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Silpsta viltys susitarti dėl 
Berlyno derybų

Vakarų valstybės paskelbė 
naują "iškilmingą įspėjimą" so
vietams, kad bet koki komunistų 
bandymai sukliudyti vakariečių 
orinį susisiekimą su Berlynu 
reikštų "agresyvinę akciją".

Tai pareikšta trijų didžiųjų 
valstybių notose, kuriose Mask
va įspėjama nebandyti keisti da
bartinio status quo, nes oriniai 
koridoriai iš Vakarų Vokietijos 
"yra ir buvo sutarti neriboja
mam naudojimui nuo II pasaulinio 
karo pabaigos 1945 metais".

Sovietai dabar skelbia, kad tie 
koridoriai buvę sutarti tik vaka
riečių karinių įgulų aprūpinimui, 
bet ne komercinių linijų naudo
jimui. Jie grasina, kad Vakarai 
turėsią ieškoti naujų susitarimų 
su komunistine Rytų Vokietija 
po to, kai Chruščiovas su ja 
pasirašys separatinę taikos su
tartį.

Ta proga valstybės departa
mentas paskelbė ligšiol slaptai 
laikytus dokumentus, kurie rodo, 
kad maršalas Žukovas 1945 me
tais pasirašė formalią sutartį, 
kuria įsteigti oriniai koridoriai 
Į Berlyną.

REIKALAUJA KOMUNISTINĘ 
VOKIETIJĄ PRIIMTI Į. JT

Tuo tarpu Chruščiovas Mask
voje besilankančiam Indijos 
premjerui, kuris perdavė neu- 
tralistų prašymus pradėti de
rybas su JAV, išdėstė savo rei
kalavimus.

Jis ne tik tikino, kad tik taikos 
sutarties pasirašymas išsprę- 
siąs Vakarų Berlyno klausimą, 
bet ir pareikalavo pilno komu
nistinės Rytų Vokietijos diplo
matinio pripažinimo ir jos įsi
leidimo į Jungtines Tautas.

Jis visiškai ignoravo premje
ro Nehru maldavimus sustabdyti 
atominių ginklų bandymus, o 
prezidento Kennedžio ir premje
ro Macmillano siūlymus per
traukti bandymus atmosferoje iš
vadino "propagandiniais išmis- 
lais". Ta pat proga pasmerkė 
prezidento Kennedžio paskelbtą 
JAV apsisprendimą vykdyti ato-

TUNISAS NUSILEIDŽIA 
PRANCŪZIJAI

Praregėjęs neutralistų konfe
rencijoje Tuniso prezidentas Bo- 
urguiba pasiūlė Prancūzijai su
tartį, leidžiančią prancūzams pa
silaikyti savo laivyno ir avia
cijos bazes Bizertoje "kol pra
eis dabartinė krizė".

"Dabartine pasaulio krize" Bo- 
urguiba aptarė didėjančią tarp
tautinę įtampą dėl Berlyno. Pran
cūzija anksčiau buvo pareiškusi 
nusistatymą nesitraukti iš Bi- 
zertos, kol Berlyno krizė nebus 
išspręsta.

Prezidentas Bourguibapareiš
kė, kad Tunisas priėmęs prezi
dento De Gaulle apibrėžtą pro
gramą "ieškoti modus vivendi 
derybų keliu". Bet jis tikino, kad 
Tunisas neįeisiąs įvykių eigą di
riguoti vien Prancūzijai, nors 
nepasakė, ar norįs sprendimą pa
likti trečiajai partijai.

Pirmasis žingsnis pakeliui į 
susitarimą turėsiąs būti belais
vių apsikeitimas per Tarptautinį 
Raudonąjį Kryžių. Iš prancūzų 
šaltinių patiriama, kad jų ka
riuomenė laikanti belaisvėj e dau
giau kaip 500 Tuniso karių ir 
apie 200 civilių. Tunisas turįs 
35 prancūzų karius ir 160 pran
cūzų civilių.

Tunisas nutraukė diplomati
nius santykius^su Prancūzijafie- 
pos mėnesį, bet prancūzų kon
sulatas tebeveikia. Santykius at
stačius, galės pradėti veikti Tu
niso mokyklos, prancūzams mo
kytojams grįžus į savo postus, 
o studentai galės vykti studijuoti 
ir .grįžti iš Paryžiaus. 

minius bandymus požemiuose. 
Tai reiškią įrodymą, kad Vaka
rai siekią įsigyti militarinį pra
našumą prieš Sovietiją.

SOVIETAI NENORI DERYBŲ

Vakarų ąpstinėse, kuriose bu
vo išsamiai išnagrinėti ne tik 
Chruščiovo pareiškimai prem
jerui Nehru, bet ir pasikalbėji
mas su NYT korespondentuSulz- 
bergeriu, prieinama vis ryškes
nės išvados, kad sovietai iš tik
rųjų nenori derybų su Vakarais, 
nebent Vakarai nuolaidomis su
teiktų naujų laimėjimų Kremliui.

Tiesa, JAV administracijos 
sluoksniuose, kaip valstybės se
kretorius Dean Rusk išsireiškė, 
tikima, kad derybos vis dėlto 
įvyksiančios, nes viliamasi, kad 
sovietai neforsuos krizės iki 
kraštutinumo, pirma pilnai neiš- 
tyrę Vakarų politinių pozicijų.

Bet Maskvoje, kur ambasado
rius Llewellyn Thompson Indijos 
premjero Nehru vizito proga ban
dė iš naujo ištirti sovietų polin
kius į derybas, nepasiekta nieko 
naujo.

PRANCŪZUS APMOKYS 
NAUDOTI ATOMINIUS 

GINKLUS

Prezidentas Kennedy paprašė 
kongresą, kad būtų leista Pran
cūzijos kariuomenės kontingen
tus, esančius NATO vadovybė
je, apginkluoti branduoliniais 
ginklais.

Jis pranešė, kad su Prancū
zija jau esąs pasiektas atatin
kamas susitarimas. Ginklai likti] 
amerikiečių rankose, Prancū
zija negautų atominių užtaisų, 
nes faktiškai teplanuojama ap
mokyti naudoti atominius ginklus 
tik tuose prancūzų daliniuose, 
kurie stovi Vakarų Vokietijoje. 
Sutartis taip pat nepakeistų Pran
cūzijos atsisakinėjimų krauti 
branduolinius ginklus jos teri
torijoje.

Gynybos departamentas taip 
pat paskelbė, kad viena JAV pa
rašiutininkų kovos grupė iš
skrenda Europon dalyvauti NATO 
manevruose Turkijoje.

Kanados premjeras paskelbė, 
kad Kanada numatanti padidin
ti savo jėgas NATO vadovybėje 
ir karinius rezervus savo kraš
te. Jis tikįsis, kad tas nutari
mas nebus palaikytas militarine 
provokacija, nes Kanada iš tik
rųjų tik norinti pademonstruoti 
savo solidarumą su NATO part
neriais Berlyno krizėje.

Kanadiečių kontingentas Euro
poje numatomas padidinti iš 
12,000 į 14,000, o ginkluotųjų pa.- 
jėgų dydis pakelti iš 120,000 į 
135,000.

Šeštadienį buvo laukiama naujo 
JAV vyriausybės oficialaus pas
kelbimo, pagal kurį rugsėjo mė
nesį į Vakarų Vokietiją bus per
kelta 40,000 amerikiečių karių. 
Amerikinės karinės pajėgos Eu
ropoje šiuo metu siekia apie 
250,000 vyrų. Jų branduolį su
daro penkios kovai paruoštos 
pėstininkų ir šarvuočių divizijos.

PAVOJINGOS BERLYNIEČIŲ 
NUOTAIKOS

Vakarų laikraštininkai, kurie 
atidžiai stebi Vakarų Berlyno 
gyventojų nuotaikas, yra įsitiki
nę, kad jos jau gerokai pasikeitė 
ir dar tebesikeičia. J ei pradžioje, 
po sienų uždarymo, jie rodė šal
tumą, tai dabar jau pastebimas 
nervingumas, kuris galįs išvirs
ti arba į defetizmą ir rezigna
ciją, arba į pyktį, kurie gali 
iššaukti nebesukontroliuojamus 
incidentus ir tuo pačiu - karo 
kibirkštį.

Nuotaikas kaitina ir Rytų Ber
lyno gyventojų dramatiški pasi
sekę, o dar labiau nepasisekę 

bandymai pabėgti iš komunistinio 
rojaus.

Šuoliai į laisvę pro dirbtiniame 
pasienyje esančių namų antro 
arba trečio aukšto langus vis • 
gausėja. Pabėgėliams talkinin
kauja tuose pasieniuose be pa
liovos besibūriuojančios minios, 
kurias kai kuriose vietose ko
munistinė policija bando per sie
ną išsklaidyti savo "vandens pa
trankomis", už tai susilaukdama 
atatinkamos reakcijos akmeni
mis ir kitais kietais daiktais, 
nekalbant jau apie "minkštesnes 
priemones", kaip puošnius žo
džius.

Visame pasienyje, komunisti
nei policijai aiškiai regimoje vie
toje, iškabinėti plakatai, siūlą 
10,000 markių atlyginimo už nu
rodymą komunistų policininko, 
kuris prieš porą savaičių nušovė 
per kanalą bandžiusį perplaukti 
pabėgėlį. Dabar komunistai Į 
tai atsakė skelbimais, siūlan
čiais tą pačią sumą už burmistro 
"areštavimą", tai yra pagrobimą 
ir perdavimą komunistams.

SUNKVEŽIMIU PER 
BARIKADAS

Šeštadienio rytą viso pasaulio 
spauda plačiai paminėjo komu
nistinės leidyklos šoferio pabė
gimą į vakarus valdiniu sunkve
žimiu, pralaužiant komunistų ba
rikadas Brandenburgo vartuose. 
22 metų vyras, kurio tėvai ir 
broliai yra komunistai, sulaukęs 
lietingo vakaro, pasiėmė iš ga
ražo sunkvežimį, kuriuo anksčiau 
vežiojo komunistinius leidinius 
į Vakarų Berlyną, ir gerai įkai
tinęs motorą, kad neuždustų, 100 
kilometrų greičiu smogė j me
dinius stulpus ir spygliuotos vie
los kamuolius.

Jam žygis pavyko, nors sunk
vežimis buvo sudaužytas, bet kita 
grupė, panašiai bandžiusi iš
sprukti iš komunistinio rojaus, 
kitoje vietoje susidūrusi su ke
leiviniu automobiliu, įstrigo į 
vielas ir buvo komunistinės po
licijos areštuota.

Berlyne paskelbta, kad bai
giamas tylus apsikeitimas vai
kais, kurie sienų uždarymo metu 
buvo atskirti nuo tėvų. I, šeimas 
abiejose sienos pusėse grąžinta 
apie 1000 vaikų.

* LENKIJOS vyriausybė pas
kelbė, kad ji perimanti religinio 
apmokymo kontrolę mokyklose. 
Katalikų hierarchija tai laiko es
miniu konstitucijos žadamų reli
ginių laisvių pažeidimu, ir reikia 
laukti naujo aštraus konflikto tarp 
Bažnyčios vadovybės ir komu
nistinės vyriausybės. Kai kurie 
informuoti sluoksniai sako, kad 
Bažnyčios hierarchija jau įsakiu
si kunigams nepaisyti švietimo 
ministerijos įsakymo.

Pianistas Antanas Smetona, šiais metais baigęs Mannes College of Music New Yorke, laimėjęs 
Dirvos pianistų konkursą, rugsėjo 17 d., sekmadienį, 7 vai. 30 min. koncertuoja The Cleveland Music 
School Settlement. Koncertą rengia Neringos Skaučių. Tunto Tėvų Komitetas.

Chruščiovo diktatas Vakarams
”Aš jau buvau susitikęs 

su prezidentu Kennedžiu ir 
esu pasiruošęs su juo vėl 
susitikti, jei tai tarnaus 
naudingam reikalui” — to
kiais žodžiais sovietinis dik
tatorius pareiškė savo "no
rą” spręsti pasaulinės tai
kos ar karo klausimą spe
cialiai į Maskvą iššauktam 
NYT korespondentui C. L. 
Sulzbergeriui.

”N a u d i ngą r e i kalą” 
Chruščiovas tame pasikal
bėjime pabrėžė kelis kartus 
išryškindamas, kad prezi
dentas Kennedy turįs paro
dyti "supratimą”, Maskvą 
įtikinti, kad derybos būsian
čios "vaisingos” ir 1.1. "Su
pratimas”, kaip mums aiš
ku, turi reikšti nusilenkimą 
sovietų reikalavimams.

Po Chruščiovui regimai 
naudingų "pasikalbėjimų” 
su W. Lippmanu ir D. Pear- 
sonu, Maskva paskubomis 
išsikvietė "ekskliuzyviniam 
pasikalbėjimui” Graikijoje 
viešėjusį New York Times 
korespondentą C. L. Sulz- 
bergerį, nelemtai pagarsė
jusį mūsų tarpe pasiūly
mais sovietams galutinai 
parduoti Pabaltijį.

Mes nežinome,''ar Chruš
čiovas jam už tai padėkojo, 
bet keturias valandas tru
kusio pasikalbėjimo būta 
tikrai "ekskliuzyvinio”, nes, 
vos tik Sulzbergeriui įėjus 
į buvusį Stalino kabinetą 
Kremliuje, kur jau nebesą 
nieko, kas primintų dabar
tinio diktatoriaus "tėvą ir 
mokytoją”, ten tuojau su
gužėjo būrys stenografis- 
čių (Sulzbergeris sako: "ba
terija”), kurios kruopščiai 
registravo kiekvieną origi
nalų ir išverstą žodį; Sulz- 
bergerio paskelbtas pasikal
bėjimo tekstas yra sovieti
nių įstaigų parašytas ir, 
kaip sako, paties Chruščio
vo aprobuotas.

"Šis pranešimas”, naiviai 
aiškina skaitytojams Sulz
bergeris, "išsiųstas iš Mas
kvos, visiškai necenzūruo
tas. Ponas Chruščiovas no
rėjo tikslios frazeologijos... 
todėl citatos yra jo patvir
tintos. Tai ir visa”. Vadina
masis patvirtinimas tęsėsi 
dvi dienas, po kurių jis iš 
sovietų ištaigų gavo sure- 
da guotą skelbimą tekstą 
anglų kalba.

Pasikalbėjime kartojama 

sena Chruščiovo propagan
da, kad esama ir keleto'bū
dingesnių momentų, kuriuos 
čia pacituosime.

A p g i nkluos "keliomis" 
100 megatonų bombomis.

Chruščiovas pareiškė, kad 
gal būtų naudinga sumažint 
pastaruosius didėjančio ka
rinio pasirengimo žingsnius 
ir tada galbūt sukuriant be- 
atomirę zoną Europoje.

Tai reikštų Vakarų nu
ginklavimą, sovietams pa
siliekant ginkluotiems. Ma
ža to, Chruščiovas aiškiai 
pasakė, kad tie pasiūlymai 
neapima sovietų planų iš
bandyti savo naująsias ir 
didžiąsias brand uolines 
bombas.

Chruščiovas pabrėžė Sulz
bergeriui, kad jis planuojąs 
apginkluoti savo karines 
jėgas "keliomis" 100 mega
tonų bombomis, nors ir pri
pažino, kad jų naikinamoji 
galia yra pavojingai griau
nanti. Tos bombos esančios 
pagamintos tam, kad įspė
tų kitas jėgas nepradėti 
karo.

Kas liečia sovietų pradė
tus atominius bandymus, 
tai Chruščiovas ir nemanąs 
jų nutraukti. Jis ciniškai 
dėstė, kad Vakarai jau esą 
jų išbandę daugiau, todėl 
sovieiai turi prisivyti, prieš 
vėl prasidedant eventua
liems pasitarimams dėl jų 
bandymų nutraukimo. Ne
są reikalo Vakarų lyderiams 
hipokritiškai šūkauti, kad 
bandymai atmosferoje už
teršia orą pavojingais ra
dioaktyviais krituliais. Esą, 
rusų priežodis sako, kad, 
praradus galvą, nereikią 
verkti ir plaukų.

Vakarų mokslininkai yra 
įspėję, kad, jei sovietai ban
dytų savo "superbombas”, 
sprogdindami jas atmosfe
roje, radioaktyvių kritulių 
kiekis gali sukelti pavojų 
visai žmonijai.

(Nukelta į 2 psl.)
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CHRUŠČIOVO DIKTATAI VAKARAMS
(Atkelta iš 1 psl.)

Atominiai ginklai Rytų 
Vokietijoje

Teisindamas savo „norus 
garantuoti taiką ir savo 
saugumą”, Chruščiovas dės
tė, kad hitlerininkai bruta
liai žudę sovietų piliečius, 
ir Sovietija nenorinti ma
tyti pasikartoj ant naujų 
Hitleriu — ar jie besivadin
tų Adenaueriais, Brandtais, 
Straussais ar kitais vardais.

Šioje vietoje Sulzbergeris 
neatsiminė, kad sovietai yra 
išžudę brutaliau ir daugiau 
žmonių, negu naciai, ir to 
paties Chruščiovo letenos 
aplaistytos keleriopai gau
sesnio žmonių skaičiaus 
krauju, negu, sakysim, na
ciai yra išžudę žydų, kai jis 
kūrė baudžiavinius dvarus 
savo „tėvui ir mokytojui” 
Stalinui.

Chruščiovas tikino, kad 
sovietai nepradėsią pirmi 
karo, bet paminėjo, kad jų 
atominiai ginklai „jau gal
būt esą” Rytų Vokietijoje. 
Jei dar ne, tai eventualiai 
būsią. Bet jis nedavęs tų 
pavojingų ginklų komunis
tinei Kinijai.

Norįs „legalizuoti Vakarų 
priėjimus į Berlyną”

Iškilus klausimui apie 
Berlyno krizę, Chruščiovas 
pareiškė maždaug norįs pa
gelbėti Vakarams, kad bū
tų „įteisinti jų laisvi priėji
mai į Berlyną”. Jis norįs 
panaikinti praeito karo pėd
sakus ir siekiąs taikos. To
dėl rašysiąsias taikos su
tartį su viena ar abiem Vo- 
kietijom, kad Vakarai ga
lėtų juridiškai susitvarkyti 
Berlyne.

Laisvi priėjimai į Berly
ną turėtų būti legalizuoti 
taikos sutarčių pasirašy
mais ir patvirtinti Jungti
nėse Tautose registruotais 
dokumentais.
- Pastebėtina, kad Jungti
nių Tautų vardas Chruščio
vo pareiškime iškilo tuo pa
čiu metu, kai Vakarai pra
dėjo ruošti projektus per
duoti Berlyno kontrolę tai 
o r g a nizacijai. Chruščiovą 
tai skatina iš naujo kelti JT 
sekretoriato reorganizacijos 
klausimą, ką jis minėjo ir 
p a r eiškime Sulzbergeriui, 
priedu pasišaipydamas, kad 
”JAV dominacija ten jau 
vistiek eina į galą”.

„Laisvinimo karų” sąvoka
S u 1 z b e rgeris paklausė 

(pagal sovietų atpasakotą 
versiją) ; „Keliomis progo
mis jūs pasisakėte prieš ka
rus ir vis dėlto tikinate, kad 
išlaisvinimo karai yra tei
singi. ”Bet, jeigu jūs darote 
tą išimtį, ar tai nesuteikia 
progos kitiems kraštams pa
teisinti karus prieš komu
nistų kraštus, pastaruosius 
taip pat pavadinant išlais
vinimo karais?”

Chruščiovas: „Vien tik 
imperialistai ir kolonistai 
veda karus po netikra kitų 
žmonių išlaisvinimo vėlia
va. Tai Dalies pamokslinin- 
kavo Rytų Europos „išlais
vinimą”, o dabar jūs nori
te tą politiką primesti 
mums. Jūs aiškiai tapote 
auka tų šmeižtų, kuriuos 
mėtote į mus. Mes pripa
žįstame žmonių teisę kovo
ti dėl išlaisvinimo — tai jau 
visai kas kita. Pvz. Alžiras. 
Kas alžiriečiams beliko? 
Tyliai kiūtoti, nieko neda
lyti ir pasitenkinti vergų 
būkle? Tai neįmanoma... 
Mes pilnai remiame tokius 
karus. Mūsų simpatijos su 
tautomis, kulkos kovoja dėl 
laisvės ir nepriklausomybės, 
ir mes tikime, kad jos turi 
teisę tikėtis pagalbos ir vi
sų laisvę mylinčių žmonių”.

Toliau — dar gražiau: 
„Kai Lincolnas ištraukė 
kardą prieš vergiją, jam 

pritarė visas pažangusis' 
pasaulis. Kai aš lankiausi 
Washingtone, nuėjau prie 
Lincolno paminklo, nusi
ėmiau skrybėlę ir nusilen
kiau tam didžiajam ameri
kiečiui. Jis kovojo šventą 
karą, karą prieš vergiją. Aš 
kartoju, toki karai yra tei
singi ir būtini. Mūsų sim
patijos su žmonėmis, kurie 
kovoja dėl savo išsilaisvini
mo, ir mes pasiruošę pagal- 
bėti jiems visais galimais 
keliais”.

S u 1 z b e r gėris klausęs 
Chruščiovą, ar jis nesąs lin
kęs siekti kokio nors Rytų- 
Vakarų susitarimo, nusta
tant ir respektuojant įtakų 
sferas. Chruščiovas atsakęs, 
kad tai imperialistinis klau
simo formulavimas ir tokia 
politika esanti pasenusi, ši 
pastraipa yra išbraukta iš 
sovietų paruošto pasikalbė
jimo teksto, bet prisimin
tina, kad tą mintį Sulzber
geris bandė kelti aname ne
lemtame straipsnyje apie 
Pabaltijo pardavimą Sovie- 
tijai. Chruščiovas buvo ap
dairesnis už Sulzbergerio 
straipsnio inspiratorius, jis 
vengė užuominų apie vel
niškąjį Hitlerio ir Stalino 
suokalbį.

Koegzistencija esanti 
platesnė už taiką

Būdingas pokalbio pabai
goje buvo klausimas apie 
skirtumą tarp „taikos” ir 
„taikios k o e gzistencijos” 
sąvokų, galbūt iškilęs iš 
Chruščiovo noro parodyti 
savo gudrumą.

Ir tikrai, Chruščiovas iš
aiškino, kad esama skirtu
mo, nes taika reiškianti ka
rų nebuvimą, o taiki koeg
zistencija — dviejų sistemų 
taikų sugyvenimą: norma
lius diplomatinius, kultūri
nius ir kitokius santykius, 
nesikišimą į kitos sistemos 
vidaus reikalus, suverenu
mo pripažinimą ir t.t.

Galbūt nauja šiame aiš
kinime yra užuomina apie 
tai, kad nei revoliucija, nei 
kontrarevoliucija neturėtų 
būti eksportuojama, žinant, 
kad sovietai savo revoliuci
ją eksportuoja slaptai, šią 
užuominą galbūt reikėtų 
suprasti, kad Sovietijai da
rosi gyvybiškai svarbu nu
tildyti Vakarų informaciją, 
sklindančią radijo bango
mis per geležinę uždangą.

Ar tai tik nėra ženklas, 
kad ji, šiuo įtemptu momen
tu, nors ir blanki būdama, 
pradeda sovietams kelti 
perdidelių rūpesčių? Juk 
sovietai savo gyventojams 
dar nepaskelbė, kad pradė
jo atominius bandymus. 
Pastebima ir daugiau daly
kų, kuriuos sovietai nori 
nuslėpti nuo savo gyvento
jų, bet vėliau vistiek yrą 
priversti paskelbti. O so
vietinę vergiją.kenčiąs gy
ventojas sugeba daugiau 

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

išskaityti už vakarietį ir iš 
labai santūrių pranešimų.

Powers galįs būti paleistas
C h r u š čiovas užsiminė, 

kad sovietai, jeigu santy
kiai su JAV gerėtų, galbūt 
paleistų Maskvoje kalina
mą amerikietį lakūną Gary 
Powers, bet tuo, kaip iš aiš
kino apie RB-47 lakūnų pa
leidimą ryškėja, norėtų nu
sipirkti amerikiečių simpa
tijas.

*
Pateikę šioje vietoje 

svarbesnes Chruščiovo pa
reiškimų dalis, neiškenčia- 
me nepastebėję vieno bū
dingo propagandinio suklu
pimo. Chruščiovas, gąsdin
damas Ameriką savo super- 
bombomis, grasinimus rė
mė tuo, kad jų astronautas 
Titovas galėjo žemės rutu
lį apskristi septynioliką 
kartų.

Mokslininkai jau senai 
yra nurodę, kad nesą gali
mybės sugrąžinti numaty- 
ton vieton erdvės laivo, jei 
jis negrąžinamas po trijų 
orbitų — tada norom neno
rom tenką laukti, kol pasi
baigs 17 orbitų.

CHRUŠČIOVAS APSIGAVĘS
Neseniai Chruščiovas "teikė

si įsileisti" amerikinį laikraš
tininką Drew Pearson, su ku
riuo plačiai kalbėjosi Berlyno 
krizės klausimais. Pokalbis buvo 
rusą kruopščiai stenografuoja
mas ir vėliau Pearsonui įteiktas 
pilnas jo tekstas anglų kalba; 
vėliau tas sovietų aprobuotas 
tekstas buvo tęsiniais spausdi
namas kai kuriuose ameriki
niuose laikraščiuose.

Chruščiovo pareiškimuose a- 
pie Berlyną nebuvo nieko naujo. 
Bet Pearsoną nustebino Chruš
čiovo "šiltas" atsiliepimas apie 
buvusį JAV prezidentą Eisen- 
howerį ir net apie velionį Dulle- 
są. Chruščiovas esąs įsitikinęs, 
kad prez. Eisenhoweris "Dovydo 
stovykloje" tikrai norėjęs page
rinti santykius su sovietais.

"Mes sėdėjome prie stalo," 
prisimena Chruščiovas, "ir stai
ga Eisenhoweris klausia vertėją, 
kaip rusiškai sakyti mano drau
ge. Nuo tos minutės Eisenhowe- 
ris į mane kreipėsi žodžiais 
moj drug, o aš sakiau my friend 
Gaila, Eisenhoweris nevisada 
buvo padėties viešpats -- daug 
kas buvo daroma prieš jo va
lią," aiškino Chruščiovas.

Chruščiovas tebesąs įsitiki
nęs, kad U-2 lėktuvo skridimas 
buvęs įvykdytas be Eisenhowerio 
žinios. Chruščiovo teigimu, 
jiems susitikus Paryžiuje ir jam 
pareikalavus atsiprašyti už skri
dimą, Eisenhoweris tyliai pasakęs 
valstybės sekretoriui Herteriui: 
Nematau priežasties, kodėl ne
galima atsiprašyti, bet Herteris 
atsakęs: Negalima!

Pearsonas paklausė Chruščio
vą: "Kas sukliudė jūsų viltis 
susiartinti naujais žygiais, kurie 
rodėsi daug žadančiais, kad jūs

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
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• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nito 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išniokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
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VELNIŠKOJI SUTARTIS (2)

Tik vienas suabejojo...
Vienintelis ligšiol rastas šal

tinis apie militarinę konferenci
ją, įvykusią rugpiūčio 14 Ober- 
salzberge, Hitlerio rezidencijo
je, yra nepaskelbtasis generali
nio štabo viršininko Halderio 
dienoraštis.

Tie užrašai yra nepaprastos 
vertės šaltinis, siekiant atsek
ti daugiausiai slaptus karinio ir 
politinio pobūdžio įvykius tarp 
1939 rugpiūčio 14 ir Halderio at
leidimo 1942 rugsėjo 24.

įnašai apie rugpiūčio 14- 
sios konferenciją Obersalzburge 
susideda iš stenografuotų pasta
bų, kurias Halderis pasižymėjo, 
Hitleriui tebekalbant ir gale kiek 
vėliau pridurtoje konferencijos 
eigos santraukoje. Šio pasakoji
mo autoriui, rašant knygą, teko 
tuos dar nepaskelbtus užrašus 
skaityti, perrašytus mašinėle.

"ANGLIJA NETURI DIDELIO 
MASTO VADO"

"Visas didysis teatras," kal
bėjo Hitleris savo klausytojams, 
"artėja prie galo." Politiniai 
ir kariniai laimėjimai negalį 
būti pasiekti, nesileidžiant ri- 
zikon, todėl esą tikra, kad Di
džioji Britanija ir Prancūzija 
nekariausiančios. Ypač Angli- 

paleidote numušto lėktuvo RB-47 
lakūnus?"

"Mes tikėjomės, kad, lakūnus 
paleidus, mūsų santykiai page
rės," atsakė Chruščiovas. "Val
stybės departamentui prašant, 
mes ketinome paleisti lakūnus 
prieš rinkimus, bet toks gestas 
būtų padėjęs Nixonui, o mes ne
norėjome mažinti Kennedžio ga
limybių. Todėl valstybės depar
tamento prašymą mes atmetė
me. Žinoma, viešai mes nepa
sisakėme už Kennedį, nes tai 
jam būtų pakenkę. Harrimanas 
buvo mus įspėjęs: Kritikuojant 
Nixoną, būtina truputį pakriti
kuoti ir Kennedį.

"Kas atsitiko Vienoje? Kas pri
vertė jus pakeisti savo pažiū
ras?" paklausė Pearsonas.

"Aš pats nežinau," atsakė 
Chruščiovas. "Kennedy man pa
tiko. Jis turi gerą dozę humo
ro. Bet kai aš jam pasakiau, kad 
mes esame tikrai pasiryžę pasi
rašyti taikos sutartį su Rytų 
Vokietija, tai jo nusistatymas pa
sirodė blogesnis už Eisenhove- 
rio ir Dulleso... Dullesą aš 
visada gerbiau. Mudviejų nuo
monės nesutikdavo, bet aš jį 
gerbiau. Jis visuomet sustoda
vo ant karo ribos, nes karo jis 
nenorėjo. Tikiuosi, kad Kenne
dy bandys šio to pasimokyti iš 
Dulleso," kalbėjo Chruščiovas.

JONAS D. ČESNA

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ. 

ja neturinti jokio "didelio masto 
vado". Vyrai, kuriuos Hitleriui 
tekę susitikti Muenchene, nepra
dėsią jokio naujo' pasaulinio ka
ro.

Kaip ir visuose ankstesniuose 
militariniuose pasitarimuose, 
Hitleris negalėjo atpalaiduoti 
savo minčių nuo Anglijos, apie 
kurios stiprybės ir silpnybės, 
ypač apie pastarąsias, jis itin 
išsamiai kalbėjo.

"Anglija (užsirašė Halderis) 
neįsivels, kaip 1914 metais, į 
ilgalaikį karą... Tai turtingųjų 
valstybių likimas... Pinigų pa
sauliniam karui laimėti Anglija 
šiandien neturi... Dėl ko Ang
lija turėtų kariauti? Už sąjun
gininką neinama mirti.

Ką galėtų Anglija ir Prancū
zija militariškai padaryti?

Puolimo prieš Vakarų pyli
mą (vokiečių sustiprinimus va
kariniuose pasieniuose) nereikią 
tikėtis. Verždamiesi šiaurėje, 
per Belgiją ir Olandiją, grei
tos pergalės jie nesulauks. Tai
gi, Lenkijai jie negalės nieko pa
gelbėti.

Visa kalba už tai, kad Ang
lija ir Prancūzija nesileis į 
karą, ypač kai jų niekas ne
verčia... Muencheno galvos ne
siims rizikos...
Anglų ir prancūzų generaliniai 

štabai ginkluoto konflikto pers
pektyvas apsprendžia labai blai
viai ir pataria jo vengti...

Todėl reikia tikėtis, kad Ang
lija galbūt dar garsiai patriukš
maus, galbūt net diplomatinius 
pasiuntinius atšauks, galbūt net 
labai smarkiai sukliudys preky
binį susisiekimą, bet į ginkluo
tą konfliktą nesileis."

KONTAKTAI SU BOLŠEVIKAIS 
DAR SLEPIAMI

Todėl, kaip iš visko atrodo, 
teksią susikauti vien tik su 
Lenkija, kuri būsianti sumušta 
per savaitę ar dvi, o pasaulis, 
įsitikinęs, kad Lenkija galutinai 
žlunga, nebandysiąs jos gelbėti.

Hitleris dar nebuvo galutinai 
apsisprendęs generolams aiš
kiai pasakyti, kaip toli jo pastan
gos susidraugauti su bolševikais 
dar tą pačią dieną nuėjusios, nors 
tiems iš jų, kurie buvo įsitikinę, 
kad Vokietija nepajėgs didelio 
karo vesti dviem frontais, tuo 
būtų suteikęs didelį palengvi

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

MinUfCQT MAISTO ir LIKERIŲIVIIU W L O I KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 

čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1 ASBACH URALT ..........5ths $4.95
2 BISQUIT 3 star Cognac .. 5ths $4.98
3 MARTELL 3 star Congnac 5ths $5.39
4 METAXA graikų brendy 5ths nuo $5.75
5 WHITE HORSE SCOTCH

whisky .. • •........................5ths $4.98
6 SKAIDRIOJI 80° ..............5ths $2.95
7 CHERRY, BLACKBERY, PEACH,

APRICOT importuoti
prancūzų likeriai ..............5ths $2.98

8 BORDEAUX pranc. vynas 5ths $0.98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai

didelis pasirinkimas!

nimą.
"Rusija," tepasakė jis jiems, 

"negalvoja kaštanų graibyti iš 
ugnies." Tai jis "apčiuopiamai 
pajutęs" iš prekybos derybų 
Maskvoje. Sovietija, aiškino jis, 
jaučiasi neįsipareigojusi Vaka
rams. "Rusai supranta Lenki
jos sumušimą." Ji esanti susi
domėjusi nustatyti interesų ri
bas". Fiureris, dar pasižymėjo 
Halderis, "linksta į svarstymus".

Halderio plačiuose užrašuose 
apie konferenciją nerandama nė 
žodžio apie tai, kad jis, gene
ralinio štabo viršininkas, arba 
vokiečių armijų vadas genero
las von Brauchitsch arba reicho 
maršalas Goeringas būtų pareiš
kę abejonių, kad Hitlerio kursas 
vis dėlto galįs Europoje iššaukti 
ginkluotą konfliktą, kad nėra jau 
taip tikra, jog Anglija ir Pran
cūzija tikrai nesileis į karą arba 
jo vengs Rusija.

O Goeringas tuo tarpu lygiai 
prieš savaitę iš savo švediško
jo draugo Birger Dahlerus buvo 
gavęs įspėjimą, kad Anglija Len
kijos užpuolimo atveju tikrai ka
riaus.

TIK VIENAS SUABEJOJO

Tik generolas Thomas, ar
mijų tiekimo ir ginklavimo vir
šininkas, išdrįso suabejoti Hit
lerio kursu.

Praėjus kelioms dienoms po 
rugpiūčio 14 konferencijos, pa
sitaręs su pasyviaisiais sąmoks
lininkais Goerdeleriu, Becku ir 
Schachtu, generolas Thomas su
redagavo memorandumą, kurį jis 
pats perskaitė generolui Keite- 
liui, vokiečių pėstijos štabo 
viršininkui.

Trumpas karas ir greita taika, 
išvedžiojo jis tame memoran
dume, yra iliuzijos. Lenkijos už
puolimas iššauktų pasaulinį ka
rą, o jam Vokietija neturi nė 
pakankamų žaliavų rezervų, nė 
maisto išteklių.

Bet feldmaršalas Keitelis, 
kuris kartojo tik tas mintis, ku
rias perimdavo iš Hitlerio, pa
šaipiai atmetė visuotinio karo 
mintį. Anglija esanti perdaug de
kadentiška, Prancūzija perdaug 
degeneruota, o Amerika perdaug 
nesuinteresuota, kad dėl Lenki jos 
vestų karą.

(Bus daugiau)
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Kiekvieną savaitę Tabor Farm vasarvietėje vasaroją vaikai ir jaunuoliai pavėžinami po laukus ant 
šieno vežimo, kad geriau suprastų ūkininko darbą ir džiaugsmą ir tuo pačiu turėtų nuotaikingą pramogą. 

V. Noreikos nuotrauka

LITUANISTINES LITERATŪROS PUSUKIS
D. Veličkos Lietuvių Literatūros II daliai pasirodžius (2)

Nauji mokyklų nulietuvinimo 
užsimojimai Lietuvoje

Lietuvoje einanti komunistinė spauda džiūgauja, kad 
šiais metais į visas mokyklas, pradedant pradžios ir bai
giant aukštosiomis, susirinks dar didesni moksleivių ir 
studentų būriai. Esą, moksleivių gimnazijose ir studentų 
aukštosiose mokyklose bus kelis kartus daugiau, negu jų 
buvo prieš tarybinės, taigi komunistinės santvarkos, įve
dimą.

Vienu požiūriu, skaitant tokius pranešimus, ir mes 
negalim nesidžiaugti, tai kad Lietuvos jaunimas, visomis 
galimomis priemonėmis, siekia mokslo. Tegul tas moks
las ir prikimštas visokiais komunistinės santvarkos pa
garbinimais, tegul jame kasdien pilama ir didelė sauja 
nuodų, bet šis tas dar lieka ir gero.

Ne visus tie nuodai vienodai veikia. Augant ir ste
bint pavergtos tėvynės aplinką, iš tų nuodų išsivystys ir 
sąmoninga pasipriešinimo jėga. Tegul ji ir nekels viešų 
revoliucijų, bet lietuvyje padės lietuviškumą išlaikyti, 
skriaudą ir teisybę tikromis svarstyklėmis pasverti, o 
pavergėjo užmačias giliau ir teisingiau suprasti.

Džiaugiantis, kad Lietuvos jaunimas siekia mokslo, 
kad mokyklų daugiau ir jos pilnesnės, mes atmetam tą 
komunistų įprastą agitacinę propagandą, kiekvienu at
veju teigiant, kad dabar visko yra kelis kartus daugiau, 
taigi ir moksleivių bei studentų. O kaip kitaip gali būti, 
praėjus dvidešimtmečiui nuo anų Nepriklausomybės me
tų. Kodėl okupantas neduoda palyginimų, kokiu procentu 
moksleivių ir studentų skaičius augo nepriklausomybės 
metais ir dabar auga. Kodėl nepalygina, kokiu procentu 
tada buvo statomi mokyklų pastatai ir dabar statoma. 
Teisingai išvestas prieauglio procentas parodytų ne tuš
čią propagandą, bet realų vaizdą.

Mūsų nepriklausomybės metų mokykla, baigiant spe
cialiomis mokyklomis ir universitetais, buvo laisva moks
lui. Tuo norime pasakyti, kad ji pilnai siekė tik grynojo 
mokslo. O dabar, visas mokslas pakinkytas, kaip sovie
tuose madinga tvirtinti, komunizmo statybai. Visi turi 
mokytis marksizmo-leninizmo teorijoj ir praktikoj. Be 
kompartijos liudijimo jau negalima aukštojo mokslo siek
ti. Be kompartijos liudijimo negalima specializuotis, gau
ti užsieninės literatūros. Be kompartijos liudijimo nega
lima jokio atsakomingesnio darbo užimti. O mokantis 
pradžios mokykloje, gimnazijoje ar universitete, kad tokį 
liudijimą vėliau gautum, kasdien turi aklai kartoti, kad 
tik komunistinėj santvarkoj geriausia gyventi, kad tai 
pati geriausioji sistema, o komunizmo skelbėjai — patys 
išmintingiausieji žmonijos vadai ir gelbėtojai.

Ko vertas toks mokslas —- čia neapsimoka nė kal
bėti. Nuo daugumos moksleivių ir studentų jis nubėga, 
kaip nuo geros žąsies plunksnų pilamas vanduo. Bet šiais 
mokslo metais, atrodo, mūsų krašto pavergėjai pradėjo 
pavojingesnį darbą. Esą, Lietuvos vidurinioji ir aukštes
nioji mokykla dar tebesanti perdaug nacionalistinė. Per
daug moksleiviai ir studentai dar braido po lietuvių tau
tos praeitį. Visa tai reikia pašalinti, užtempti ant grynojo 
komunizmo kurpalio. Atseit, tuo nauju užsimojimu, ku
riam buvo iš anksto gerai ruošiamasi, nori lietuvį moks
leivį ar studentą toldinti nuo lietuvybės. Ir, žinoma, tai 
pilnai įeina į krašto pavergėjo interesus.

Taigi mūsų moksleivių ir studentų Lietuvoje laukia 
nauja nulietuvinimo našta. Ją pakelti, ir mokytojams ir 
moksleiviams, nebus lengva. Bet reikia pilnai tikėti, kad 
ištveriančiųjų netruks, kaip ir iki šiol netruko. B, G.

DR. A. NA S VYČIO PASTABOS 
DĖL DR. RAZMOS ATSAKYMO

Aš visiškai sutinku, kad dr. 
Razmai galėjo nepatikti mano 
paskelbta jo Fondo projekto kriti
ka. Jis man prikiša, kad aš 
šantažuoju, kad aš netikiu tuo 
ką rašau, kad aš esu užsispyręs, 
kad mano užsispyrimas yra ži
nomas, todėl esu nedemokratas 
ir t.t.

Dėja, tokie tvirtinimai neturi 
nieko bendro su diskutuojama te
ma. Tie tvirtinifnai nėra pagrįsti 
nei faktais, nei logiškomis išva
domis. Lygiai taip pat lengvai aš 
galėčiau tvirtinti, kad dr. Razma 
mane šantažuoja, kad jis užsi
spyręs jr yra nedemokratiškas, 
nes nesutinka su manim. Aš norė
čiau čia palyginti užsispyrimą

Lithuanian Newspaper • 
Issued in CIeveland every 
Mon., Wed., and Fri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at CIeveland, Ohio.

ir demokratiją. Man labai patinka 
prof. kun- Maliausko senai Lie
tuvoje padarytas pareiškimas: 
"Pirma sugriauk mano argu
mentus, tada aš tau patikėsiu." 
Man visai nedaro įspūdžio koks 
skaičius žmonių tvirtina, kad du 
kart du yra penki. Ta prasme 
tikrai nesu demokratas.

Man neaišku, kodėl dr. Raz
ma jaudinasi dėl mano paimtų 
iš prof. Kuprionio straipsnio ci
tatų. Čia tėra klausimas ar ci
tatos yra teisingos ar ne. Jeigu 
citatos yra teisingos, p. Kuprio- 
nis turi būti patenkintas, kad aš 
populiarinu jo idėjas.

Keliuose sakiniuose netie
sioginiai dr. Razma manprikiša, 
kad aš kovojau prieš jo Fondo 
principus dėl asmeniškų ambici
jų, ir siūlo, kad asmeninės am
bicijos užleistų vietą tikroms 
ir kilnioms idėjoms. Aš negaliu 
suprasti, kur čia yra vieta mano 
ambicijoms. Aš turiu tam tikras 
idėjas, koks turi būti Geležinis 
Fondas ir dėl jų kovoju. Nėra 
jokio asmeninio ryšio tarp ma
nęs ir Bendruomeninio Fondo, 
kurį organizuoti aš esu dėjęs 
pastangas. Manau, kad didesniu

Apie D. Veličkos aprašomąjį 
laikotarpį girdėjęs skaitytojas, 
be abejo, prisimena daugybę var
dų. Tačiau jie, bent čia rašan
čiojo pasąmonėje, taip ir liko pa
vieniais vardais be didesnio ry
šio ar kalbamo laikotarpio sam
pratos.

D. Velička savo aiškinimuose 
stato, kaip dailidė, laiptelį po 
laiptelio, ima skaitytoją už ran
kos ir kartu su juo kopia aukš
tyn. Skaitytojui netenka dairytis 
aplinkui, tartum ant lyties atsi
dūrus, kur vėl padą atrems.

Štai, kalbėdamas apie M. Lie
tuvos autorius, D. Velička duoda 
trumpą, bet konkretų to laikotar
pio aprašą. Čia pasakyta, kad 
Prūsų valdovas Albrechtas ėmė
si uoliai skleisti protestantizmą. 
O kad darbas sėkmingiau vyktų, 
jis pasirūpino naująjį mokslą 
skelbti gyventojams suprantama 
kalba -- lietuviškai. Šito
kioms aplinkybėms susidarius, 
iškyla Rapolionis ir Kulvietis, 
abu Karaliaučiaus u-teto profe
soriai, lietuviai, abu kilę iš D. 
Lietuvos.

Apie jų darbus pakalbėjęs, au
torius pabaigoje šitaip apie juos 
atsiliepia:

"Abraomas Kulvietis ir Sta
nislovas Rapolionis mums yra 
brangūs ir svarbūs tuo, kad jie
du pirmieji pradėjo lietuviškai 
rašyti............Savo veikla jiedu
paruošė kelią ir pirmosios lie
tuviškos knygos atsiradimui" 
(39 psl.).

Šiais dviem sakiniais D. Ve
lička įprasmina ir sukonkretina 
tųjų lietuvių profesorių veiklą 
kartu surišdamas ją su lietuvių 
buitinės kovos laikotarpiu. Jis 
juos padaro pradinės kovos daly - 

pasisekimu galėčiau grąžinti 
"futbolą".

Dr. Razma neturi užsigauti, 
kada aš padariau keletą išva
dų savo atskiruose straipsniuo
se dėl jo veiklos motyvų, ku
rios, kaip New Yorke įsitikinau, 
nėra teisingos. Čia kaltas dr. 
Razmos neįprastas veiklos bū
das ir prie organizacinių prob
lemų priėjimas. Jeigu jis būtų 
stengiąsis glaudžiau bendradar
biauti su Ekonomine Taryba, 
Centro Valdyba ir visais asme
nimis, kurie prisidėjo prie 
Geležinio Fondo idėjos kėlimo, 
daug nesusipratimų ir klaidų 
būtų buvę išvengta.

Ilgos diskusijos Geležinio Fon
do reikalu New Yorke daug ką 
išaiškino ir priimtas Fondo 
kompromisas aiškiai parodė, kad 
dr. Razma nuoširdžiai trokšta 
sėkmingo, saugaus Geležinio 
Fondo ankštuose ryšiuose su 
Bendruomene. Pasiekus kompro
miso, kuriam vienbalsiai prita
rė Bendruomenės Taryba, telie
ka du klausimai: skubiai organi
zuoti Fondo veiklą ir dėti pastan
gas, kad organizaciniai ginčai 
ir klaidos nepakenktų Fondo 
idėjai.

A. NASVYTIS, 
CIeveland

J. GRABAUSKAS
viais, ir tuo tarpu šituo pasi
tenkina.

Vėliau, pasakodamas apie D. 
Lietuvos autorius ir reforma
cijos dūžį su katalikybe, D. 
Velička jau atsiremia į minėtus 
M. Lietuvos veikėjus. Esą ir 
"...D. Lietuvoje pradėjo kilti 
švietimas, ėmė atsirast katali
kiškų knygų lietuvių kalba” (53 
psl.). Vadinas, ne atsitiktinumas, 
o logiška būtinybė buvo šio ata- 
veiksmio priežastis. Tokiu būdu 
pasidaro labiau suprantama kad 
ir šitokia K. Širvydo apybraiža:

"Sirvydas mūsų raštijos isto
rijoje yra tuo žymus, kad jis pa
rašė pirmą originalų veikalą lie
tuvių kalba" (59 psl.).

Šiuo sakiniu (antruoju nuosek
liu laipteliu!) D. Velička neju
čiomis suintriguoja skaitytoją 
pasižiūrėti ir pastudijuoti Širvy
do "Punktay Sakimu". Juk tai 
pirmas originalus lietuvių kalba 
veikalas! Ar ne logiška dabar jau 
laukti ir kitokių originalių lietu
viškų knygų? Kaip žinia, taip ir 
atsitiko, nes "...nesulaikysi upės 
bėgimo".

Panašių pavyzdžių D. Veličkos 
veikale knibždėti knibžda: apie 
ką bekalbėtų, jis visados parodo 
įvykio foną ir priežastį. Tokiu 
būdu skaitytojas sužino, kad Šul
co "Ezopo pasakėčios" buvo jau 
"...pirmoji pasaulietinio turinio 
knyga" (74 psl.), kad D. Poškos 
didžiausia reikšmė buvo ta, jog 
jis įvedė lietuvių kalbą į "...vie
šąjį kultūrinį gyvenimą" (142 psl.) 
ir t.t. Žodžiu, kartą jau išskelta 
kovos kibirkštėlė, toliau pati 
spinksi, spragsi, žybsi, ugnele 
supleška ir ūžiančios liepsnos 
liežuviai ryja visą kraštą, iki 
išaušta pergalės rytojus. Sį lai
kotarpį vaizduojant, nedaug kam 
bėra vilties D. Veličkai prilygti.

EPOCHINĖ RAŠYTOJŲ 
PERSPEKTYVA

D. Velička nepraleidžia pro
gos iškelti lietuvių rašytojus, 
juos palygindamas su svetimai
siais. Po jo aiškinimų kalbamasis 
rašytojas, kaip šviesi žvaigž
dė, suspindi skaitytojo sąmo
nėje, neužmirštamas, mielas ir 
žadinąs lietuviu esant malonų 
pasididžiavimą. Štai D. Veličkos 
žodžiai apie K. Donelaičio "Me
tus":

"Metai" buvo parašyti tada, ka
da mūsų literatūroje, be tikybi
nių raštų, nieko vertingesnio ne
buvo... "Metai" yra literatūros 
meno veikalas, pirmasis pasau
lietinės poezijos kūrinys. Kaip 
talentingai parašytas, jis pasilie
ka laiko neįveikiamas. "Metai" 
yra nesenstančios vertės poe
ma" (93 psl.).

Paaiškinęs, kad "Metai" yra 
realizmo žanro veikalas, D. Ve
lička dėmesį pagauna, nurodyda
mas, kad Donelaitis yra ir pir
masis to žanro kūrėjas pasau
linėje literatūroje:

"Dėl to originalaus literatū
rinio posūkio Donelaitis ir pasi
darė žymiausiu realizjno kryp

ties pradininku ne tik lietuvių, 
bet ir Europos tautų literatū
roje. Po Donelaičio tik XIX am
žiuje toje kryptyje iškyla garsu
sis anglas Karolis Dikinzas, 
...prancūzų Balzakas, ... rusų 
—Nikalojus Gogolis... ir kiti" 
(94 psl.).

Ar šie faktai nekutena pri
slėgtos lietuvio širdies ir ne
skatina pakelti akių į žydriąsias 
žvaigždes?

Anksčiau pastebėjęs, kad Do
nelaičio "Metai" laiko neįvei
kiami, D. Velička tai dabar pa
remia, primindamas, kad Done
laitis darė įtakos visiems vė
lesniems rašytojams, studen
tams ir visai tautai ne tik 
kaip "...žymus poetas ir geras 
gimtosios kalbos mokytojas, bet 
ir tautinės asmenybės pavyz
dys" (94 psl.).

Ar nejunti Donelaičio, mus gė
dinančio dėl usnių mūsų tarpe 
kerojimo ir asmeninės reklamos 
pamėgimo! Nenuostabu, kad po 
šitokio įvado skaitytojas jau 
ryja "Metus" kaip cukrų.

Arba vėl, kalbėdamas apie M. 
Valančiaus (211-217 ir 260 - 262 
psl.) reikšmę Lietuvai, D. Ve
lička sako:

"Dėl to 1850 metų data lietuvių 
tautos istorijoje yra nemažiau 
reikšminga už Žalgirio mūšio 
datą (1410). Su Valančiaus įžen
gimu į Žemaičių vyskupijos sos
tą Lietuvai atsiverčia naujas is
torijos lapas... Lietuvių tautos 
istorijoje Valančius atsistoja 
greta didžiųjų Lietuvos kuni
gaikščių" (261 psl.), nes jis 
pastojęs kelią rusiškam genoci
dui, apsaugojęs tautą nuo dvasi
nio sunaikinimo ir padėjęs pag
rindus tautiniam atgimimui bei 
būsimai kultūrinei Lietuvos val
stybei.

Jei nedaug kas iš mūsų šitaip 
matuoja senuosius ir naujuosius 
tautos kultūrininkus, gali pasi
teisinti nebent tuo, kad ne kiek
vienas pajėgus tokio analitinio 
žvilgsnio, kaip D. Velička.

LIETUVIŲ TAUTOS 
PROMETĖJIZMAS

Kiekvieną rašytoją įterpęs jam 
deramon vieton laiko ir aplin
kybių pagrindu, D. Velička jau 
nuo Valančiaus reikšmės api
brėžimo nuosekliai rankioja ir 
skaitytojui pateikia faktus, aiš
kiai vedančius į artėjantį Tau
tos Nepriklausomybės pokylį. 
Kaip Prometėjus kovoje su Dzeu
su grąžinęs ugnį ir gyvenimo iš
mintį antikiniam pasauliui, taip 
ir mūsų tėvai (nurodo D. Ve
lička) grąžino šviesą sukausty
tai tautai. Todėl numanu, kad ne
trukus grandinės lėks šalin, ir 
lietuvių tauta išžygiuos plačia- 
jan žmonijos -kelin, tuo skais
tesnė, kuo daugiau kentėjusi. Au
toriui būdingu nuoseklumu šita 
užuomina ryškinama šitaip:

"Jei "Aušra" kaip tautinės są
monės žadintoja, dar nedrįso kel
ti politinių klausimų, tai "Var
pas", jos tautinių tradicijų tęsė
jas, atvirai jau smerkė rusų val
džios daromas neteisybes bei ru
sinimo politiką... Tokiu būdu 
"Varpo" veiklos laikotarpis, kaip 

natūralus lietuviškojo sąjūdžio 
tęsinys, yra paskutinis laikotar
pis ligi nepriklausomybės pa
skelbimo. Jis yra visuotinio tau
tos atgimimo laikotarpis. T ai lie
tuviškasis renesansas" (414 -- 
415 psl.).

Palygink tai su Rapolionio ir 
Kulviečio laikais! Deja, šis re
nesansas buvo skaudus, nes pa
likęs "...mūsų tautos kūne gilias 
Žaizdas". Tačiau "...Knygnešių 
kova su carinės Rusijos "Dzeu
su" yra ne tik pačios legendi
nės prigimties, bet ir tikrovinė 
prometėjizmo apraiška lietuvių 
kultūros istorijoje. Per dar
ganas, per šautuvų ugnį ir var
gą nešimas žmonėms uždraustos 
šviesos yra tikrovėje įsikūnijęs 
(šių eilučių aut. pabr.) legendi
nio Prometėjo užsimojimas (370 
psl.). "Toks veržlumas vadina
mas kultūriniu dinamizmu. O su 
juo prasiveržęs skaidrus idea
lizmas briliantu švyti mūsų tau
tos charakteryje (446 psl.).

Sakykit, kaip geriau būtų gali
ma įprasminti šį Tautos epizo
dą?

3. BAIGMINĖS MINTYS

D. Velička savo darbą atliko 
sėkmingai ir sumaniai. įvykiai 
pavaizduoti sąsajai, suprantamai 
ir patraukliai, o tikrovėje skar
denęs įvykių crescendo atsispin
di ir knygos puslapiuose. Veika
las skaitomas kaip romanas, nes 
savo žodžius autorius nuspalvi
no karštos Tėvynės meilės niu
ansais ("Šį savo darbą skiriu 
Lietuvos Miško Brolių atmini
mui" --pratarmės žodžiai). Vei
kalo svetima kalba vertimas da
rytų lietuviams garbę. Darbui 
kondensuotai aptarti geriausiai 
tinka prof. Pr. Skardžiaus žo
dis:

"... (suprask: D. Velička) 
Surinko daug svetur trūkstamos 
literatūrinės medžiagos, kiek ga
lėdamas glausčiau aprašo teikia
muosius autorius ir jų kūrybą 
pavaizduoja atitinkamais pavyz
džiais. Viską aprašo blaiviai ir 
santūriai, su didžia meile savo 
aprašomiems dalykams ir kar
tais su tam tikru įsigyvenimu. 
Pvz., aprašydamas Dionizo Poš
kos darbų reikšmę, jis neiškenčia 
anų laikų bajorinės baudžiavos 
nepalyginęs su šių laikų bolše
vikine baudžiava, pavertusią 
"Lietuvos valstietį rusiško kol
chozo mužiku" (Gimt. Kalba, Nr. 
2, 1961).

Todėl be pagrindo, atrodo, a- 
bejoja Dr. J. Grinius Vokietijo
je, kad Veličkos — Masilionio 
darbas lietuviams moksleiviams 
galįs būti neįdomus ir nesu
prantamas (DRAUGO kult, prie
das: "Lietuvių visuomenė ir 
jos literatūra", 1961.VII.29 d.). 
Ir šiuos žodžius rašąs žino, kad 
lietuviai moksleiviai yra labai 
jautrūs mūsų tautos praeičiai, 
jei tik ji pateikiama jiems tin
kamu būdu(irgi prometėjizmas!). 
D. Velička tai atliko be prie
kaištų ir todėl gali tapti epochi
niu mūsų tremties tautinio po
sūkio tašku, kitiems jį pasekus.

Veličkos-Masilionio "Lietuvių 
Literatūros" 4 dalių veikalas 
ateityje greičiausiai bus žinomas 
ne "Lietuvių Literatūros", o 
trumpai "VELIČKA - MASILIO- 
NIS" vardu -- panašiai, kaip ir 
kiti monumentalūs, standarti
niais pavirtę kitų sričių darbai. 
Šių dviejų autorių vardai įam
žins Č. A. L. Mokyklos' veiklą 
veikalo mecenatų (p.p. Rudžių, 
Bendorričių ir kt.) taurų pat
riotiškumą bei mūsų tremties 
įrašą nedūlėjančioje tautos ko
vų registro juostoje.

"Lietuvių Literatūros" II da
lį lyginant su kitomis pasiro
džiusiomis dalimis, bet jų nė 
kiek nenuvertinant, tenka pasa
kyti, kad D. Veličkos veikalas 
drąsiai pretenduoja į: "Da locum 
melioribus" -- užleisk vietą ge
resniems. Veikalas rekomenduo
tinas visiems tėvams, o ypačiai 
tiems, kurie patys turi savo vai
kus namuose mokyti ar jiems 
pagelbėti. Be šio siaurojo tikslo 
veikalas bus parankus ir kiek
vieno lietuvio kartkartėmis pa- 
vargstančiai dvasiai atgaivinti.

4. AUTORIAUS BIOGRAFINIAI 
METMENYS

Domas VeličkayrabaigęsTau
ragės Mokytojų Seminariją, stu
dijavo Vilniaus ir Tuebingeno 
universitetuose. Lietuvių kalbos 
ir literatūros studijas baigė Tue- 
bingene (Vokietijoje) 1949 m. Lie
tuvoje dirbo pradinėse ir vidu
rinėse mokyklose, buvo pradinių 

(Nukelta į 4 psl.)
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LIETUVIŲ FUNDACIJOS AMERIKOJE 
TEISINĖ FORMA U“

Gerai apsvarstę L. Fundaci
jos tikslus, turime rasti jai ata
tinkamą teisinę formą, kurioje 
ji galėtų našiausiai dirbti. Mums, 
lietuviams svarbu, kad sunkiai 
sudėtą pinigą būtų galima panau
doti ten, kur bus lietuviškas rei
kalas, likvidacijos atveju, kapi
talas nepatektų į svetimas ran
kas.

Didelio pasirinkimo, pagal A- 
merikos teisę, čia nėra. Vienin
telė, bet ir labai lanksti, pa
togi ir garantuojanti pilną ka
pitalo ir jo panaudojimo lais
vę, tokios apimties fondui, kaip 
siūlau, yra: Non Profit Corpo- 
ration --ne pelno korporacija.

Kadangi inkorporuota insti
tucija yra teisinis asmuo, tai ji 
gali atlikinėti visus darbus, ku
rie teisiniams asmenims,y r a lei
džiami, pvz., ji gali pirkti, val
dyti, parduoti ar įkeisti nekilno
jamą turtą, ji gali daryti visokį 
biznį, nešantį jai pelno, tik ji ne
gali to pelno dalinti nei savo na
riams nei savo valdomų organų 
pareigūnams, išskyrus atlygini
mą jiems už sugaištą. laiką; 
ji gali jungtis, susilieti su kito
mis korporacijomis, ji gali būti 
trusto patikėtiniu, trustee; ji ga
li būti teisme šalimi, ji gali 
priimti testamentais užrašytus 
jai turtus...

Teismo sprendime šios rūšies 
organizaciją taip apibudina: Non 
profit corporation is a corpora- 
tion which is not formed for 
the pecuniary gain or profit of, 
and whose net earnings or any 
part thereof is not distributable 
to, its members, trustees, offi- 
cers or other private persons... 
However, the fact that a corpo
ration is organized and operated 
as one not for profit, does not 
mean that its enterprises may 
not be conducted for gain, pro
fit, or net income to the cor
poration as a legal entity apart 
from its members."

Bendra mokestinė, ne pelno 
korporacijos taisyklė yra: ji nuo 
savo pajamų mokesčių nemoka, 
bet aukotojai nuo jai aukotų su
mų, nuo pajamų mokesčių ne
atleidžiami.

_ Spaudos diskusijose apie fon
dą, beveik visi autoriai reiškė 
pageidavimą, kad jam būtų gau
tas "labdarybės" status (Cha- 
rity). Dr. Razmos projekte net 
kelis kartus primenamas 501,c,3 
Internal Revenue Code paragra
fas, kuris nusako, kas gali būti 
nuo pajamų mokesčių atleistas.

Kadangi labdarybės pagrindu 
tvarkomos organizacijos yra vi
sai kitos rūšies institucijos ir 
jų tvarkymas ir priežiūra eina 
kitais pagrindais, manau, kad čia 
vertėtų truputį plačiau skaitytoją 
su tuo klausimu supažindinti.

Pirmiausia pats įstatymo teks
tas: Int. Rev. Code 501,c,3 Cor- 
porations, and any community 
Chest, fund, or foundation, or
ganized and operated exclusi- 
vely religious, charitable,

LITUANISTINĖS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

mokyklų vyr. inspektoriumi. Šiuo 
metu Chicagos Aukštesniojoje 
Lituanistikos mokykloje ir Pe
dagoginiame Lituanistikos Insti
tute dėsto lietuvių kalbą ir lite
ratūrą. Daugiausiai jo pastango
mis C. A. L. mokykla išleido 
du mokinių darbų metraščius 
(tėvų komitetams paremiant), o 
P. L. I. studentai ruošia vie
šus literatūrinius seminarus. Jis 
yra ir kitokios kultūrinės veik
los dalyvis (Jaunimo Teatras, 
Č. A. L. M. steigimas ir t.t.).

Šie pavyzdžiai rodo, kad lie
tuviai moksleiviai ir studentai 
vertina, supranta ir myli kū
rybinę lietuvišką veiklą, su kuria 
autoriaus vardas jau neatsi- 
riamai ir neginčijamai susijęs.

Domas Velička, LIETUVIŲ 
LITERATŪRA. II dalis: Tiky
binės ir šviečiamosios lite
ratūros laikotarpis. Trumpas 
lietuvių literatūros istorijos 
kursas su chrestomatija ir li
teratūros teorijos pagrindais 
aukštesniosios lituanistinės 
mokyklos šeštajai klasei. Chi
cagos Aukštesnioji Lituanisti
kos Mokykla, 5620 So. Clare- 
mont Avė.,Chicago36,Illinois, 
1961. 621 psl. Tiražas -- 1000 
egz. Kaina nepažymėta. 

scientific, testing for public safe- 
ty, literary, or educational pur- 
poses, or for the prevention of 
cruelty to children or animals, 
no part of the net earnings of 
which insures to the benefit of 
any private shareholder or in- 
dividual, no substantial part of 
the activities of which is carry- 
ing on propaganda or other- 
wise attempting, to influence le- 
gislation, and which does not 
participate in, or intervenes in 
(including the publishing or dis- 
tributing of statements) anypoli- 
tical campaign on behalf of any 
candidate for public office.

Kadangi mūsų siūlomas fondas 
galės įsigyti nuosavybę, kurios 
pelną naudos įvairiems lietuvių 
tikslams finansuoti, tai ir anks
tyvesnis paragrafas, būtent 
501,c,2 irgi žinotinas, kurio teks
tas yra toks:

Coporaitions organized for the 
exclusive purpose of holdingtitle 
to property, collecting income 
therefrom, and turning over the 
entire amount thereof, less ex- 
penses, to an organization which 
itself is exempt under this sec- 
tion.

Iš tų tekstų galime daryti dvi 
išvadas.

Pirmoji išvada: Korporacijos, 
norinčios gauti labdarybės sta
tusą, turi išimtinai ta labdarybe 
užsiimti. Ji negali turėti, šalia 
labdarybės, kitų pašalinių tikslų. 
Vienas A. Teismo sprendimas 
taip sako:

Although much of the work of 
a corporation which has no capi- 
tal stock and which applies all 
of its revenues to the purposes 
of its organization may be of a 
charitable nature, yet, if its pur
poses are also sočiai, the cor
poration is not a public chari

dovanos
PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU
DUODAME Šllį DOVANĄ

KAS DU MfiN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:

a •

mokame už 
ilgalaikes 
taupmenas!

F. G R I B A U S K A S . v e d • J

pirm. 9 Iki 8 v. v.
antr. 9 Iki 5 v. v.
trečlad. — uždarvta 
ketv. 9 Iki 5 v.
penkt. 9 Iki 
SeSt. 9 iki l

v. 
5 v. v. 
v. p.p.
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table corporation, būt one esta- 
blished for the peculiar benefit 
of its members.

Taigi organizacija, kaip, pvz.,
L. Bendruomenė, kad ir daro 
daug labdaringos rūšies darbų, 
bet ji Charity statuso gauti ne
gali, nes be tų darbų, ji dar turi 
įvairius visuomeninius tikslus.

Antroji išvada: organizacijos, 
kurios pačios labdara neužsima, 
o tik ją finansuoja, turi visas 
savo pajamas, atskaičius admi
nistracines išlaidas, atiduoti to
kioms institucijoms, kurios cha
rity statusą turi. Kitaip, joms 
tas statusas bus nepripažintas, 
o jei kartą pripažintas, bus at
šauktas.

Fondo atveju, jis bus pašalpi- 
nė institucija, taigi jis turėtų vi
sas pajamas atiduoti tokį statu
są turinčioms draugijoms. Iš lie
tuvių organizacijų Amerikoje tik 
vienas BALFas tą statusą turi.

Amerikos įstatymai reikalau
ja, kad labdarybė būtų vieša, t. 
y. visiems lygiai prieinama, nors 
ir galima nurodyti žmonių grupę, 
kuri ta labdara gali naudotis, 
bet toji grupė negali būti visai 
maža. Ir dar viena sąlyga:... 
when the right to admission de- 
pends on the fact of voluntary 
association with some particular 
society, then a distinction is 
made which concerns not the 
public at large... Taigi, jei fondo 
parama būtų sąlygojama prie 
Bendruomenės priklausimu, cha
rity status, būtų nepripažintas.

Dar yra viena labai stipri teo
rija, pagal kurią charity yra tik 
tai, kas palengvina valdžios ar 
savivaldybės darbą, kaip mokyk
los, ligoninės, prieglaudos, vai
kų ir gyvulių apsauga. Jei ne
būtų čia privačios iniciatyvos 
valdžia turėtų tuos darbus pati 

vykdyti, turėtų tuo tikslu pilie
čius apdėti mokesčiais. Iš čia 
ir tokių darbų nuo mokesčių at
leidimas. Vienas A. Teismo 
sprendimas, išskaičiavęs visas 
charity rūšis, baigia:... orother- 
wise lessening the burdens of 
governement.

Charity yra valdomos trustų. 
Pinigai, padovanoti tokiam trus- 
tui ir jo priimti, negali būti 
grąžinami. Jie tampa visuome
nės (savivaldybės) nuosavybe, 
kuriai turi amžinai tarnauti. Ir 
todėl, jei charity trustas nusto
ja veikęs, jo turtas pereina val
džios (savivaldybės) nuosavybėn. 
"When such property ceases to 
ha ve any other owner, by the 
failure of the trustees, by for- 
feature for illegal application, 
or for any other cause, the 
ownership naturallyfallsuponthe 
sovereigh power of the statė."

Įsidėmėtina: illegal applica
tion... Reiškia, jeigu charity sta
tusą turinti institucija panaudos 
pinigus ne charity reikalams, 
jai gręsia jos turto konfiskavi
mas.

Kadangi čia reikalas eina su 
neišmokamais valstybės iždui pi
nigais, tai mokesčių inspektoriai 
turi pareigą prižiūrėti, kad ko
kia nors skriauda valstybei ne
įvyktų. Taip pat ir teismai turi 
daug teisių ir pareigų charity 
trustų valdyme.

Vienintelė "gera" pusė chari
ty statuso, kad aukotojas atlei
džiamas aukotai sumai nuo pa
jamų mokesčio (income tax). 
Praktikoje tas. laimėjimas neat
rodo taip gražiai, kaip teorijoj.

Pirmiausia, kad tuo pasinau
dojus, pildant mokestinius pa
reiškimus, reikia naudotis t.v. 
itemized deductions. Tai mažai 
kas daro, nes tokiu būdu sunku 
sudaryti daugiau negu 10 proc. 
visų pajamų, neštą sumą leidžia
ma nubraukti automatiškai.

KITI RAŠO:

Švedus tebekankina pabaltiečių 
išdavimas sovietams

Daug kartų Dirvoje esame ra
šę apie pabaltiečių išdavimo tra
gediją. Ypač rūpestingai yra ją 
judinęs mūsų ilgametis bendra
darbis a.a. rašytojas Ignas Šei
nius.

"Tėviškės Žiburių" Švedijos 
bendradarbis duoda naujausių ži
nių, kad švedus tas pabaltiečių 
išdavimas taip pat tebekankina. 
Štai ką jis pasakoja:

Kai iš Vak. Berlyno ėmė sklis
ti neramios žinios, švedų laik
raščių žymiausiose vietose stai
ga iškilo... pabaltiečių klausi
mas. Ir tai tokia apimtim, kaip 
retai. Keletą dienų tam buvo skir
tos ir pirmųjų puslapių riebio
sios antraštės, ir vedamieji, 
ir spaudos apžvalgos. O tą spau
dos dėmesį pabaltiečiams sukė
lė ne kas kitas kaip pats jų 
labiausiai nemėgiamas p. Oesten 
Undėn, ilgametis Švedijos užs. 
r. min. Pasikalbėjime su "Dagens 
Nyheter" korespondentu savo 75 
m. amžiaus sukakties proga jis 
atskleidė šešiolika metų nešiotą 
paslaptį, jog karčiausias ir ne
maloniausias išgyvenimas visoje 
jo karjeroje buvo 167 pabaltie
čių karo belaisvių išdavimas so
vietams 1946 m. pradžioje.

Spauda pavadino "pirmaeilės 
reikšmės politine sensacija" 
min. Undėno pareiškimą, kad jis 
pats buvo nuomonės, jog Švedi
ja neturėjo išduoti pabaltiečius 
sovietams. Ir tik vyriausybės 
daugumai pasisakius už anksčiau 
sudarytos sutarties vykdymą jis 
nusileidęs. O tą sutartį buvo su
dariusi prieš tai buvusi koalicinė 
vyriausybė, kurios nutarimo so
cialdemokratas Unden nenorįs 
kritikuoti. Jis tik priminė, jog 
tokia buvusi bendra nuotaika Va
karuose karo pabaigoje ir kad 
amerikiečiai Vokietijoje pana
šiomis aplinkybėmis taip pat yra 
išdavę pabaltiečius sovietams.

Undėno pareiškimas sukėlė 
ypatingą susidomėjimą vien dėl 
to, kad iki šiol už šį Švedijai 
negarbę užtraukusį veiksmą be
veik išimtinai ir labai kietai buvo 
kaltinamas formaliai atsakingas 
užs. r. min. PremjerasTageEr- 
lander, tuometinis švietimomin., 
spaudos atstovams patvirtino, jog 
švedų visuomenės audringų 
protestų, paveikta vyriausybė tada 
rimtai svarstė nevykdyti minėto 
susitarimo ir kad min. Undėn bu
vo tarpe tų, kurie pasisakė už

Clevelando LB apylinkių suruoštoje Lietuvių Dienoj svečiai ma
loniai praleido laiką gamtoje. Nuotraukoje būrelis jaunimo lenk
tyniauja, kas greičiau pripūs balionėlį.

J. Garlos nuotrauka

Dar viena svarbi pastaba. Or
ganizacija, kuri nori gauti cha
rity statusą, ji jo negauna tuoj 
įsikorporavus pas valstijos sek
retorių. Ji turi laukti gana il
gai, kol mokesčių inspektoriai 
įsitikina, kad organizacija tikrai 
vykdo savo užregistruotus tikslus 
ir pinigai nenaudojami įstatyme 
numatytiems priešingiems tiks
lams.

Iš tos trumpos apžvalgos ma
tyti, kad labdarybės arba cha
rity status netinka mano siū
lomai Lietuvių Fundacijai Ame
rikoje. Ne lietuviai ją valdytų, 
bet mokesčių inspektoriai. Mūsų 
tikslas nėra pagelbėti valdžiai, 
bet sau patiems, nevaržomai, 
laisvai, ten kur lietuviškas reika
las diktuos.

Kitame numeryje pabaiga: Lie
tuvių Fundacija Amerikoje ir L. 
Bendruomenė, 

tokį sprendimą.
Buvęs tuometinis prekybos mi- 

nisteris, žinomas ekonomistas 
prof. Gunnar Myrdal, pareiškė, 
jog tai buvo amerikiečių poli
tikos nusistatymas karo pabai
goje išduoti pabaltiečius vokie
čių karių uniformose. Pasak jo, 
ir žymus Anglijos darbiečių 
politikas, buv. Attlee vyriausy
bės finansų min., velionis Staf- 
ford Cripps, pateisinęs Švedijos 
vyriausybės pasielgimą, nes tuo 
metu Vakarams ypač rūpėję 
skrupulingai laikytis visų susi
tarimų su Rusija ir neduoti jai 
jokio pagrindo jų nesilaikyti Va
karų atžvilgiu. Tik vėliau, Rytų 
-Vakarų santykiams pašlijus, to
kios laikysenos atsisakyta.

Visai kitaip reagavo žinomas 
Pabaltijo bičiulis, liberalas, Šve
dijos baltų komiteto pirm. prof. 
Birger Nerman. Savo atvirame 
laiške jis apkaltino min. Undė- 
ną noru savo kaltę suversti 
anuometinės vyriausybės narių 
daugumai. Jis nurodė kad švedų 
tauta ir Švedijoje gyveną pabal- 
tiečiai turi teisę po tiek metų 
sužinoti, kas gi sudarė tą dau
gumą. Prof. Nerman ten pat 
pareiškė, jog jis yra patyręs 
iš tikrų šaltinių, kad didžiau
sias išdavimo šalininkas tada 
buvo tuometinis fin. min. vie
nas vadov. socialdemokratų par
tijos veikėjų Ernst Wigfors. Ir 
tik trys kabineto nariai (būdin
ga: visi trys teisininkai!) savo 
susilaikymą prašė užprotokoluo
ti.

Vedamajame "Ponas Unden ir 
pabaltiečiai" Stockholmo dien
raštis "Degens Nyheter" atkrei
pė dėmesį į tai, kokiais žod
žiais užs. r. min. gynė vyriau
sybės veiksmą 1945.XI.23. parla
mento debatuose. Jis tada tarp 
kitko teigė, jog pabaltiečiai 
pabėgėliai Švedijoje buvę tokie 
"egzaltuoti", kad tekalbėję tik 
apie juos laukiantį terorą ir ne
galimybę gyventi Rusijos pri
klausomybėje...

Kitas Stockholmo dienraštis 
"Svenska Dagbladet" vedamaja
me "Tiesa apie pabaltiečių dra
mą" pateikė išsamius savo 
tyrinėjimo duomenis. Kai 1945 
birželyje buvusi sudaryta toji su
tartis, Švedijos koalicinė vyriau
sybė dar negalėjusi pramatyti jos 
pasėkų. Tik vėliau jos paaiškė- 
jusios, kai rusai pareikalavę 

sugrąžinti visus Švedijon atbė
gusius pabaltiečius. Tas reika
lavimas buvęs atmestas, išsky
rus karius vokiečių uniformose. 
Pastarųjų išdavimas tarptautinės 
teisės atžvilgiu atrodęs neišven
giamas. Tik dar vėliau paaiškė
ję, jog išduotiesiems grėsė pavo
jus, kad rusai juos laikys krašto 
išdavikais ir kaip tik dėl tokio 
pavojaus pabaltiečiai galėjo pra
šyti polit. globos teisės. Naujai 
susidariusios socialdem. vyriau
sybės premjeras P. A. Hansson 
manė, jog padarytas prieš tai 
susitarimas turįs būti vykdomas. 
Tik mažuma, kuriai priklausė 
ir min. Undėnas, buvo tam prie
šinga. Klausimas buvo svarstc 
mas pakartotinai kabineto po
sėdžiuose 1945 m. rudenį. Galu
tinai nulėmė užs. r. ministerijos 
posėdis metų gale. Tik vienas 
konservatorių partijos atstovas 
dr. Ivar Anderson pasisakėprieš 
išdavimą.

Tuojau sušauktame nepapras
tame vyriausybės posėdyje min. 
Undėn toliau laikėsi ankstesnės 
nuomonės tačiau dauguma, pasi
remdama užs. r. min-jos eks
pertų sprendimu nutarė išdavi
mą vykdyti. Daugumos nutarimui 
min. Undėn nusilenkė. Bet ko- 
dėlgi jis tylėjo virš 15 metų? 
Kodėlgi kiti jo kolegos tylėjo ir 
leido suversti jam didžiausią kal
tę? Kodėlgi niekas apie tai anks
čiau nepaaiškino? Tokie yra 
"Svenska Dagbladet" klaustukai. 
Anot laikraščio min. Undėn buvo 
pakankamai ilgai lojalus, todėl 
žmogiška, kad savo 75 m. am
žiaus sukakties proga norėjo su
teikti sau dovaną, sulaužydamas 
tylą pabaltiečių klausimu.

Panašiai mano ir socialdem. 
vakarinis laikraštis "Aftonbla- 
det" Po daugelio metų slėgusio 
jausmo dėl jam tekusios atsako
mybės, kuri jam morališkai ne
priklausė, min. Undėn jautė rei
kalą pareikšti, kad jis buvęs 
priešingas išdavimui. Tatai,aiš
ku, jo neatpalaiduoja nuo for
malios atsakomybės, kurios jis 
būtų išvengęs atsistatydinęs.

Tik verta priminti "Arbetet" 
išvadą, kad nė viena švedų de
mokratinė partija negali pasidi
džiuoti savo laikysena šiuo klau
simu. "Vienas vienintelis kon
servatorius susilaikė užs. r. mi
nisterijoj ir trys socialdem. mi- 
nisterių taryboj. Tai buvo 
viskas!"

Nors anas pabaltiečių išdavi
mas yra nenuplaunama gėdos dė
mė naujausioje Švedijos istorijo
je, tačiau mūsų negali nejaudinti 
ir tai, kad dėl to šio krašto vie
šoji sąžinė tebesigraužia ir gė
dijasi. Dabar gal jau ir min. Un
dėno vardą mes netaip rūsčiai 
minėsime, kai jis, savo ilgą val
stybininko karjerą baigdamas, 
karčiai išpažino savo didžiausią 
politinę nuodėmę, už kurią jis 
tik formaliai atsakingas. Tik ši
to jo prisipažinimo dėka pabal- 
tietiškoji tragedija gal giliau nei 
Berlyno tragedija iš naujo pa
judino švedų visuomenės pasą
monę.

Teisingumas reikalauja pri
minti ir tai, kad 1940 m. min. 
Undėnas, tada dar būdamas par
lamento nariu ir nepriklausyda
mas vyriausybei, labai aiškiai 
yra pasmerkęs Sov. Sąjungos į- 
sibrovimą Pabalti jin.

Stockholmo politiniuose
sluogsniuose kalbama, kad min. 
Undėn netrukus ketina atsista
tydinti iš pareigų, kurias jis 
eina be pertraukos nuo 1945 m. 
Kaikas spėja, jog tai turi įvykti 
dar šį rudenį, jei to nesukliu
dys kokie nepaprasti tarptautiniai 
įvykiai.
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Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti 

DIRVOS 46-tame 
metiniame

Bostono Lietuvių Mišrus Choras
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SPAUDOS BADU JE - KONCERTE

Kompozitorius Julius Gaidelis

Rugsėjo 23 d., šeštadienį,
SLOVENIAN AUDITORIUM - 6417 St. Clair Avė., Clevelande

Meninę programa atlieka muziko JULIAUS GAIDELIO 
vedamas MIŠRUS CHORAS, MOTERIĮ TRIO ir 
solistė STASĖ DAUGĖLIENĖ, atvykstą i$ Bostono

Didžiojoj salėj Šokių metu bus pastatyti papildomi stalai. Bilietai po $3.00, 2.50, 2.00 ir 1.50. Moksleiviams po $1.00. Nusipirkit ar užsisakykit 
iš anksto Dirvos redakcijoje. Pradžia 6:30 vai. vak.

clevelande
ir apylinkėse

• Lietuvių-latviu studen
tu rengiamas Initium Se- 
mestri įvyks Repą Hali — 
12175 C-ornell Rd. (\Vestern 
Reserve rajone), rugsėjo 
16 d. — šeštadieni. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įėjimas $1.50 

studentui. Visi kviečiami 
dalyvauti su korporacijų 
spalvomis. Programoj vai
šės ir šokiai. Gros Neo-Li- 
thuania orkestras.

• Prof. Dr. Juozas Eretas, 
šviečias iš Šveicarijos, rug
sėjo 30 ir spalio 1 dienomis 
lankysis Clevelando lietu
viu kolonijoje.

Svečiui pagerbti rugsėjo 
30 d. (šeštadieni) rengia
mas banketas-vakar i e n ė. 
Sekmadieni, spalio 1 d. 

Įvyks Prof. K. Pakšto mir
ties metinių minėjimas-aka- 
demija, kurioje pagrindinę 
kalbą pasakys prof. J. Ere
tas.

Prof. J. Eretas yra Atei
ties Klubo svečias.

• Dirvos spaudos baliaus- 
koncerto rėmėjais Įsijungė 
adv. Julius Smetona, Stepo
nas Nasvytis.

* Daugiau metus sirgęs, Cle
velande mirė ir rugsėjo 9 d. 

palaidotas ROKAS DABRIKAS. 
Liūdesio prispausti liko žmona 
Birutė ir ištekėjusi duktė Mirga 
Kižienė.

Daugiau prieš metus laiko R. 
Dabrikas vykdamas į darbą, ne
atsargaus pravažiuojančio auto 
vairuotojo buvo labai sunkiai su
žeistas ir po kelių sunkių ope
racijų jau neįstengė pagyni. Jis 
dirbo Clevelando New York Cen
trai dirbtuvėse.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Parengimu kalendorius
RUGSĖJO 17 D. pianisto Anta

no Smetonos fortepijono koncer
tas Music School Settlement sa
lėje.

RUGSĖJO 23 D., Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

RUGSĖJO 30 D. prof. J. Ere
tui pagerbti banketas --vakarie
nė.

LAPKRIČIO 4 D. SLA 14 Kuo
pos gyvavimo 60 metų sukaktuvių 
•Minėjimą

SPALIO 7 D. Jonės Kvietytės 
išraiškos šokio koncertas. Ren
gia Dainavos stovyklos globos ko
mitetas.

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre
numeruoti DERVĄ.

f
JAKUBS & SON

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVE.^

SAVINGS 
EARN 

4%
ACCOUNTS 

IMSURED TO 
*10.000

OPEN EVERY SATURDAY UHTIL 2:301

SUPERIOR 
SAVINGS

UTELTTY BILL PAYMENTS 
MONEY ORDER CHECKS, 
TRAVELERS CHEQUES

t IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST. f

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių Įrengimas. Pristatymas Į jūsų namus ar pilnas 
Įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & S0K C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200
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KAS IR KUR?
• Nuo a. a. Dr. Jono Paplė
no mirties rugsėjo 12 d. 
sueina vieneri metai. Ant 
jo kapo velionies našlė Bro
nė Paplėnienė pastatė pa
minklą, kuris rugsėjo 17 d. 
bus pašventintas. Tą dieną, 
11 vai. Tėvų Jėzuitų koply
čioje bus atlaikytos gedu
lingos pamaldos.
• Dr. Aldona šlepetytė, va
sarą praleidusi Paryžiuje 
gilindama mokslo žinias, 
šiomis dienomis grįžta į 
New Yorką, kur Columbijos 
Universitete ji lektoriau ja.
• Lietuviu Moterų Atstovy
bės posėdis įvyko rugpiūčio 
28 d., pirm. L. Bieliukienės 
bute, Richmond Hill, N. Y. 
Pirm. L. Bieliukienė padarė 
platų pranešimą apie nese
nai įvykusį tarptautinės mo
terų organizacijos GFWC 
suvažiavimą Miami, Fla.,

J. PAUKŠTIENE Prie upelio

DAIL. J. PAUKŠTIENĖS 
DAILĖS DARBŲ 

PARODA BOSTONE
Rugsėjo 17 d. Tautinės 

Sąjungos Namuose — 484 
E. 4th St., South Boston, 2 
v. p. p. bus atidaryta daili
ninkės Jadvygos Dobkevi- 
čiūtės-Paukšti e n ė s dailės 
paroda, kurią rengia Bos
tono Lietuvių Moterų Klu
bas. Dail. J. Paukštienė 
Bostone pasirodo su savo 
kūriniais pirmą kartą ir to
dėl bostoniškiai su nekant
rumu laukia tos parodos ati
darymo. Iš viso yra numa
tyta išstatyti 58 kūriniai. 
Parodos atidarymo metu 
dail. V. Vizgirda supažin
dins su dailininkės kūryba.

J. PAUKŠTIENE Sūnaus portretas

1961 m. rugsėjo 11 d.

kur ji su O. Karašiene ir J. 
Pakštiene atstovavo lietu
ves ir pabaltietes moteris.

LMA sekretorė V. čeče- 
tienė supažindino valdybos 
nares, kiek ir kokių raštų 
buvo išsiųsta paskutiniu 
laiku įvairiomis progomis 
amerikiedių įstaigoms są
ryšy su Lietuvos klausimu.

• Dr. Petras Neniškis, jau 
dvylika metų dirbąs teksti
lės fabrike Karam, Vene- 
zueloje, dviems mėnesiams 
siunčiamas į JAV, Italiją, 
Vokietiją ir Šveicariją su
sipažinti su naujausiomis 
medžiagų štampavimo ma
šinomis.

• Inž. R. šiaudikis dirbąs 
Moron — Petroųuimica in
stitute, Venezueloje, para
šė knygą apie automatinę 
kontrolę pramonėje, kurią 
išleido Instituto Venezola- 
no Petroąuimica. Knyga 
251 psl.

Dail. J. Paukštienė 1938 
m. baigė Kauno Meno Mo
kyklą (dail. P. Kalpoko ta
pybos klasę). Paskui studi
javo Paryžiuje Academie de 
Beaux Arts. 1937 m. Pary
žiaus pasaulinėje parodoje 
laimėjo aukso medalį už ki
limo projektą. Lietuvoje 
dalyvaudavo kasmeti n ė s e 
meno parodose, taip pat 
tremtinių parodose Vokieti
joje ir JAV — New Yorke, 
Chicagoje, kur 1954 m. su
ruošė individualinę savo kū
rinių parodą. Vokietijoje 
dėstė piešimą Biberacho 
liet, gimnazijoje, o apsigy
venusi Chicagoje — dėsto 
tautodailę Chicagos Aukšt. 
Lituanistinėj Mokykloj.

Jeigu ir ne Bostone gy
venčiau, vis tiek vidaus bal
sas šauktų, kad reikia Dir
vos skaitytojus informuoti 
apie Lietuvių Enciklopedi
jos kiekvieną naujai pasiro
dantį tomą. Keletą metų 
pareigą stengiausi atlikti 
tvarkingai ir sąžiningai. Ta
čiau praėjusį pavasarį tiek 
susikrovė darbų, jog nebu
vo laiko Enciklopedijos lapų 
su atsidėjimu pasklaidyti. 
Nuo to laiko, kai rašiau apie 
Liet. Enciklopedijos XXI 
tomą — apie Odą ir Parei
gą (deja, ir iki šiol daug 
kas iš mano brolių neap
čiuopė savo odos ir nepaju
to pareigos) — šio laikraš
čio lapuose tą didį leidinį 
buvo apglėbusi tyla. Tuo 
tarpu, per tą prabėgusį pus
metį, prenumeratorių len
tynose ir viešumoj pasirodė 
Liet. Enciklopedijos XXII 
ir XXIII tomas, štai, ir ant 
mano stalo jau guli du to
mai enciklopedinio lobio.

XXII tomą redagavo Dr. 
J. Girnius. Redakto
riui ir bendradarbiams teko 
gerokai padirbėti, kad susi
darytų 544 puslapių: soli
daus ir vertingo turinio. To
mas prasideda Pareiškimu 
ir baigiasi prancūzų politi
ku Pinay.

Mūsų enciklopedija, jei
gu mes turėtumėm gyvesnį 
ir jautresnį tautinės ambi
cijos jausmą, šiandien, jau 
žengdama į paskutinį veiks
mą, galėtų klestėti ir turėti 
tiek išteklių, jog kiekvieno 
tomo turinys ir išoriniai 
■drabužiai svertų, kaip auk
so plyta. Deja, tautinės am
bicijos turi tik menka dalis 
mūsų vadinamos kultūrin
gos visuomenės, tad leidėjo 
J. Kapočiaus galva dėl L. E. 
rytojaus ir šiandien nenu
stojo skaudėjusi. Ir tai yra 
toks liūdnas faktas, kad net 
nesmagu apie jį kalbėti. 
Kalbi žmogus tik todėl, kad 
negali tylėti, nors gerai ži
nai, kad akmens nesugrau
dinsi ...

Antra vertus, kai tas L. 
E. leidimo sąlygas iš arti 
matai ir pažįsti, negali ne
sidžiaugti J. Kapočiaus iš
tverme, o taip pat didžia iš
tverme jos redaktorių ir 
bendradarbių. Juk L. E. to
mus rašo ne vienas žmogus, 
bet keli šimtai. Ar tie keli 
šimtai gauna tokius dide
lius honorarus, kad galėtų 
iš to darbo nors porą savai
čių per mėnesį gyventi? 
Anaiptol ne! Daugumai tų 
bendradarbių rašymas En
ciklopedijai, tai tik tau
tinės pareigos 
darbas. Ir kantriai dirba jie 
jau keleri metai! Iš tikro, 
argi sunku doram lietuviui 
suprasti, kad jo laiku apmo
kama prenumerata taip pat 
yra didelis to darbo rams-

MŪSŲ RĖMĖJAI
Dirvos metinei šventei 

ateinant atsiuntė paramos:

J. Kuprionienė, Wash. $2.00
J. Cicėnas, Omaha 1.00
A. Veisas, Phila. 1.00
B. Paplėnienė, Chicago 5.00
L. Nagevičius, Cleveland 2.00
A. Kregždė, Cincinnati 2.00
Z. Jankus, Cleveland 5.00
Dr.V. Ramanauskas, Clev. 5.00 
Č. Kiliulis, Dorchester 1.00 
J. Vaičius, Santa Monica 5.00 
J. Audys, Uaddonfield 2.00
E. Kolosovas, Chicago 2.00
P. Balkus, Waterbury 5.00
St. Andriulionis, Boston 5.00
F. Motuzas, Detroit 5.00
M. Ankudas, Baltimore 5.00
Dr. M. Namikas, Glendora 5.00 
V. Kalytis, Great Neck 5.00 
Dr. S. Virkutis, Cambridge 5.00 
M. Kavolis, Chicago 2.00
J. Kelly, Gulfort 1.00
A.J. Simonaitis, Chicago 2.00 
J. Mačiulis, Cleveland 5.00
J. Vinciūnas, Chicago 5.00
S. Kalvaitis, E. Chicago 5.00 
J. Jakubonis, Chicago 5.00
L. Dargis, Meųuon 2.00 

tis ? Aš neatsakysiu į tą 
klausimą, tegu apie tai nors 
kiek nuoširdžiau pagalvoja 
kai kurie L. E. prenumera
toriai ir ypač ne prenume
ratoriai ...

Tokio nuogo paveikslo 
akivaizdoj savaip atrodo ir 
nauji Liet. Enciklopedijos 
tomai. Man tai jie skamba, 
kaip titaniškų pastangų, 
milžiniškos valios ir talkos 
giesmė. Skeptikas (o to
kiais esam ypač turtingi), 
pasidabinęs ironijos pilnu 
šypsniu, gali tarti, kad aš 
svaidausi nerealiais vaiz
dais. Tačiau tai bus tik 
skeptiko bėgimas nuo savo 
gėdos, nes dabar jau nesun
ku spėti: praeis dar pora 
metų, ir L. E. paskutinis 
puslapis bus atspausdintas. 
Ir to darbo pabaigtuvėse ne
liks nieko kito sakyti, o tik 
štai ką: Lietuvių Enciklo
pedija, tai tik 3-4000 susi
pratusių lietuvių milžiniš
kos valios ir talkos giesmė! 
Esu tikras, kultūros istori
kas netruks paklausti: kai
L. E. buvo leidžiama, kur 
buvo dingę tos dešimtys, tie 
šimtai tūkstančių seserų ir 
brolių, kurie tuo metu pasi
turinčiai gyveno turtingoj 
Amerikos šaly? Man grau
du, kad jie visi bus nurašyti 
į pelenus, kurie netinka ir 
laukams patręšti...

Negalėdamas nesidžiaug
ti Dr. J. Girniaus ir jo ben
dradarbių rūpestingai ir 
kruopščiai atliktu darbu, aš 
bandysiu greitai perbėgti
L. E. XXII tomą, štai, jau 
13 pusi, randu Prancūzijos 
sostinę Paryžių. Kas nesi
domi tuo garsiu miestu ir 
nenori jo pamatyti? Straip
sny (rašė A. Benderius ir 
S. Bačkis) rasi visas pa
grindines žinias apie Pary
žių — plotą, gyventojų skai
čių, pramonę, susisiekimą, 
bendrą vaizdą, miesto įžy
mybes, mokslo ir meno ins
titucijas, miesto istoriją 
ir ... Paryžiaus lietuvius. 
Straipsnis papuoštas keletu 
gerai parinktų iliustracijų.

Toliau dėmesį patraukia 
straipsniai apie parlamentą, 
partizanus Lietuvoj, pasa
ką, pasąmonę, pasaulėžiūrą, 
pasaulinius karus, pastora
linę teologiją, Pasvalio tai
ką, paštą, patarlę, patriotiz
mą, pavasarininkus, pavel
dėjimą, Pažaislį, pedagogi
ką, peniciliną, Perkūną, Per
siją, Peru, Petrarcą, Petrus 
(šventuosius, valdovus ir 
kt.), Pilėnas, piliakalnį, Pi
lypus (šventieji ir valdo
vai), pilį ir kt.

Tai svarbesni XXII tomo 
straipsniai, parašyti spe
cialistų, bet čia tik maža 
dalis jų išvardinta. Dar ta
me tome randi gausų kiekį 
platesnio pobūdžio biogra
fijų (Barneli, Pascal, Pas- 
ternak, Pašakauskis, Bal
kui, Pečkauskaitė, Pestolo- 
zzi, Petkevičaitė, Petkevi
čius, Peikimas Petrauskai 
Kipras ir Mikas. Picasso, 
Pietaris, Pilsudskiai ir kt. 
Trumpesnių biografijų šia
me tome ypač gausu. Ne
mažai straipsnių iš medici
nos, gamtos, teisės, echemi- 
jos ir kt. mokslų. Aptartas 
ne vienu atveju liet, kalba 
pirmą kartą, apstas įvairių 
terminų. Tomas skoningai 
iliustruotas ir švariai J. 
Kapočiaus ofsetu atspaus
dintas.

Lietuvių Enciklopedi j o s 
XXIII tomą ligi Pi redaga
vo Dr. J. Girnius, o nuo PI 
(77 psl.) ligi Prezidento, 
kuriuo tomas baigiasi, Dr. 
J. P u z i n a s . Ir šį tomą 
sudaro 544 puslapiai. Kas
L. E. savo rankose dar ne
turėjo, gal tam būtų įdomu 
sužinoti, kasgi tiek daug 
puslapių, atsp a u s d i n t ų 
smulkiom raidėm, galėjo 
prirašyti. Jeigu tokis klau
simas viešumoj kiltų, jis

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 43. Rūta Dovydaitytė, 5 met. 
amž., iš Los Angeles, Calif. Nuotrauka L. Briedžio.

tikrai galėtų sukelti gar- 
daug juoko. Gaila, Dirvoj į 
jį galima tik trumpai atsa
kyti: L. E. XXIII tomo au
toriai yra žinomi mūsų 
mokslo ir meno žmonės. Jų 
šeima šiame tome pakanka
mai įspūdinga — apie 150. 
Tegu jie man atleidžia, kad 
pavardžių neminiu, nes tam 
sąrašui paskelbti neužtektų 
laikraščio poros ilgų skilčių. 
Pagaliau pati Enciklopedija 
nepamiršta savo bendradar
bių pora puslapių pagerbti, 
tad, mielas skaitytojau, ku
ris dar nesi su jais pažįs- 
mas, norėdamas, gali juos 
rasti ir su jais per jų dar
bus susipažinti.

L. E. XXIII tomo svar
besniųjų straipsnių sąrašą 
sudaro daugiau negu šimtas 
atskirų mokslo ir meno da
lykų. Man dar sykį buvo 
įdomu paskaityti apie Pin- 
clorą, Pinską, pirklį, Pita
gorą, Pitėją, Pittą, Plate
lius, Platerius, Platoną, Pil
nijų, Plungę, Plutarchą, 
Počobutą, Podolę, Poe, Po
locką, Pompėją, Poną, Po
nų Tarybą, ilgą studiją apie 
popierių, portretą, Portuga
liją, Pošką, Potockius, Pra
hą, pramonę, pramoninę re
voliuciją, p r a n c i š komis, 
Prancūziją, pravardę . . . ak, 
argi viską gali išvardinti?

Paminėjau tik dalelę L. 
E. XXIII tomo svarbesnių
jų straipsnių, o kiek jame 
tų „nesvarbių’’ ? Patikėkit 
man, perdaug laiko tektų 
gaišti jų suskaitymui. Aš, 
kai turiu laisvą vakarą, 
mėgstu su Liet. Enciklope
dija padraugauti. Joje yra 
tokių dalykų, kurių niekad 
neišmoksi, bet bendrą su
pratimą apie juos įsigysi. 
Gausu ir tokių rašinių, ku
rie padeda žinias atnaujinti 
ar patikslinti. Sakiau, jeigu 
mes būtumėm paslankesni 
savo pareigoj ii' jautresni 
savo tautinėj ambicijoj, tai 
mūsų Enciklopedija galėtų 
būti dar geresnė ir gražes
nė. st. S.

PAIEŠKOMI
1. Vytas Fedosovas, gi

męs Kaune.
2. Vaclovas Sviderskas, 

gyvenęs Californijoje.
Ieškomuosius prašo atsi

liepti: V. Bacevičius, 6907 
Superior Avė., Cleveland 3, 
Ohio.

'LIETUVIAI LAISVĖS 
PIGIAI NEATIDUODA’

Cleveland Press komentato
rius Al Ostrow rugsėjo 7 d. 
numeryje ilgesniu straipsniu 
pristatė visuomenei dr. Algirdo 
Nasvyčio parašytą knygą apie 
Barboros Armonienės pergyve
nimus komunistinėje vergijoje.

Al Ostrow išryškina du būdin
gus momentus. Jis pabrėžia, kad 
jį labiausiai jaudinusi ta Armo
nienės atsiminimu vieta, kuri 
paskatinusi ir Nasvytį rašyti kny
gą. Lietuvos partizanai kartą Ar- 
monienei pasakę:

"Mes žinome, kad mirsime. 
Bet būsime įrodę pasauliui, kad 
lietuviai savo laisvės pigiai ne
atiduoda."

Toliau Cleveland Press ko
mentatorius prisimena įvykį so
vietą ambasadoje Washingtone, 
kur jis užklausė aukštą sovietų 
pareigūną, kodėl jie neišleidžią 
Armonienės. Komunistų valdi
ninko atsakymas buvo toks:

"Jeigu mes leistumėm išvykti 
kiekvienam, kuris nori, tai Lie
tuvoj neliktų nė vieno žmogaus."

* JAV senatorius TI1OMAS J. 
DODD formaliai pareikalavo, kad 
būtų pradėta senato tyrimai apie 
Amerikos Informacijos Agen
tūrą, kurios žinioje veikia Ame
rikos Balsas, ir iš ten paleisti 
vadinamieji "Rusijos klausimų 
ekspertai", kurie savo "minkštu
mu komunizmui" daugiautarnau- 
ją Maskvai, negu Jungtinėms Val
stybėms.

* BRAZILIJOS kongresas pa
tvirtino socialdemokrato Tan- 
credo Netes vadovaujamąją ko
alicinę vyriausybę, ir prisaik
dintasis prezidentas Joao Goul- 
art galėjo pradėti eiti tituliarines 
valstybės šefo pareigas. Tuo 
baigta beveik tris savaites tru
kusi krizė, grasinusi pilietiniu 
karu. Naujasis premjeras pa
skelbė, kad Brazilijos užsienių 
politika būsianti "pradėta iš nau
jo tradiciniu keliu". Tai reikštų, 
kad jis nori pagerinti santykius 
su Mashingtonu ir atsipalaiduoti 
nuo ryšių su komunistais, nors 
tikima, kad su raudonaisiais 
kraštais palaikys prekybinius ry
šius, reikalingus kavos pertekliui 
realizuoti.

Esama ženklų, kad Gvatemalos 
prezidentas Ydigoras Fuentes 
leis Gvatemaloje įsikurti egzi- 
linei Kubos vyriausybei, kuriai 
greičiausiai vadovausiąs buvęs 
Kubos prezidentas Dr. Carlos 
Prio Socarras. Egzilinė vyriau
sybė būsianti suformuota iš Gva
temaloje veikiančių kubiečių 
egzilų.

Iš Miamio kubiečių sluoksnių 
gauta informacijų, kad pasitei
ravimai Gvatemaloje apie eg- 
zilinės vyriausybės įsikūrimą 
buvę sėkmingi.
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