaus, 
kietais viršeliais gražiai {rištas. 
Visų tomų kaina būtų $90.00. Juos 
manome išleisti per 5 metus.

Pranešdami š{ mūsų sumany
mą Jums, labai nuoširdžiai pra
šome Jūsų talkos ir paramos pre
numerata. Malonėkite užpildyti 
žemiau atspausdintą pritarimo - 
numerata.

Susiradus reikiamam skaičiui 
prenumeratorių, dar šiemet at
skiru laišku Jums pranešimeapie 
jos leidimą.

Su didele pagarba ir nuoširdžia 
padėka —

Jūsų Lietuvių Enciklopedijos 
Leidykla.

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKU KNYGŲ

V

KANSAS CITY
18 S. Bethany
Kansas City, Kansas 
AT 1-1757
LOS ANGELES 
3216 Sunset Blvd.
Los Angeles 26, Calif. 
NO 5-9887
MIAMI
2755 Biscayne Blvd. 
Miami 37, Florida 
FR 9-8712
MINNEAPOLIS
217 E. Hennedin Street 
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4908
NEW BRITAIN, Conn. 06051 
c/o N. Yazkewich
165 Hartford Avenue
OMAHA
5524 S. 32nd Street 
Omaha, Nebr. 
731-8577
PITTSBURGH
346 Third Avenue 
Pittsburgh 22, Pa. 
GR 1-3712
ROCHESTER
683 Hudson Avenue 
Rochester 21, N. Y. 
BA 5-5923
SAN FRANCISCO 
1236 Ninth Avenue
San Francisco 22, Calif. 
LO 4-7981

SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39 St.
M E 3-1853

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

TRENTON
730 Liberty Street 
Trenton, N. J.
LY 9-9163_____ .
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• Juozas Stempjžis, Tė
vynės Garsų radijo vedė
jas, rugsėjo 17 d. progra
moje nuoširdaus bendra
darbiavimo dvasioje iškėlė 
Dirvos 50 metų gyvavimą.

• Pianisto A. Kuprevi
čiaus ir sol. Ir. Stankūnai
tės koncertas įvyks spalio 
23 d. Naujosios parapijos 
salėje.

Po koncerto žemutinėje 
salėje bus vaišės prie stalų 
ir šokiai.

Šv. Kazimiero Lituanisti
nės Mokyklos Tėvų Komi
tetas maloniai kviečia vi
sus tą vakarą paskirti šiam 
koncertui.

Jei lietuviškai mokyklai 
padėsit — niekad nesigai- 
iėsit!

Bilietus šiam .koncertui 
galima įsigyti: "Patria” 
krautuvėje, E. 185 St., tel. 
531-6720; Spaudos Kioske 
ir pas Sušinskienę telef. 
531-7727.

minės m.k. Čiurlionį

Rugsėjo 22 d. sukako 90 me
tų nuo M.K. Čiurlionio gimimo 
datos. Didžiojo mūsų dailininko ir 
muziko gimtadienio prisiminimui 
Baltijos Aidų radijas pirmadienį 
rugsėjo 27 d., 8-9 vai. vak. per

• Burmistras Ralph S. 
Locher yra gimęs Europoje 
ir supranta mūsų proble
mas. Jis atvyko į Ameriką 
lygiai kaip ir daugelis iš 
mūsų, ir čia įsikūrus suge
bėjo išnaudoti savo gabu
mus tarnaujant tautai, sa
vo valstijai ir miestui.

Clevelande pirma jis bu
vo teisių sk. direktorium ir 
tuo būdu įgijo daug patir
ties miesto administracijo
je.

Clevelandas šiandien — klėstus miestas, 
tarnaująs pramonei, tarnaująs darbininkijai, 

tarnaująs visuomenei!

Išlaikykime jį tokiu!

Perrinkite RALPH S. 
LOCHER

BURMISTRU

Antradieni, rugsėjo 28 d. yra rinkimų diena. 
Tai diena balsavimui, jei siekiate tęstinumo 
sąžiningos, apdairios ir veiksmingos miesto 

vadovybės!
LOCHER FOR MAYOR COMM1TTEE 

Bronis J. Klementovcivz, Sec, 
1659 Meri Avenue

J Lietuvių Dieną taip pat atsilankė ir kandidatas į Cievelando 
burmistrus R. Perk, kuris pasakė turiningą kalbą. Nuotraukoje iš 
kairės: dr. V. Ramanauskas, R Perk, K. Karpius ir inž. A. Pautie- 
nius.

DIRVA

WXEN-FM (106.5) radijo stotį 
transliuos Čiurlionio kūrinių kon
certą. Programoje — Styginis 
kvartetas, simfoninė poema 
Miškas, ir fortepijono kūriniai. 
Lietuvių ir anglų kalbomis apy
braižas apie Čiurlionio gyvenimą 
ir kūrybą skaitys J. Stempužis 
ir R Kudukis.

Šią programą globoja Lietuvių 
Bendruomenės I-os apylinkės 
valdyba.

* RALPH J. PERKO kandida
tūrai remti Lietuvių Komiteto 
steigiamasis susirinkimas įvyks 
sekmadieni, rugsėjo 26 d. 2.30 
vai, p.p. Čiurlionio Ansamblio 
namuose.

* VYSK. VALANČIAUS litua
nistinėje mokykloje nuo šio šeš
tadienio rugsėjo 25 d. visose kla ■ 
sės pamokos pradedamos 9 vai.

Savo rinkiminę kampani
ją jis remia atliktais dar
bais ir šio miesto laimėji
mais.

Miestas auga ir klesti. 
Tos pažangos išlaikymui 
reikalingas tęstinumas pa
tyrusios miesto vadovybės.

Pirminiuose rinkimuose, 
rugsėjo 28 d. Cievelando 
gyventojai kviečiami bal
suoti už burmistrą Ralph S. 
Locher. (Sk.)

15 min. Pamokos baigiamos — 12 
vai. Tėveliai prašomi įduoti vai
kams po I dol už rašomąją me
džiagą ir atitinkamą sumą už va
dovėlius.

• Ralph A. McAllister,
esą. kalbės Lietuvių Kon
servatorių Klubo susirinki
me rugsėjo 24 d., 8 vai. 
vak. Čiurlionio Ansamblio 
namuose. Kandidatas į 
miesto burmistrus pasirin
ko temą "Mokykla,'miestas 
ir kontroversija".

VYSKUPO VALANČIAUS 
LITUANISTINĖS MOKYK

LOS CLEVELANDE 
KANKLININKĖS DI

DŽIUOJASI BOSINĖMIS 
KANKLĖMIS

Prie naujų bosinių" kanklių 
O, lr A. Mlkulsklai ir muz. J. 
Žilevičius.

Nedaug išeivijoje turime 
kanklių orkestrų, kurie ro
dytųsi plačiajai visuomenei. 
Tuo tarpu žinome kanklių 
orkestrą, vadovaujama už
sitarnavusios kanklininkės 
Onos Mikulskienės, veikian
tį prie lituanistinės mokyk
los Clevelande. Kitas kank
lininkių orkestras, tos pat 
veteranės vadovauj amas, 
veikia prie Čiurlionio an
samblio, kuris yra V. Eu
ropoje mūsų kanklės išgar
sinęs, ir T. Dzikienės Vai- 
delučių kanklininkių būre
lis, taip pat plačiai veikiąs 
toli nuo savo kolonijos, New 
Yorko. ribų.

KEEP...

X AUGUSTUS G. PARKER
CHIEF JUSTICE 

of
CLEVELAND MUNICIPAL COURT 
Election Day — November 2, 1965

I DIRVOS VAKARAS, !
pirmasis rudens sezono parengimas, 

ivyks s. m. rugsėjo mėn. 25 d., L v
Sv. Jurgio parapijos salėje.

! PROGRAMOJE — CLEVELANDO VYRŲ OKTETO koncertas. 
Solistė I. GRIGALIŪNAITĖ.

J VAKARIENĖ — BUFETAS — ŠOKIAI — . B
■ ■ 

šokiams gros populiarusis MELLODY BAND orkestras. J

■ PRADŽIA; 7:30 V AL. VAK. 
PAKVIETIMŲ KAINA — 6 DOL.

Iš anksto pakvietimus prašoma įsigyti Dirvoje ar pas ALT S-gos vai- ■ 
dybos narius.

■

Čiurlionio ansamblis Lietuvių Dienoje išpildęs programą. Nuotraukoje Vi, Plečkaitis, ansamblio val
dybos pirmininkas, diriguoja ansambliui. J. Garlos nuotrauka

Vyskupo Valančiaus Li
tuanistinės mokyklos kank
lių orkestras šiais metais 
įsigijo BOSINES KANK
LES. Kaip matyti nuotrau
koje, jos yra didelės, aukš
tos, turi 10 stygų, groja
mos plaktuku. Tokios kank
lės skamba žemu, garsu ir 
kanklių bendrą skambėjimą 
padaro daug pilnesnį, įspū
dingesnį, pagražina visą 
kanklių orkestrą. Tokios 
kanklės išeivijoje yra pir
mutinės savo dydžiu. Lietu
voje didieji valstybiniai 
kanklių orkestrai, turintieji 
iki 50-60 kanklininkų, bai
gusių specialias mokyklas, 
turi po kelias bosines kank
lės, net ir dar didesnės kon- 
trabosines, dar žemiau 
skambančias.

Ši bosinių kanklių modelį 
ir išmatavimus'paruošė Alf. 
Mikulskis, o pačias kank
les, prisilaikant braižinio, 
padarė clevelandietis Neį
manąs, kurio žmona ir duk
ros dalyvauja Čiurlionio an
samblyje.

Įsijungus bosinėm kank
lėm, visas orkestras pasida
rė nebeatpažįstamas, kitaip

MOKINES 
SIUVAMOMS 
MAŠINOMS

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

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

JOSEPH & FEISS CO. 
2149 WEST 53rd STREET 

(prie Lorain Avė.) 
TEL. 961-6000 

skamba ir chorui pritari
mas kanklėmis.

Kiek teko patirti, vieno 
mecenato dėka Vysk. Va
lančiaus mokyklos kanklių 
orkestrui padovanota mik
rofonai, kas koncertų metu 
žymiai sustiprins ir geriau
rezonuos kanklių muzikos
palydą. J. Žilevičius

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs &. WiUiam 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

Nr. 102 — 7

■ 
■

■ 
■
■

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į V. Gied
raitį tel. 944-6835.

MŪSŲ MIRUSIEJI

JUZIFA JANKAUSKAS, iš 1030 
Dillewood Rd., pašarvota Della 
Jakubs & Son laidotuvių namuose, 
936 E. 185 gt., buvo palaidota 
rugsėjo 22 d,, Kalvarijos kapinė
se.

ELEONORA ŠIMKUS, iš 598 
Meadowlane Dr., Richmond Hts., 
buvo pašarvota Della Jakubs & 
Son laidotuvių namuose, 6221 Ed- 
na Avė. ir palaidota rugsėjo 22 d. 
Ali Souls kapinėse.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS HARTFORD

Nei anksčiau, nei dabar Amerikos lietuviu laikraštis 
iš prenumeratorių negalėjo išsilaikyti, nebent tik šiaip 
taip galą su galu suvesti. O spaustuvės įruošiamos irgi 
ne amžiams. Mašinos ilgainiui pasensta, genda, nusidėvi, 
technika keičiasi. Mašinas reikia taisyti arba naujų įsi
gyti. Prenumerata kiek keliama, bet ji papildomų stam
besnių išlaidų nepadengia. Mūsų laikraščių prenumerata, 
nors dabar padidinta, iš tikrųjų nėra tiek aukšta, jeigu 
atsižvelgti, kiek pabrango popierius, pašto persiuntimo 
išlaidos, visokios spausdinimo išlaidos ir atlyginimai dar
bininkams . . . Laikraštis tarnauja mūsų visumenei ir 
mūsų kultūrai, taigi visuomenė turi jam padėti ir jį nuo
lat stiprinti.

Juozas J. Bachunas

BOSTON
• Amerikos Lietuvių In

žinierių ir Architektų Są
jungos suvažiavimas įvyks 
spalio 9-11 d. Lietuvių Tau
tinės Sąjungos namuose, 
484 E. Fourth St., So. Bos- 
ton, Mass. Suvažiavimas 
prasidės šeštadienį, spalio 9 
d., 2 vai. po pietų iškilmin
gu posėdžiu, kuriame prof. 
Alf. Jurskis skaitys paskai
ta tema: "Dvidešimtas am
žius — mokslinės revoliuci
jos ar pažinimo plėtros pa
kopa”. Tą pat dieną 7 vai. 
vakaro Dorchester Plaza, 5 
Tonawanda St., Dorchester, 
įvyks banketas su vaišėmis 
ir šokiais.

Toronte rugsėjo 11 d. susituokė Jonas Cirūnas su Irena Kuniutyte. 
Abu jaunavedžiai — senosios imigracijos tėvų vaikai. Jonas Cirūnas 
ruošiasi daktaratui iš chemijos srities. I. Kuniutytė šiemet baigė 
"home economics" Toronto universitete ir šiuo metu atlieka stažą 
šv. Mykolo ligoninėje Toronte.

Lletuvių Bendruomenės San Francisco apylinkės naujoji valdyba. Iš kairės: V. Baipšys, P. Laurinai
tis, A. Kudirkienė, pirm. A. Pranys ir J. Sidzikauskas. Salia stovi lietuvių parapijos kunigai P. Manelis 
ir T. Paulis.

Į iškilmingą posėdį ir 
banketą kviečiama visa 
Bostono lietuviška visuo
menė.

Sekmadienį, spalio 10 d., 
ryto šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, bus at
laikytos pamaldos už miru
sius ir žuvusius Sąjungos 
narius. 10 vai. iki 1 :45 vai. 
Liet. Taut. S-gos namuose 
vyks darbo posėdis. 3 vai. 
visi suvažiavimo dalyviai 
dalyvaus "Laisvės Varpo” 
koncerte. Pirmadienį bus 
s u organ ižu olos eksku rsijos 
i pramonės įmonės ir sta
tybas.

Šiais metais ALIAS su
eina penkiolika metų nuo

LB Detroito apylinkės valdyba buvo susirinkusi posėdžiui aptarti Bendruomenės mėnesio pravedimo 
reikalus. Pakviestas apie LB skaityti paskaitą St. Barzdukas. Jo paskaita įvyks Lietuvių Namuose, sek
madienį, rugsėjo 26 d. 1 vai. P.P. Be to, nutarta kreiptis į tėvus, kad leistų vaikus lankyti lituanistines 
mokyklas. LB Detroito apylinkės valdyba nuoširdžiai remia Lapkričio 13 manifestaciją ir paskyrė 50 
doL auką. Nuotraukoje valdyba. Iš kairės: V. Bauža, H. Gobienė, inž. S. Juzėnas, dr. V. Majauskas, inž. 
A. Rudžiūnas ir pirm. dr. K. Keblys. J. Gaižučio nuotrauka

spalio 2 dieną Jonyno sve
tainėje loterijai. Pelnas ski
riamas lietuviškom organi
zacijom remti.

įsteigimo, ta proga ALIAS 
Bostono skyrius organizuo
ja inžinierių ir architektų 
darbų parodą, kuri bus ati
daryta šeštadienį, 12 vai. 
Liet. Taut. S-gos namuose 
ir tęsis visą suvažiavimo 
laiką.

NEVV YORK

• A. Stempužienė, mezzo 
sopranas, komp. I). Lapins
ko kūrinių koncerte, š. m. 
spalio mėn. 10 d., 4 vai. p. 
p. Brooklyno kolegijos au
ditorijoje, išpildys solo par
tiją "Mergaitės Dalia”, pa
lydint simfoniniam orkes
trui, kuriam diriguos pats 
korpozitorius D. Lapinskas. 
Koncertą organizuoja ko
mitetas, kuriam pirminin
kauja A. Kazickienė. Jai 
talkininkauja nariai: L. 
Baltrušaitienė, S. Gedvilai
tė, K. Kudžma, A. Sabalis 
ir A. Vainius.

CHICAGO
• K. Donelaičio lituanis

tikos mokykla Chicagoje 
naujuosius mokslo metus 
pradėjo gražiai ir viltingai. 
Mokykla ir toliau dirba šeš
tadieniais, miesto mokyklos 
patalpose (McKay Publie 
School, 6901 So. Fairfield 
Avė.). Mokykloje yra pa
rengiamasis skyrius (vaikų 
darželis) ir šeši pagr. mo
kyklos skyriai, o taip pat 
veikia ir penktoji, šeštoji ir 
septintoji aukšt. mokyklos 
klasės. Mokyklą lanko per 
300 moksleivių. Mokytojau
ja — 20 mokytojų, mok. 
vedėjas — mokyt. Julius 
Širka.

Mokykloje ir šiais metais 
be pagrindinių lituanistinių 
dalykų, bus mokoma tauti-

Chicagoje netikėtai susitikusios Saulės gimnazijos Kaune 1934 m. 
laidos abiturientės. Iš kairės: Žukauskienė, O. Greimienė ir dr, 
Žukaitė, V.A. Račkausko nuotrauka

nių šokių ir dainų, o taip 
pat bus sudarytas mokvk- 

• los choras. Be to, mokiniai- 
ės, kurių tėvai pareikš no
rą, turės lietuvių kalba R. 
Kat. religijos pamokas ir 
išeis katechizacijos kursą.

ši šeštadienį, rugsėjo 25 
d., dar bus tęsiama naujai 
j šią mokyklą stojančių mo
kinių registracija mokyklos 
raštinėje.

šių mokslo metų tėvų ko
mitetui, išrinktajam pava
sarį buvusiame tėvų susi
rinkime, vadovauja Jonas 
R. Karuža. Cm. v.)

• Jūra Marija Stanulytė 
pavasarį baigė Chicagos 

universitetą. Studijavo po
litiką. ypatingai domėjosi 
tarptautinių santykių rai
da ir problemomis bei tarp
tautine teise. Daugelyje sa
vo darbų, referatų, o taip 
pat ir diskusinių seminarų 
metu. Jūra panauduodavo 
laisvosios Lietuvos turėtuo
sius tarptautinius santy
kius. sutartis su kitomis 
valstybėmis, kaip lygiai ir 
dabartinę lietuvių tautos 
padėtį... Universitete Jū
ra priklausė prie "Delta 
Sigma” ir Calvert House. 
Be to visą studijų metą ak
tyviai dalyvavo neolithua- 
nų veikloje, vienais metais 
buvo NL Chicagoje valdy
bos narė, aktyvi stovyklų 
dalyvė, laikraštėlio bendra
darbė. Taip pat Jūra pri
klauso ir Lietuvių Skaučių 
Seserijai, turi vyr. skilti- 

ninkės laipsni.
Jūra savo sumanumu ir 

gabumais moksle, išsiskyrė 
iš bendraklasių jau mokslo 
pradžioje ir visą laiką lai
kėsi pirmaujančiųjų grupė
se. Taip Immaculate Con- 
ception parapijinę mokyklą 
baigė pirmąja mokine, Ma
ria HS, Chicagoje, baigusi, 
pirmųjų 5 mokinių grupėje, 
laimėjo National Marit 
Scholarship, Talman Seho- 
larship Avvard ir kt. stipen
dijas. Taip pat pirmąja mo
kine Jūra yra baigusi Chi
cagos Aukštesniąją Litua
nistikos Mokyklą, šioje mo
kykloje būdama, bendra
darbiavo metraštyje, kaip 
lygiai jos rašiniai yra tilpę 
Maria HS Yearbook ir Chi
cagos Universiteto dienraš
tyje.

Jūrą Stanulytę, greta po
litinių diplomatinių mokslų, 
domina muzika, drama, ta
pyba ir kiti menai. Ji aštuo
nis metus lankė prof. V. Ja- 
kubėno piano studiją, ret
karčiais, pagavusi laisva
laikio valandėlę, griebiasi 
aliejinių dažų teptuko ir 
škicuoja jos vaizduotėje su
sitelkusius vaizdus.

1965-66 mokslo metams 
Jūra Stanulytė įsiregistra
vo į Columbia universitetą 
New Yorke. kur nori gilinti 
toliau tarptautinės teisės 
studijas ir jas vainikuoti 
politinių mokslų doktoratu.

(mv)

BEVERLY SHORES

• Beverly Shores Lietu
vių Klubas išsirinko 1966 
metams naują valdybą se
kančios sudėties: L. Nekus
— pirmininkas, P. Rulis ir
G. Kačanauskas — vicepir
mininkai, Irena Jonynienė
— sekretorė, Dr. A. Juo
zaitis — iždininkas, A. Bra- 
shy — finansų sekretorius.

• Dail. Marija Ambrozai- 
tienė sutiko padovanoti vie
ną iš savo kūrinių Beverly 
Shores Lietuvių Klubo ren
giamam 10 metų jubilieji
nio baliaus, įvykstančio

• Raimondas Jonas Kriš- 
čiokaitis, Prano ir Leonoros
K.riščiokaičių, gyvenan č i ų 
W. Hartford, Conn., sūnus, 
baigė aukštuosius mokslus 
ir gavo daktaro laipsnį — 
PhD.

Kriščiokaitis gimė 1937 
metais Lietuvoje, šakių ap
skrityje.

Tuoj po karo su tėveliais 
atvyko i Jungt. Am. Vaist. 
ir apsigyveno Hartforde, 
Conn., kur baigė pradžios 
mokslą bei aukštesniąją 
mokyklą. 1958 metais bai
gė Connecticut valstybės 
universitetą fizikos - mate
matikos srityje ir gavo ba-. 
kalauro laipsnį. Toliau mok
slus tęsė Michigano valsti
jos universitete, ryžtingai 
siekdamas daktaro laipsnio. 
Čia savo kuopščiom studi
jom ne tik įstengė laikytis 
pirmaujančių studentų ei
lėse, bet taip pat atkreipė 
profesūros dėmėsi ir jam 
buvo suteiktas Fellovvship 
ir paskirtas fizikos-astro- 
nomijos departamentan in
struktorium. Po studijų 
eksperimentinės branduoli
nės fizikos srityje, išlaikęs 
baigminius egzaminus, šį 
pavasarį sėkmingai apgy
nęs dizertaciją.

Dr. Kriščiokaitis priklau
so JAV Fizikų Profesinei 
Draugijai ir garbės draugi
joms: SIGMA Pi SIGMA ir 
Society of SIGMA Xi. Be 
to, jis yra JAV Armijos Re
zervo Karininkų Korpo lei
tenantas.

Jis yra nusistatęs pasi
švęsti grynai moksliniam 
darbui. Jau yra parengęs 
mokslinį darbą ir atidavęs 
spaudai. Kitus du baigia ra
šyti. Netrukus persikels ir 
pradės dirbti Harvardo uni
versiteto Accelerator labo
ratorijoje prie tos labora
torijos direktoriaus žymaus 
mokslininko prof. M. Stan- 
ley Livingstoho,

Jo žmona Elzė taip pat 
ryžtingai ruošiasi doktora
tui. Studijuoja vokiečių 
kalbą ir literatūrą ir jau 
išlaikė baigminius egzami
nus ir ruošia dizertaciją. O 
sesutė Onytė šiemet baigė 
Hartfordo, Conn., katalikų 
aukštesniąją mokyklą, ir 
netrukus tęs mokslą Cent
rinėje Connecticut valstijos 
Kolegijoje, New Britam, 
Conn.

Sveikinu mielą daktarą, 
atsiekusį savo užsibrėžtą 
tikslą ir suteikusį savo tė
veliams bei kitiems arti
miesiems, ypatingai mamy
tei už jos rūpestingą, moti
niška globą, retai išgyvena
mo džiaugsmo. Linkiu Kriš- 
čiokaičių šeimom šviesios 
ateities.

Z. Siesartis

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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