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septyniolikta jai sesijai Jung
tinių Tautų asamblėja nepat
raukia pasaulio dėmesio.

Nieko įspūdingo ir jos dar
botvarkėje, kurioj surašyti 
aštuoniasdešimt devyni klau
simai... Kiek ta sesija svarbi 
parodo ir tas faktas, kad į jos 
atidarymą nesiteikė atvykti nė 
vienas žymesnis diplomatas, 
išskyrus Gromyko.

Debatai šitame tarptauti
niame forume praėjusią sa
vaitę prasidėjo ramybėje,, bet 
nėra ženklų, kad ta ramybė 
tęsis visą laiką, ypač jei pa
sitvirtins gandas, kad Chruš
čiovas atvyks į New Yorką ir 
pradės didelę ofenzyvą dėl 
Kubos ir Berlyno.

♦

JEI septynioliktoji JT 
asamblėja ir neapsiėmė 
spręsti svarbių problemų, ji 
turės greitai išspręsti vadi
namuosius antraeilius klausi
mus, kurie tikrumoje yra la
bai svarbūs, nes nuo jų spren 
dimo priklauso šios organiza
cijos ateitis.

Jungtinės Tautos pergyvena 
finansinius sūnkumus ir jei 
nebus rasta išeities, jos tu
rės, kaip sako gen. sekreto
rius Thant, pasiskelbti bank
rutuojančiomis.

Tad šiandien kyla klausi
mas, ar kraštai, kaip Sovieti- 
ja ir Prancūzija, kurios vis 
atsisako dalyvauti Kongo ope
racijų išlaidų padengime, 
svarbiausio deficito šaltinio, 
sutiks pripažinti Tarptautinio 
teismo sprendimą, padarytą 
liepos 20 d., kad šios išlaidos 
laikomos JT organizacijos iš
laidomis ir visos valstybės, 
priklausančios šiai organiza
cijai, turi jas padengti.

*
ŠITA finansinė krizė yra 

atspindis to nepasitenkinimo, 
kurį rodo didžiosios valsty
bės dėl JT organizacijos, 
smarkiai pasikeitusios nuo įsi- 
steigimo.

Kai kurios valstybės, kaip 
Amerika ir Prancūzija, jau
čiasi nebeturinčios Jungtinėse 
Tautose tą pačią įtaką, kaip 
seniau ir dažnai susiduria su 
nedrauginga Azijos ir Afrikos 
mažųjų kraštų susikūrusia 
dauguma. Gi sovietai nesutin
ka, kad gen. sekretorius galė
tų vaidinti tarptautinėj politi
koj svarbią rolę.

Jau praeitais metais sovie
tai bandė sekretoriato viršū
nėje įpiršti "troiką”, kas 
jiems būtų padėję priešintis 
sekretoriaus veiksmui, kuris 
jiems nepatiktų. Bet spaudžia
mi Afrikos ir Azijos kraštų, 
jie balsavo už kompromisą, 
Thant išrenkant laikinai sek
retoriaus pareigoms.

Dabar sovietai iš naujo ban
dys neutralizuoti sekreto
riatą. Tas jiems pavyks, jei 
pasisektų Thant atskirti nuo 
Azijos ir Afrikos kraštų dau
gumos, kurie jį besąlyginiai pa
laiko. Žygis nelengvas, bet jis 
pasisektų, jei vakariečiai ne- 
parems Thant išspręsti Kpngo 
problemos.
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Be de Goulle ir Adenauerio
Dvi centrinės naujosios Europos figūros: de Gaulle ir Adenaueris savo 

istorinį uždavinį atliko. - Jų pasitraukimas iš politinės scenos nereikštų 
nei chaoso, nei kokio ypatingo politikos pasikeitimo, nors nei vienas, nei 
kitas nepasiruošė sau įpėdinio.
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"Tuo momentu, - prisipažino 
vienas senis kitam - pagalvojau: 
tai nebūtų blogas galas".

Abu seni ponai: Charles de 
Gaulle, 71 m., ir Paul Reynaud 
83, buvęs 3-os prancūzų respub
likos ministeris pirmininkas, 
kalbėjo apie atentatą prieš Pran
cūzijos prezidentą pereitų metų 
rugsėjo mėn.

"Jūs klystate, mon general, - 
prieštaravo Reynaud - Jums bus 
prikišama, kad palikote konstitu
ciją, kuri buvo specialiai Jums 
sukirpta, o apie tai, kas bus to
liau, Jūs lyg ir sakote: po manęs 
kad ir tvanas".

S.m. rugpiūčio 22 d. de Gaulle 
antrą kartą vos vos išvengė mir
ties. Trūko vos tik dvejų centi
metrų, kad kulka jį kliudytų. Už 
tat tuojau pat po ano pasikėsi
nimo prasidėjusios diskusijos ne

Reikalauja laisvą rinkimų 
Rytų Europoje

Strasbourge, Prancūzijoje, 
šiuo metu susirinkusi rudeninei 
sesijai Europos Taryba, praeitos 
savaitės posėdy, nagrinėdama 
komunistinį kolonializmą anapus 
geležinės uždangos, nusprendė 
reikalauti Rytų ir Centrinės Eu
ropos kraštams apsisprendimo 
teisės.

Europos Tarybos Asamblėja 
nubalsavo už rekomendaciją ku
ria Europos Tarybai priklausan
čios vyriausybės kviečia Jungti
nių Tautų asamblėją reikalauti, 
kad Europos kraštuose, šiandien 
esančiuose po komunistiniu re
žimu, būtų įvykdyti tikrai laisvi 
rinkimai. Europos Taryba taip 
pat prašo savo vyriausybių iš
kelti Jungtinėse Tautose klausi
mą apie Rytų Europoje prakti
kuojamą sovietinio kolonializmo 
metodą.

UŽDARĖ SOVIETŲ 
KONSULATUS

Dar nepatikrintomis žiniomis 
Mao Tse Tungo vyriausybė už
darė Šanchajuje, Harbine ir 
Dairene sovietų konsulatus, pa
aiškinant, kad ten gyvena labai 
nedidelis rusų skaičius, tad ne
reikalingi konsulatai.

KALĖJIMAS UŽ 
RAIDŽIŲ SUKEITIMĄ

Rytų Berlyne išeinančio laik
raščio NeueZeit rinkėjas-korek-

Sovietinė "pagalba” Pietų Amerikos kraštams...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
tik nepasibaigė, bet dar pagyvė
jo.

Pagal konstituciją, de Gaulle 
mirus, jo pareigas turėtų eiti ne 
labai didelę reikšmę turinčio 
prancūzų senato pirmininkas 
negras Gaston Monnerville, labai 
gabus teisininkas, tačiau neturįs 
didelio populiarumo. Jo pareiga 
per sekančias 20-50 dienų sušauk 
ti milžinišką rinkikų kolegiją - 
70.000 asmenų, jų tarpe 36.000 
miestų burmistrų - kurie turė
tų atskirai posėdžiaudami depar
tamentų (rajonų) sostinėse iš
rinkti naują prezidentą. Todėl 
prileidžiama,kad de Gaulle žuvus, 
pereitų metų rudenį Prancūzijoje 
greičiausiai įsiviešpatautų cha
osas arba karinė diktatūra. Šiuo 
metu padėtis yra geresnė, nes Al
žiro klausimas, kuris tiek jaudino 
prancūzus, praktiškai jau yra ga- 

torius suimtas už tai, kad pra
eitą savaitę sukeitė dvi raides. 
Vietoj prie Walter Ulbrichto pa
žymėjęs, kad jis yra suvienytos 
socialistų partijos ZK (vokiškai 
sutrumpintai reiškia centro ko
miteto) pirmasis sekretorius, 
laikraštis atspaude, kad Walter 
Ulbricht yra KZ pirmasis sek
retorius. O sutrumpintai KZ vo
kiečių kalboj reiškia koncentra
cijos stovyklą, tad išėjo, kad Ul- 
brichtas yra suvienytos socialis
tų partijos koncentracijos sto
vyklos pirmasis sekretorius. Kas 
tikrumoje yra tiesa.

KEIČIA HIMNĄ

Bulgarija paskelbė konkursą 
naujam tautiniam himnui para
šyti, nes senajame buvo tokie žo
džiai kaip:

"Tegu saulė Lenino ir Stalino 
šviečia mūsų keliams". Arba: 
"Dimitrov uždegė mūsų širdis ir 
suvienijo kovai ir taikingam dar
bui".

Naujasis himnas,kurio laurea
tas gaus 3,000 dolerių, turės iš
kelti heroišką bulgarų tautos ko
vą prieš kapitalizmą ir fašiz
mą, patriojotizmą ir didelę mei
lę darbui ir tikėjimą, kad komu
nizmas užvaldys pasaulį".

Sakoma, rankraščių gauta iš 
įvairių krštų. Gal jų tarpe daly
vauja ir Chruščiovo "poetas" 
Mieželaitis... 

lutinai išspręstas ir kelio atgal 
nebėra. Antra vertus, de Gaulle 
savo istorinę misiją atliko - lik
vidavo kolonialinę imperiją ir 
Prancūziją grąžino į Europą. Ka
dangi tokią įvykių eigą lydi ūki
nis gerbūvis, didelė prancūzų 
dauguma su ja sutinka ir tokiu 
būdu vadas jiems nelabai reika
lingas. Nepaisant to, daug pran
cūzų politikų pageidavo, kad de 
Gaulle pasiskirtų sau įpėdinį, kaž 
ką panašaus į JAV vicepreziden
tą, kuris prezidentui kam nors 
atsitikus, galėtų eiti jo pareigas 
ir su jomis būtų supažindintas. 
De Gaulle, kuris save laiko Ap
vaizdos pašauktu valdyti Pran
cūzus, nenori su niekuo dalytis 
savo autoritetu, tačiau viešosios 
nuomonės spaudžiamas galvoja 
pakeisti konstituciją ta prasme, 
kad prezidentas ateityje būtų ren
kamas visos tautos, panašiai kaip 
JAV. Dėl ateities santvarkos dau
gumas prancūzų politikų sutinka 
su socialistų vado Guy Mollet 
pažiūra: "Kas liečia generolo 
įpėdinį, tai niekas rimtai nema
no, kad gaullistinis režimas per
gyventų patį de Gaulle". Tačiau 
ir jo galimi įpėdiniai laikytųsi 
pagrindinės jo politikos linijos: 
Jungtinės Europos.

Kas būtų Vokietijoje be Konra
do Adenauerio, kuris pasiekė net 
36 metus amžiaus? Tas klausi
mas diskutuojamas jau nuo 1959 
metų. Sudarydamas savo dabarti
nę krikščionių demokratų - libe
ralų vyriausybę Adenaueris ža
dėjo, "kaip tik tarptautinė pa
dėtis leis" pasitraukti. Tačiau 
dabartinė būklė toli gražu nėra 
tokia jau patikima, kad Adenau
eris turėtų prisiminti savo pa
žadą. Už tat liberalų vadas Erich 
Mende žada kitų metų rudenį pa
sitraukti iš koalicijos, jei Aden
aueris liktų savo vietoje, o krik, 
demokratams iki absoliutinės dau 
gumos trūksta 8 atstovų. Kad iš
silaikius savo vietoje Adenaue
ris ko gero galėtų sudaryti koali
ciją su socialdemokratais, tokia 
kombinacija yra galimybių ribo
se.

Ir Adenaueris, kaip de Gaulle, 
vengia aiškiai pasiskirti sau įpė
dinį. ’Kronprincu’laikomas vice
kancleris ir ūkio ministeris prof. 
Ludwig Erhard, 65m.,skaitomas 
vokiečių ūkinio stebuklo tėvu, ta
čiau Adenaueris viešai deklara
vo, kad jis netinkąs kanclerio pa
reigom! Iš kitų ryškesnių asme
nybių būtų dabartinis užsienio 
reikalų ministeris Gerhard Sch- 
roeder ir krašto apsaugos minis
teris Franz-Josef Strauss, pas
kutiniu laiku savaitraščio Der 
Spiegei gerokai sukompromituo-
tas. Būklė, žinoma, pasikeistų, 
jei per sekančius rinkimus į 
valdžią ateitų socialdemokratai, 
kas tačiau dabar atrodo mažai įti
kėtina. Kiekvienu atveju ir Vo
kietijoje, kaip Prancūzijoje, nėra 
tokio iškilaus politiko, kuris ga
lėtų savo populiarumu lygintis su 
seniu Adenaueriu. Ir vėl čia, Vo
kietijoje, kaip Prancūzijoje, po
litinė, socialinė ir ūkinė padėtis 
yra gana stabili, todėl, praktiš
kai, kiekvienas politikas galėtų 
būti kancleriu.

Anglų - saksų komentatoriai 
dažnai mano, kad be de Gaulle ir 
Adenauerio jiems būtų lengviau 
susikalbėti su vokiečiais ir pran
cūzais. Lengviau būtų susitarti 
dėl ūkinės ir vėliau gal politinės 
vienybės. Gal tai ir teisinga pa
žiūra, tačiau iš kitos pusės, is
toriniai žiūrint, Adenauerio irde 
Gaulle nuopelnas glūdi tame, kad 
be jų Europa nebūtų susijungusi, 
o vokiečiai neaiškios anglų-saksų 
politikos verčiami, ko gero būtų 
susitarę su sovietais dėl neutra-

Praeitą sekmadienį, rugsėjo 23 d., Clevelando Tautinių Kultūrinių 
Darželių sąjungos surengtose iškilmėse, mūsų tautietei Ingridai Sta- 
saitei teko garbė būti išrinktai kultūrinių darželių gražuole. Nuotrau
koje: Mrs. R. Locher, Clevelando burmistro žmona, uždeda Ingridai 
Stasaitei gražuolės vainiką, pasveikinusi ir kitas įvairių tautų 16 
kandidačių, o Ben Stefanski įteikė dovaną 50 dol. vertės valst. boną. 
Ingrida Stasaitė, viena veikliausių Clevelando lietuvių jaunimo re- 
prezentančių, ne vien tik savo grožiu, bet ir veikla, pilnai užsi
tarnavusi šito atžymėjimo. Ji dirba Republic Steel Tyrimų Centre.

V. Pliodžinsko nuotrauka

ČEKISTAI STENGIASI ATSIGAUTI
įsisiautėjus bolševikijoj tąsy

muisi dėl "asmenybės kulto" ir 
kilus audrelei ne tik prieš Stali
ną, o ir prieš jo įrankius čekis- 

lios centrinės Europos(Rapackio 
planas) sudarymo, kas be abejo 
būtų didelis sovietų laimėjimas. 
Iki šiol Adenauerio asmeninis už* 
sispyrimas tam sukliudė ir rei
kia tikėtis, kad jam mirus ar pa
sitraukus, VVashingtone nelaimės 
tie, kurie nori vokiečiais, kaip 
partneriais Vakarų fronte atsi
kratyti.

ŽINIOS IŠ VISUR
* SOVIETŲ SĄJUNGA "NERI

BOTAM LAIKUI" ATIDĖJO ža
dėtą pajamų mokesčių panaiki
nimą. Priežastis - "imperialistų 
agresyvumas" ir reikalas pasi
ruošti tam agresyvumui atsispir
ti...

* IŠ ATLANTE NUKRITUSIO 
JAV TRANSPORTO LĖKTUVO 48 
keleiviai buvo išgelbėti. 2 gelbė
jimo valtys su keleviais per il
gai liko nesurastos, kad galima 
butų tikėtis rasti ir išgelbėti dar 
gyvų keleivių.

* JAV KARIUOMENĖ PRIIMA 
| KARIUOMENE KUBOS PABĖ
GĖLIUS, sudarant specialius is
paniškai kalbančių dalinius.

* ARGENTINA VĖL LAIKINAI 
IŠVENGĖ CIVILINIO KARO, pre
zidentui Guido išėjus laimėtoju 
iš karo vadų nesutarimo. Argen
tinoje vyriausybę sudaro daugu
moje civiliai, bet ir buvę gene
rolai mano, kad kariškiai turėtų 
atsiriboti nuo politikos.

* SENATO KOMISIJA PRIĖMĖ 
ir pasiuntė Senatui priimti įsta
tymo' pakeitimą, kuriuo vėl žy
miai padidės paštu besinaudojan
čių išlaidos. Jų tarpe ir laikraš
čių bei žurnalų persiuntimo iš
laidos pakils 4%.

* DAUGELIS VAK. EUROPOS 
VALSTYBIŲ, ypatingai Anglija ir 
Skandinavijos kraštai, neranda 
reikalo sumažinti prekybos ir 
transporto ryšius su Kuba. Jos 
palaikančios su tuo kraštu nor
malius diplomatinius ryšius, tat 
nesą jokio teisinio pagrindo pre
kybai varžyti.

* RUGPIŪČIO MĖN. 61 ASMUO 
PABĖGO iš Rytų Vokietijos. Jų 
tarpe 10 pasienio sargybinių, 2 
kariuomenės inžinieriai ir 2 bu
vę kariai.

tus, ir Lietuvoj čekistai buvo ku
rį laiką nuščiuvę. Bet patiko 
jiems Eichmano byla. Gal netiek 
byla, kiek jos pagarsėjimas. O 
kodėl gi, tarė, ir mums panašiai 
nepasigarsinus? Kodėl neparo
džius, kad dar esam ? Tikis 
kur tą "eichmaną" imti?

įsikniso Randakevičiaus --da
bartinio čekistų viršininko Lietu
voj -- vyrai į archyvus ir pas
klido agentai po žmones dairytis, 
kam čia būtų galima eichmaniš- 
ką "barzdą" prisiūti. Paieškoję 
rado. Ogi -- savisaugos daliniai! 
Jie buvo suorganizuoti vokiečių 
priežiūroje. Jie turėjo šautu
vus. Tai galėjo ir šaudyti. Na, tai 
ir sakykim, kad jie, ne kas ki
tas gi, šaudė "tarybinius pilie
čius" !

Suradus tokią idėją, mažiau 
bebuvo vargo jai sukonkretinti. 
Archyvuose surasta net 20 tuo
se daliniuose buvusių asmenų pa
vardžių. Dešimts -- nepasiekia
mi, kažkur užsieniuose. Kitą de
šimtį surado. Du apsiėmė būti 
"liudininkais", likusius aštuonis 
suėmė.

Kaltinimų pririnkti dar leng
viau. "Sicherheitsdiensto" (nacių 
saugumo policijos) siautėjimo 
metu Lietuvoj, Gudijoj ir kitur 
žudikiškų nusikaltimų būta kiek 
tik nori. Tik rinkis ir priraši- 
nėk kam tik į galvą ateis. Štai 
nusikaltimai, o čia štai ir kalti
ninkai. Kas drįs ginčyti, ir kas 
drįs nepaliudyti, kad kaltininkai 

. kaip tik tie, jei čekistai taip sa
ko!

Taip atsirado dvi čekistinės 
bylos: Nr. 60 -- dešimties ne
pasiekiamųjų "kaltininkų" --ir 
Nr. 61 -- aštuonių suimtųjų.

Čia jau įsikišo ir agitpropas: 
suimtieji nesvarbu, jie nepabėgs. 
Ypatingą triukšmą kelkim dėl 
anų: reikia gi dar ir dar kalti 
tai bukaprotei liaudžiai į galvas, 
koki pabaisos yra tie "pabėgę 
buržuaziniai nacionalistai".

Kapočius surado "besislaps
tančio" vieno savisaugos dalinių 
bataliono buvusio vado, A. Impu- 
levičiaus, adresą. Padarykim jį 
"eichmanu"! Su Amerika santy
kius perdaug įtempti -- ne mūsų 
valioj, taigi negrobsi jo taip, kaip 
Eichmaną iš Argentinos pagrobė, 
bet reikia bent patriukšmauti. 
Tuojau suorganizuoti seriją susi
rinkimų ir rezoliucijų, reikalau
jančių tą "eichmaną" išduoti. Už
sakyti apybraižininkui parašyti 
viešą "Montvilaitės laišką Impu- 
levičiūtei".

Nieko? Maža kas kreipia dė
mesio? Tuojaus užsukti "teismo 
procesą", o Kauno "ispolkomo" 
galvai Lengvinui įsakymą -- su-

(Nukelta į 2 psl.)
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VARŠUVNE 'AUŠRA’ VARTANT
Svetur pasklidusių lietuviųtar- 

pe Lenkijos lietuviai yra savai - 
mingiausia mūsų tautinė grupė 
ir ypatingo dėmesio verta. Ji yra 
lyg tarpinė bendruomenė tarp 
dviejų -- laisvojo ir komunis
tinio -- pasaulių, kuriuose lie
tuviai yra atsidūrę. Mat, Lenki
ja nuo 1956 m. sambrūzdžio -- 
kad ir palikusi satelitu -- varo 
savaięaingą vidaus politiką. Ši 
tarpinė lenkiška politika atsilie
pia ir lietuvių buity, kuri ryškė
ja kiek kad ir iš mano sklaidomo 
vienkartinio Varšuvos lietuvių 
leidinio "Aušra", Nr. 41 (1962).

Pagal šį leidinį svarstant lie
tuvių gyvenimą Lenkijoj prisi
menama iš priešybės asociaci
jos ir lietuvių vargai anoj tarpka- 
rinėj Lenkijoj. Kai "Aušroj" skai
tai apie Punsko vidurinę lietuvių 
mokyklą, apie Seinų vidurinę mo
kyklą, kur dėstoma lietuvių kal
ba, apie keletą lietuvių pradžios 
mokyklų arba bent su lietuvių 
kalbos dėstomuoju dalyku, apie 
bibliotekas ir saviveiklos rate
lius, -- tai nenoromis klausi sa
vęs, o kas buvo anos pilsudski- 
nės Lenkijos metu. Iš tikrųjų ne
buvo tada tokio lietuviško kultū
rinio moso visame okupuotame 
Vilniaus krašte, kokį turime da
bar vad. Trikampy. Tat, galime 
laikyti nuoširdžiu pripažinimu 
Lietuvių Visuomeninės Kultūros 
d-jos pirmininko Skripkos pa
reiškimą: "Liaudies Lenkija su
darė lietuvių mažumai visas są
lygas darbui ir vystymuisi drau
ge su lenkų tauta".

Tai gražu ir kiekvienam lietu
viui turi būti malonu skaityti. Bet 
iš tos pačios "Aušros" ryškėja ir 
pagrindinė sąlyga uždedama tau
tinei saviveiklai būtent: tautinis 
kultūrinis darbas tegali vykti, pri
silaikant generalinės linijos. O 
pagal tą liniją turi vyrauti poli
tinis primatas. Ši taisyklė aiš
kėja kad ir iš "Aušros" vedamo
jo.

Rodos, iš vienkartinio lietuviš
ko leidinio vedamojo būtų reikė
ję laukti kokio programinio dės
tymo lietuviškų dalykų ar šiaip 
svarbaus straipsnio lietuvybės 
tema. Bet vietoj to randame 
straipsnį: "Lenkijos darbininkų 
partijos dvidešimtmetis", kur įdė
ta Gomulkos kalba ir jo paveiks
las. Prie Gomulkos kalbos ir re
dakcija priduria savo trigrašį, 
kai ji "kreipiasi į visus Suvalki-

J. JAKŠTAS

jos gyventojus ir prašo siųsti jai 
savo atsiminimus iš LDP (Len-/ 
kijos Darbininkų Partijos) kon
spiracinės veiklos ir partizanų 
bendradarbiavimo su Raudonąja 
armija". Redakcija net pažada 
už geriausius atsiminimus skir
ti premijas. Toliau ir seka reži
miniai straipsniai apie tarptau
tinę moters dieną, kur paminė
tas ir J. Paleckio prisiųstas svei 
kinimas tos dienos proga, apie 
studentų revoliuęionierių veik
lą Vilniaus Batoro u-te, deda
mas atvaizdas lenkų poeto- re
voliucionieriaus V. Bronevskio 
su jo eilėraščiu, A. Miškinio vers 
tu. Čia pat įdėta ir lenkiškas 
Seinų apskrities tarybos pirmi
ninko redakcijos parašytas pa
aiškinimas apie apskrities ūkį. 
Toliau jau eina daugiau ar ma
žiau lietuviški dalykai. Aprašo
mas Seinuose įvykęs (1961. gruo
džio m.) Lietuvių Visuomeninės 
Kultūros d-jos centro valdybos 
susirinkimas su pirmininko 
Skripkos kalba, kalbama apie vie
šas bibliotekas Seinų apskrity, 
kur 5 skaitomos lietuviškos kny
gos. Nusiskundžiama knygų trū
kumu. Girdi, 1961 m. visiškai ne
gauta lietuviškų knygų, 1961 gauta 
vos 221 iš 1000 užsakytų. "Nors 
knygų turime mažai, bet skaity
tojų eilė kasmet didėja", --ra
šo strai-psnio autorė A. Leonči- 
kienė.

Ištisą puslapį puošia įvairūs 
vaizdai iš Tarybų Lietuvos pa
dangės, aprašomas Vilniaus stu
dentų ansamblio koncertas Var
šuvoj. Leidinys baigiamas ūki
ninkų kampeliu ir, matyt, moks
leiviams skirtu puslapiu "Auš
rele".

Išskirtinai minėtini du straips - 
niai, būtent: Lietuviška daina 
Punsko apylinkėj, V. Pajaujienės, 
ir Paslaptingieji jotvingiai, au
torius Dr. Jerzy Antoniewicz.

Pirmas straipsnis tikrai mo
kamai parašytas pačios chorve
dės ir liudija apie autorės gerą 
liaudies dainos supratimą. Tikrai 
klasiškai apibūdinama liaudies 
daina: "Daina yra mūsų kultūros 
atvaizdas. Reikia pasistengti, kad 
ji būtų iš tikrųjų graži: gerai pa
rinkta ir tinkamai dainuojama. 
Tik tokiu atveju ji gali vystyti

grožio supratimą, žadinti jaus
mų švelnumą ir suartinti žmo
nes".

Antro straipsnio autorius, len
kų archeologas, referuoja apie 
paskutiniais metais darytus ka
sinėjimus kadaise buvusiose jot
vingių sodybose, dabartiniame 
Suvalkų trikampy. Kasinėjimai 
išvilko į dienos šviesą III-IV a. 
po Kr. kelis kapus, jųjų tarpe 
žymiausią -- kunigaikščio kapą 
Šveicarijos kapinyne (prieSuval
kų). Iš iškasenų autorius veda, 
kad jotvingiai gyveno nedidelėse, 
3-5 kiemų, sodybose, kurių kiek
viena buvo bendruomeninė grupė. 
Šeimos vertėsi primityviu žemės 
darbu ir avių bei raguočių augi
nimu. Čia pat autorius kalba, 
žinoma, sovietinės istorijosofi- 
jos įtakoj, apie "pasikeitimus 
gamybos vystymosi" nuo IV a., 
kada jotvingiai įveda mirusiųjų 
kūnų deginimą ir kada jų gimi
nių grupės ima dalytis. Šiaip 
straipsnis gan instruktyvus, iš- 
keliąs kai ką nauja šios lietuviš
kos giminės buity. Tat, lenkų ar
cheologų užsimojimas tirti jot
vingių proistorę vertas mūsų dė
mesio.

"Aušra", šis mūsų tautos dias
poros leidinėlis, žadina skaityto
jui mišrius jausmus. Iš vienos 
pusės džiugu, kad lietuviai nevar
žomi tautinėj ir kultūrinėj veik
loj. Bet, iš kitos pusės, tenka kiek 
ir nusivilti matant juos įpareigo
tus net saviems reikalams skir
tame leidinėly duoti žymią vietą 
jiems tikrai svetimiems daly
kams. Gal tiems mūsų Varšuvos 
tautiečiams, susigyvenusiems su 
pasirinktąja ar likimo lemta nau
ja tėvyne, tai ir neatrodo sveti
mi dalykai. Tačiau mes, laisvojo 
pasaulio lietuviai, kitaip žiūrime. 
Mums ir Lenkijos lietuvių padėtis 
tegali priminti anuos reikšmin
gus Maironio žodžius, kuriais jis 
idealizavo senos laisvos Liėtuvos 
laikus akivaizdoj savo laiko prie
vartavimo: "Tada negundytas lie
tuvis ieškoti laimės svetimos".

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVA
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AMERICA’S ONLY FIRE»BREWED BEER

Atlanto rajono skaučių Maironio stovyklos vadovės. Iš kairės L.
Katauskaitė, B. Banaitytė, stovyklos viršininkė I. Treinienė, L. 
Bražėnaitė, G. Bartytė ir D. Venckutė.

R.Bričkaus nuotrauka

Atlanto rajono skautai nori 
vasarvietės

Atlanto Rajono skautų vadovai 
rimtai susirūpino savos stovyk
lavietės įsigijimu. Ypatingai šis 
reikalas pasidarė aktualus po 
šios vasaros rajono stovyklos ku
ri vyko amerikiečių skautų sto
vyklavietėje, prie Bostono. Labai 
aukšta kaina, prastas maistas, 
stoka nepriklausomybės nuo šei
mininkų, nepatogus laikas (sto
vykla galėjo prasidėti sekmadie
nį, ne šeštadienį), privalomas kai 
kurių pareigūnų samdymas ne
paprastai sunkino stovyklos va
dovybę tinkamai išeiti programą.

Jau ir prieš tai vadovai dali
nosi mintimis nuosavos stovyk
lavietės įsigijimo reikalu, tačiau 
po šios stovyklos, pasidarė tie
siog degantis reikalas. Todėl J. 
Raškys, Atlanto rajono vadeivos 
pavaduotojas šiomis dienomis 
išsiuntinėjo laiškus visiems At
lanto rajono tėvų komitetams ir 
vadovams. Laiške yra išdėsto
mas reikalas nuosavą stovykla
vietę turėti, nurodant kaip pa
vyzdį kitų tautų skautus, kurie 
tokias stovyklavietes jau yra įsi* 
giję. J. Raškys rašo "Rajono 
vadovybė, gavusi Brolijos pri
tarimą, sekančiame savo vado
vų posėdyje yra numačiusi gvil-

denti stovyklavietės įsigijimo 
klausimą ir patiekti projektus 
jam įgyvendinti. Visi vietovių tė
vų komitetai bei vietovių vado
vai yra prašomi savo vietovėse 
šį klausimą plačiau padiskutuoti, 
kad posėdžio metu būtų galima iš 
girsti kiekvieno nuomonę ir vie
naip ar kitaip neatidėliojant iš
spręsti."

Mintis puiki. Atrodo, kad ir 
pasiryžimo vadovams netruks šį 
reikalą judinti iki darbas bus at
liktas. Rytinio pakraščio 500 skau
tų ir skaučių privalo turėti savo 
vietą gamtoje, kur netrukdomai 
būtų galima vykdyti savo prog
ramas, linksmintis ir jaustis šei
mininkais. Ne vien skautai tokia 
vieta galėtų naudotis. Visiems 
čia vietos užtektų. Ypatingai skau-
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tų tėvams čia būtų^ puiki vieta 
praleisti atostogas. Žodžiu - bus 
kam ta vieta naudotis. Reikia ją 
tik įsigyti. O įsigyti bus galima 
turint tvirtą nusistatymą ir iš
tvermę. Atrodo, nei vieno, nei 
kito skautų vadovams šiame pa
kraštyje netrūksta. Linkėtina, 
kad šis nusistatymas susilauktų 
konkrečios medžiaginės ir mo
ralinės paramos iš skautų bi
čiulių. Norį šiuo klausimu pasi
sakyti, prašomi rašyti Atlanto 
rajono vadeivai s. Vytautui Pi- 
leikai, 52 Portage Rd., West 
Hartford, Conn.

R. Kezys

ČEKISTAI STENGIASI...
(Atkelta iš 1 psl.)

varyt susirinkimą ir sukombinuot 
"Kauno laišką Philadelphijai".

Kaip tarė, taip padarė. Lengvi
nas davė ženklą, ir bematant keli 
šimtai Kauno darbininkų, inži
nierių, studentų, tarnautojų, kul
tūrininkų sugurėjo buvusiųjų 
Darbo Rūmų salėn, išklausė tu
ziną tipiškų (stereotipiškų) pra
kalbų ir visi pakėlė po ranką, 
kas turėjo reikšti, kad paruošta
sis "laiškas" yra "visų kau
niečių" laiškas... Lengvinas, kaip 
"miesto galva",buvo susirinkimo 
pirmininkas, bet šalia savęs pa
sistatė dar dvidešimt vieną, ku
riems visiems ir padavė "laiš
ką" čia pat, susirinkusiųjų, fo
tografų ir čekistų akivaizdoj pa
sirašyti.

Čekistai ir artimieji jų bend
radarbiai tokių dalykų niekad ne
daro patys vieni. Jie vis pasirū
pina atsistoti už nugarų tų, kurių 
vardas tebėra geresnis, negu jų, 
ir sutvarko taip, kad anų ranko
mis būtų atlikti jų kėslai. Sįkar
tą tokių purvo maišytojų darbui 
atlikti buvo parinkti tarp kitų ir 
toki asmenys, kaip kanaunin
kas Nikodemas Čėsna, rašytojas 
J. Grušas, gydytoja E. Kutorgie- 
nė, aktorius J. Laucius, dailinin
kė D. Tarabildaitė, dailininkas A. 
Žmuidzinavičius... Jie, mat, kaip 
ir visi kiti, kaip ir patys čekis
tai, kažkodėl dvidešimts metų 
"klaidžiojo nežinioj", ir tik stai
ga "praregėjo" ir "sužinojo", kad 
tie ir tie konkretūs asmenys esą 
buvę "eichmanai"...

I tokius primityvios režisūros 
vaidinimus paprastai atsiliepia
ma nebent nusispjovimu į sąš
lavyną. Bet šį kartą visgi yra pro. 
ga priminti -- tikpr įminti, nes 
tai jau seniai, nei 20 metų, nei 20 
sekundžių nelaukus yra pasakyta 
--ir kauniečių, ir visų Lietuvių, 
visų ano meto Lietuvos gyvento
jų atsakymą, kuris prasidės klau
simu: o kodėl nekeliate bylų tik
riems ir pirmutiniams nusikaltė
liams? Mes žinom jų vardus ir 
pavardes, ir kauniečiams neteks 
jų ieškoti po užjūrius.

(vr)

'Linksmieji broliai" linksminę suvažiavusius į Atlanto rajono 
skaučių ir skautų Maironio stovyklą. R.Bričkaus nuotrauka
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ALT SĄJUNGOS TOLIMESNI DARBAI
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Taryba ir 

skyrių pirmininkai renkasi į Clevelandą pažvelgti į nu
veiktus darbus ir kartu, esamų sąlygų ribose paieškoti' 
kelių ir priemonių Sąjungos ateities veiklai pagyvinti.

ALT Sąjungos vieta Amerikos lietuvių visuomeninia
me gyvenime nėra eilinė. Sąjunga ne tik jungia po savo 
vėliava didelę dalį idėjiniai apsisprendusių tautinės sro
vės žmonių, bet ji kartu reprezentuoja jų nusistatymą, 
jų siekius bendrinėse organizacijose ir politiniuose jungi
niuose. Tat ne vien Sąjungos ”vidaus politika”, bet ir 
reprezentavimas už jos ribų reikalingas ne vienos valdy
bos galvosūkių, bet visų narių aktyvaus reiškimosi ir 
įvairiais klausimais nuomonių suderinimo.

*
ALT Sąjunga nėra nauja pokario ateivių sudaryta 

organizacija. Tiesa, buvo įnešta pakeitimų veiklos for
moje ir metoduose, bet esmėje tai yra darnus jaunosios 
ir senosios ateivių kartų junginys, susiliejęs į tamprų 
vienetą idėjinis rūmas, su patriotine dvasia ir kūrybin
gomis idėjomis.

Neatsižvelgiant į tai, kad tautiniai nusiteikusių ir 
idėjiniai broliškų organizacijų apjungimas vyko naujųjų 
ateivių iniciatyva, ji susilaukė gyvo pritarimo, visuotino 
naudos supratimo. Neveltui tat pirmosioms valdyboms 
pirmininkavo iš seniau Amerikoje pasižymėję tautinės 
srovės veikėjai Ant. Olis, M. Colney-Aukštikalnis, A. 
Lapinskas.

Po jų jau vadovavimą perėmė jaunesni tautinės sro
vės veikėjai — E-. Bartkus, o dabar Vyt. Abraitis.

ALT Sąjungos veikla reiškiasi ne vien tik vienmin
čių klubų organizavimu ir organizacijos reprezentacija. 
Idėjinė organizacija, išplaukianti iš valstybinio gyvenimo 
patirties, iš buvusių įsipareigojimų, tų įsipareigojimų 
neprivalo ir nesiekia nusikratyti. Tie įsipareigojimai, pir
moje eilėje, vėl verčia žvelgti į mūsų visuomenėje kylan
čius idėjinio ir politinio pasiskirstymo aspektus blaivio
mis politiko akimis, mūsų visų bendroje kovoje už Lietu
vos nepriklausomybės atstatymą reikia paruošti ne vien 
kritiškų pastabų, bet ir konstruktyvių idėjų ir darbų. 
Plačiai išsišakojusioje visuomeninėje dirvoje reikia tin
kamų srovę atstovaujančių asmenų. Laiku ir vietoje esa
mos valdybos kreipiamas rimtas dėmesys į priaugančią 
jaunųjų tautininkų kartą. Visa tai ir eilė kitų įsiparei
gojimų Sąjungai vadovauti patikėtiems asmenims reiš
kia savęs išsižadėjimą, didelį pasiaukojimą ir pasišventi
mą. Esamose gyvenimo sąlygose toks darbas nėra vien 
asmens garbei iškelti. Jį dirbantieji apie tai galėtų dau
giau pasakyti. Jų vienintelė parama yra visų narių soli- 
darymas ir pasitikėjimas.

Idėjinė veikla visuomenėje negali tinkamai vystytis 
be realaus materialinio pagrindo. Tautinė srovė ir šioje 
srityje praeityje yra parodžiusi pavydėtinų ir pasigėrė
tinų pavyzdžių- Paminėkime ir prisiminkime nors kelis 
ryškesnius toje srityje momentus.

K. S. Karpius savo straipsniuose Dirvoje jau nušvietė 
tautinės srovės veikėjų Amerikoje darbus, jų sudėtų lėšų 
gausybę Lietuvos reikalui. Jaunųjų ateivių eroje, A. Olio 
pirmininkavimo laikais, buvo pasižymėta grandiozinėmis 
reprezentacijomis lietuvių vardu Washingtono sąskri- 
džiuose ir kitomis progomis. Eug. Bartkaus laikais buvo 
kietai užsibrėžta tautinės srovės aukomis ant tvirtų pa
grindų pastatyti savąją spaudą, koncentruojant lėšas į 
Vilties draugijos leidyklą, leidžiančią Dirvą.

Bet tie tikslai ir tie uždaviniai gi negali kartotis. 
Kyla nauji sumanymai, nauji reikalavimai. Jiems įgyven
dinti reikia ir naujų idėjų, naujų metodų.

Ta proga tuoj prisimena kitų tautybių patyrimas ir 
naudojami metodai. Pavyzdžiui, Clevelande vienos tau
tybės organizacijų lėšoms sukoncentruoti metodas veikia 
sėkmingai jau kelias dešimt metų. Ir milijonų nebereikia 
sapnuoti.

Būtent, jie negriebia už tūkstantinių ir neieško tur
tingųjų dėdžių. Tūlam tikslui jie paskelbė mokestį — 8]/2 
centų mėnesiui. Ir kas gi pajėgtų pasiteisinti negalįs to
kios ”sumos” užsimokėti? O kai visi moka, kasa pučiasi 
kaip ant mielių. Realiais, gyvenimiškais metodais siekia
ma įvairūs tikslai. Tų organizacijų "gyvenimo standar
tas”' yra žymiai aukštesnis už mūsiškių.

Taip. Materijalinė sritis bet kurioje veikloje yra ne
atsiejama ir geras toje srityje planavimas yra būti
nas. Išsklaidymas tikslų ir jiems remti lėšų yra barsty
mas spalių pavėjui. Tuo klausimu didesnė koncentracija 
yra būtina. Atrodo, kad ALT S-ga turės tuo reikalu pa
sisakyti, nes daugelis darbų laukia įgyvendinimo.

žinant, kad ALT S-ga niekad nesustojo pusiaukelyje, 
žinant, kad jos žvilgsnis nukreiptas į Lietuvos reikalą 
niekad dėl jo nedvejojant, ir šis- tautinės srovės veikėjų 
sąskridis Clevelande bus apvainikuotas pozityviais ir gy
venimiškais sprendimais. (j. £,)

Rugsėjo 8-9 d. Vasario 16 Gimnazijos patalpose įvyko Lietuvių Bendruomenės Vokietijos Krašto Tary
bos sesija, kurios metu buvo išrinkta nauja valdyba: I. Rugienius, kun. B. Liubinas, A. Mariūnas, F. Skė
rys ir J. Valiūnas. Nuotraukoje sesijos dalyviai. Pirmoj eilėj iš kairės: dr. P. Karvelis, J. Glemža, E. 
Simonaitis, Tėv. A. Bernatonis, dr. L. Gronis, O. Boehm-Krutulytė, A. Krivickas su ponia, dr. E. Seika. 
Antroj eilėj: F.Skėrys, dr. J. Deveikė, dr. J. Norkaitis, J. Norkaitis, Iz. Rugienius, kun. dr. J. Aviža ir 
kit- V.Alseikos nuotrauka

1001 NAKTIES PASAKOS MOSIJ IŠEIVIJOJE

vių ekstremistų Kalifornijoje. Jie 
įsivizduokite sau, nusprendė, 
jog Lietuvos laisvės klausimas iš 
piliečių klubo ir parapijos salės 
išneštinas į Kongresą ir Jungti
nes (?...) Tautas! Mūsų visų lai
mei ir tremties idilijos gerovei 
nekurie mūsų nemirtingų ir ne-. 
klaidingų vadų šitokiai atskalū
niškai minčiai, savaime aišku, 
autoritetingai pasipriešino. Ta
čiau Kalifornijos atskalūnai ir 
grupė kitų persimetėliųnepagar
biai nenusigando ir ligi šiol dar 
krutėti bando.

Tie, kurie jiems nepritaria, 
taipogi ir tie, kurie pritaria, sa
vaime aišku, tikisi, jog pradinin
kai, platesnės paramos nesulau
kę, pritruks pinigo, laiko ir ener
gijos klausimui iki galo išvežti 
ir viskas vėl aprims. Bandantie
ji darbą sukliudyti, atrodo, pui
kiai žino ką ir kaip daryti, ir 
mūsų patarimo nereikalingi. Tie 
gi, kurie pritaria, sėkmingiau
siai darbo išvengti gali jau se
nai išbandytu būdu - smarkiai 
pritardami ir nieko nedirbdami. 
Tai garantuotas būdas bile kokį 
užsimojimą, lyg blyną, prie že
mės priploti. O šis užsimojimas 
yra ypatingai keblus ir neramiai 
nemalonus tuom, jog kiekvienas, 
sakoma, prie jo lengvai prisidė-

AR MUSŲ VEIKLA TOBULUMO 
VIRŠŪNĖJE?

Tarp įvairių nuomonių Dirvoje 
apie Dr. J. Griniaus kompetenci
ją kalbėti Kultūros Kongrese buvo 
pareikšta ir sekanti, kad jis turi 
atsisakyti kalbėti, nes yra Vokie
tijos lietuvis, Amerikos sąlygų 
kuriose čia veikiame nepažįsta, 
negali mums nustatyti veikimo 
gairių ir turėtų prabilti tik iš 
klausytojų suolo.

Kažin f ar ne per aukštai mes 
Amerikos lietuviai save nešame, 
šitaip motyvuodami Vokietijos lie
tuvio atmetimą kultūrinių gairių 
nustatyme?

Šiose pastabose kalbama apie 
Dr. J. Grinių, kaip Vokietijos lie
tuvį, neliečiant kitų jo kvalifika
cijų.

Atrodytų, kad mūsų veikla ir 
gyvenimas visiems yra matomi iš 
spaudos, kurioje kaip veidrodyje 
atsispindi lietuviško gyvenimo 
Amerikoje niuansai, pozityvūs 
lygiai kaip ir negatyvūs.

Net ir Amerikos valdžia džiau
giasi, kad nuolat vykstanti imi
gracija yra naudinga šio krašto 
kultūriniam gyvenimui, kadangi 
jis yra papildomas naujomis idė
jomis ir mintimis.

Man atrodytų, kad Europoje gy
venąs lietuvis mums gali daug ką 
pasakyti.

Galimas dalykas, kattai, ką sa-

Sekant lietuviškos išeivijos 
veiklą negalima atsikratyti min
ties, jog gražuolėŠeherezada ka
lifui EI Rašid neužbaigiamą pasa
ką sekė ne tam, kad mirties iš
vengus, o tik kad nuo darbo išsi
sukus. Ji, matyt, žinojo, jog pa
baigusi pasakas, turės imtis grin
dų šlavimo ir bulvių skutimo. Iš 
jos, atrodo pasimokė irmūsųor- 
ganizacijos, spauda, vadovai ir 
visuomenė. Tai rodo mūsų bega
linis ir nepabaigiamas statutų ir 
įstatų svarstymas bei persvars
tymas, suvažiavimų rezoliucijų 
siūlymas, diskutavimas, priėmi
mas, kritikavimas bei atmetimas 
mūsų veiksnių suorganizavimas, 
perorganizavimas ir nuorganiza- 
vimas. Žinodami,kas mūsų lau
kia pasakoms pasibaigus, vietoje 
svarstymų kaip kovoti prieš ko
munizmą bei kvietimo prie tos 
kovos prisidėti, mes labai įman
triai ir nuodugniai nagrinėjame, 
ar reikėtų kovoti, prieš ką, už 
ką ir kodėl kovoti ir, po 45 me
tų komunizmo egzistavimo prak
tikoje ir jo 20 metų okupacijos 
Lietuvoje mes pagaliau nutarė
me, jog prieš pradedant kovą pei
kia įsigilinti į komunizmo teori
ją, idant kokios komunistams ne
malonios klaidos nepadarytume. 
Sekdami "kompaktiškos emigra
cijos" idėjos tradicijomis, vie
toje šeštadieninių mokyklų ir lie
tuviškų patalpų įsigijimo mes ku
riame lietuviškus kaimus, mies
tus ar net valstybes Hondūre. 
(Jį, tarp kitko, baigia raudonie
ji savo maiše užsiūti...).

Tad sunku suprasti, kaip čia 
nutiko, jog mes, neapsižiūrėję, 
nepratęsėme bent meteliams ki
tiems ginčo - reikia ar nereikia 
ALT praplėsti. Tačiau dar nevis
kas žuvę: mes gudriai pasilikome 
sau gražią spragą su neaprėpia
mom planavimo ir svarstymo ga
limybėm - kaip jį praplėsti, ko
kias organizacijas įjungti, kaip 
jų planavimus ir statutus koordi
nuoti ir, svarbiausia, kas vieną 
kartą metuose už mus visus Bal
tuosiuose Rūmuose prakalbą pa
sakys. Ekonomiškai laiką naudo
jant tai galima ištęsti dar bent į 
penketą metų! Gi, jei vėl priei
tume tokią stadiją, kai svarsty
mai pasibaigtų ir konkretus, pa- 
siaukavimo reikalaująs darbas 
turėtų prasidėti, mes lengvai ir 
teisėtai galėsime prieiti išvados, 
jog per visą tą laiką nieko be
nuveikėme ir reformas iš naujo 
pradėti reikia. "... Užkliuvo už 
varčios ir vėl iš pradžios..."

Nėra ko rūpintis, jog visuome
nė gali pasipiktinti, protestuoti 
ar net vadus iš sostų išmesti. 
Mat tarp mūsų visuomenės ir 
vadovų yra padarytas tylus vieno 
paragrafo susitarimas: "Aš tavęs 
ne kuši-ruši, tu manęs ne kibi - 
ribi". Išvertus į laikraštinę kal
bą - mes jus (tuos kurie patys į 
valdžią nepasiskyrėte) išrinksi
me, Sibirui prisisapnavus, sąži
nei nuraminti, i r kvoterį, (kartais

kys, nelabai patiks ir mes savo 
kultūrinio gyvenimo gairių neno
rėsime persmeigti.

Nepersiimkime tačiau čia Ame
rikoje jau labai madingu galvoji
mu, kad niekas mūsų pamokyti 
negali ir kad niekur tokio nuosta
baus tobulumo nesurasi.

Tadas Mickus, 
Los Angeles

V. BRAZVILIUS

net DOLERĮ) primesime ir apys
kaitos neprašysime. Tik meldžia
mieji, palikite mus, patrijotus, 
krikščioniškoje ramybėje!

Tarptautinėje politikoje tai va
dinama džentelmenišku susitari
mų. Džentelmeniškumas šiek tiek 
susvyravo mūsuose tik vienu at
veju, būtent, kai delegacijonkan
didatų atsirado daugiau negu 
Baltųjų Rūmų fotografas galėjo 
į vieną nuotrauką sutalpinti.

Tačiau, pastaruoju metu, šią 
gražią tremties idiliją ima drums
ti neramūs apsireiškimai. Ne
kurie mūsų pradeda pastebėti, jog 
ne tik Fidelio barzda, bet ir Niki
tos batas vis arčiau ir arčiau mū

sų nosies švaistosi. Padėties ne
pataiso ir tai, jog prieškomunis- 
tinei veiklai amerikiečiuose sus
tiprėjus, nekurie tremtiniai ne
sugeba rasti trumpo atsakymo į 
tokį paprastą klausimą: "Jeigu 
taip gražiai mokate prie aplinkos 
prisitaikyti ir taip nuostabų pa
traukimą materializmui parodo
te, ar ne daugiau būtumėte laimė
ję vietoje likę ir komisarais ta
pę?..? Taipogi yra neraminančių 
pažymių, jog kiti vėl sąvoką 
"tremtis"“ paraidžiui ima ir, ne
norėdami trukdyti vadų tokiomis 
smulkmenomis, kaip kova užlais 
vę, patys ieško priemonių ir bū
dų tam darbui dirbti - pagal prin
cipą - "kas nori mušti šunį, ran
da ir akmenį". Vienas tokių ak
menų buvo rastas grupės lietu-

ti gali.
Tik šį opų reikalą nuo lietu - 

viškos veiklos stalo nubraukę vėl 
galėsime ramiai svarstyti įsta
tus, statutus ir reguliaminus. 
Vėl seksime, rašysime, skaity
sime ir klausysime saldžių ir 
nepabaigiamų tūkstančio ir vie
nos nakties pasakų, vėl, susėdę 
apie apkrautą pobūvio stalą, kal
bėsime apie kietą tremtį, auto
mobilių kainas, laiko trūkumą, 
komunizmo grėsmę ir apie tai, 
kaip niekas nieko dėl to nedaro. 
Tada atliks laiko pasidžiaugti mū
sų tautiečių pažanga Sovietinėje 
globoje bei panagrinėti Krem
liui priimtiniausius ir naudingiau
sius kultūrinio bendradarbiavimo 
būdus.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
MOKAME UŽ BONU 

TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUDDAMDS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,

sekretorius
CHICAGO PHONE  ....... 242-4395
SUBURBAN PHONE'............. 656-6330

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

* KARYS - Pasaulio Lietuvių 
Karių - Veteranų mėnesinis žur
nalas, pasirodė rugsėjo mėn. (7) 
numeriu.

Turinyje: P. Alšėnas-"Gerb
kime garbingą praeitį ir garbin
gus vadus", J. Damauskas - 1812 
metai Vilniuje, J. Vėgėlys - Is
torijos verpetuose Rytų Lietuvo
je, K. Ališauskas - Ar buvo ltn. 
Balnui reikalingi komendantai? 
V. Jonikas - Generolas Perkū
nas (baladė), J. Juodis - O, vie
nok Lietuva (paveikslas), A. Žyg- 
mantas - Pirmoji jūrų galybė 
Kreta, P. Bliumas - Kas sukė
lė du pirmuosius karus.

Plati ir išsami kronika, laiš
kai, pranešimai.

Žurnalas simpatingai redaguo
jamas Zigmo Raulinaičio.

HEARING AIDS

VISKAS
AUSYJE

$99.50

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...

(

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ii* krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

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

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Virginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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SVARSTYMAI IR NUOMONES

Baudžiauninkui buvo geriau, 
nei kolchozininkui

B. K. Naujokas be gailesčio 
tramdo oponentus, norinčius at
remti koegzistencijos su okupan
tu mintį ir komunizmą viešai pri
stato jokį, koks jis praktikuoja
mas Rusijoje nuo 1917 metų.

Jau anksčiau, tikra pa varde pa
sirašydamas, B.K.N. įtikinėjo, 
kad dabartiniai mūsų kovos prieš 
okupantą metodai netikę, pasenę. 
Atseit, nemokat kovoti pozityviai, 
tai geriau nutilkit ir sutikit su 
esama padėtim. Nebūtų nuostabu, 
jei B.K.N., išanalizavęs dabarti
nę mūsų išeivijos kovą prieš oku
pantą, įrodytų, kad ji neprasmin
ga, beviltiška, ir, staiga suradęs 
naujus kovos metodus bei kelius, 
pasiūlytų jais plačiai pasinaudoti. 
To kaip tik ir laukiu išB.K.Nau
joko, o ne studijų.

Skaitydamas straipsnį apie 
"spragas", susidariau nuomonę, 
kad dabartinė okupacija jau 
sušvelnėjusi, vietomis net ge
resnė už buvusius baudžiavos 
laikus. Cituoju iš Dirvos 102 nr. 
4 psl.:

"A.D. teigia, kad baudžiaunin
kas galėjo nuo vieno dvarininko 
persikelti pas kitą, arba ir vi
sai iš kumečių pasitraukti, 
o sovchozų-kolchozų gadynėje to
ki dalykai neįmanomi".

B.K.N. su ta A.D. pasakyta tie
sa nesutinka ir sako:

"Čia dviguba klaida. JJes bau
džiauninkas toli gražu negalėjo 
taip jau be niekur nieko kaita
lioti savo ponus ar juos iš viso 
pamesti. O iš kitos pusės, nors 
prirakinimas prie kolchozo ir ga
na tvirtas, tačiau ne absoliutus, 
ir, kiek žinoma, tegu ir ne be 
kliūčių, visgi pasitraukimas yra 
įmanomas, atrodo netgi kiekleng- 
vėlesnis kaip buvo baudžiavoje”.

Šiam propagandiniam argu
mentui sutvirtinti B.K, Naujokas 
nurodo kyšininkavimą ar 
be leidimo persikėlimą 
iš vieno kolchozo į kitą, jei kitas 
priima.

Toks baudžiavos .ir kolchozo 
palyginimas visai nerimtas ir ne
priimtinas. Aš manau, kad B.K.N. 
gerai žino šių dienų kolchozinio - 
ko sklypelio dydį ir atlyginimą už 
darbadienius kolchoze. Jeigu ly
giname, tai reikia imti pagrin
dai! rimtus duomenis, o ne švais
tytis tuščiom frazėm. A. Šapo
kos Lietuvos Istorijos 247 psl. 
rašoma:

"Kadangi dvaro bernai -- ver
gai, kurie anksčiau dirbdavo dva
ro žemę, per brangiai atseidavo, 
tai jie iš dvarų buvo iškelti ir ap
gyvendinti kaimuose”.

Valstiečiams duodamieji vala
kai nebuvo visiškai lygūs: kur 
žemė būdavo geresnė, valakai bū
davo mažesni, o kur žemė būda
vo prastesnė -- didesni. "Vala
kas kaikur buvo 30-33 margų, o 
kaikur siekė net 44 margus",ne

skaitant bendrų ganyklų -- dir
vonų ir servitutine teise naudo
jamų miškų šienauti, ganyti, gry
bauti ir uogauti.

"Su šia reforma valakas pasi
darė ūkio vienetas, nuo jo buvo 
imami mokesčiai, nūo jo buvo ei
namos ir pareigos, baudžiava 
dvare".

To laiko baudžiauninkas, pilna
teisis savininkas į kilnojamąjį 
turtą laikė nuo dviejų iki keturių 
darbinių arklių, nuo šešių aštuo-

DĖL IŠTIKIMYBĖS TAUTAI
Gal ir gerai Dirvoje turėti 

laisviems svarstymams ir nuo
monėms skyrių, bet kai tame 
skyriuje nueinama pertoli ir kai 
laisvu žodžiu net bandoma risti 
sunkus akmuo ant mūsų tautos 
laisvinimo kelio, tada skaityto
jo akyse mažėja ir paties laik
raščio ištikimybės tautai vertė.

Ir kaipgi čia dabar išeina? 
Mums, kurie tik ką atvažiavę į 
šį kraštą piketavome raudonų
jų parengimus ir pasikalbėjimuo
se su jais įrodinėjome, kad jie 
eina klaidingu keliu, dabar jau 
norima įrodyti, kad mes patys 
esame klaidingi, nes nepakanka
mai žiną komunizmo teoriją.

Tautos laisvės trokštantiems

RIMTI IR NERIMTI LYGINIMAI
K.M. iš Clevelando, priminda

mas, ką savo dispozicijoj turėjo 
kadai baudžiauninkas, ir ką turi 
dabartinis kolchozininkas Lietu
voj, padarė gana rimtą, nors dar 
toli ne išsamų baudžiauninko ir 
kolchozininko padėties palygini
mą. Toki, ypač išsamiau pateikti, 
palyginimai yra viena , iš savar- 
biausių ir veiksmingiausių prie
monių atremti komunistų propa
gandai apie kolchozinės sistemos 
tariamą pranašumą.

Nerimtai tačiau atrodo gyni
mas nerimtų, neapgalvotų, 
aiškiai klaidingų lyginimų. Jie 
ne tik netaiso, bet net priešin
gai -- žlugdo pastangas komu
nistinei propagandai atremti. 
Nors K.M. tebemano, kad A. Do
nėla "visgi buvo teisus", bet nei 
citata iš A. Šapokos istorijos, nei 
jokiais kitais duomenimis nepa
bandė paremti to teisumo, anot 
kurio baudžiauninkai neva galėję 
iš baudžiavos pasitraukti ar 
savo valia pasirinkti kuriam dva
rininkui baudžiavos pareigas at
likinėti, ir anot kurio kolchozų- 
sovchozų sistemoj toki dalykai 
esą visiškai neįmanomi. 
To ir negalima įrodyti, kadangi 
prie vietos "prirakinimo" dabar 
visgi galima šiaip taip nusikratyti 

nių melžiamų karvių ir galvijų 
prieauglio, neskaitant avių, kiau
lių ir paukščių.

Aš galiu pilnai tvirtinti, kad ir 
B.K. Naujokas nebūtų prieš, jei 
Lietuvoje nors laikinai grįžtų 
verčiau tikrieji baudžiavos lai
kai, kur kiekvienas kolchozinin- 
kas su šeima gautų sau naudoti 
po 30-40 margų žemės ir už tai 
likusias valstybinių dvarų žemes 
išdirbtų talkos būdu. Tada ne
reiktų senoms močiutėms ganyti 
liesą karvutę ar ožkeles šalikėlio 
grioviuose, kad papildžius taip 
liesą kolchozo davinį. Tada būtų 
arčiau tiesos kalbėjimas apie 
okupacijos palengvėjimą. O dabar 
manau, kad visgi A. Donėla buvo 
teisus.

K.M.
Cleveland

lietuviams yra visiškai aišku, kad 
naganu paremtos sistemos nega
lima sugriauti nors ir laisviausiu 
žodžiu, todėl tokios diskusijos 
apie komunizmo teorijos gerumą 
ar blogumą tik sukelia pasipikti
nimo jausmą. Nesvarbu, kas juos 
sakytų - Bimba,Naujokas, Snieč
kus ar pats vyriausias tironas- 
tai yra purvini ir išdavikiški 
žodžiai, kuriais daromos geru
mo prielaidos tos doktrinos, ku
rios priedanga tironai ir tautos 
išdavikai smurtu atėmė mūsų 
tautai laisvę ir dėl kurios jau pa
guldė galvas šimtai tūkstančių 
mūsų tautos geriausių sūnų ir 
dukrų.

Detroito vilnietis

ir tai, berods, šiek tiek prieina- 
mesniais būdais, nei baudžiavos 
sistemoj. Tačiau gi ne čia 
baudžiavinės ir kolchozinės sis
temų esminiai požymiai, ir ne 
tuo įrodinėtinas tos ar kitos sis
temos "pranašumas".

K.M. prabėgomis irgi brūkšte
lėjo palyginimą tarp dabartinės 
žemdirbio padėties Lietovoj ir 
tokios padėties, kokia būtų, jeigu 
vietoj jos būtų grąžinta, sakysim, 
kad ir tikroji senų laukų baudžia
vinė tvarka. Tada žemdirbių (bau 
džiauninkų, ne laisvų ūkininkų) 
šeima vėl galėtų laikyti po ke
letą karvių, arklių ir kitų nami
nių gyvulių bei paukščių, o dabar 
tegano liesą karvutę ar ožkelę.

Šis palyginimas irgi nerimtas 
ir todėl nepriimtinas, ir kam ne 
kam, bet komunistinei propagan
dai atremti tikrai netinkamas, 
kadangi paremtas lengvai sugriau
namu, faktų neatitinkančiu teigi
mu. Faktas yra žinomas --pačių- 
komunistų, nors ir labai nenoro
mis, patvirtinamas, -- kad Le
siausios karvės Lietuvoj dabar 
yra kaip tik kolchozinės, o tos 
privačiosios sklypeliuose išlai
komos karvės tebeneša "ant savo 
pečių" svariausiąją dalį visos 
Pieno-sviesto produkcijos! Tas 

faktas vaizduoja privačios gyvu
lininkystės nepaprastą pranašu
mą, lyginant su kolchozine. Tas 
faktas taip pat liudija, kad kol- 
chozininkų šeima, gaudama tei
sę ir galimybę laikyti tik vieną 
karvę, kolchozinės sistemos yra 
automatiškai verčiama rūpjntis 
ne tik sau iš to papildyti liesą 
kolchozo davinį, bet taip pat la
bai žymiai papildyti (tiesiog iš 
katastrofos gelbėti!) ir visą kol
chozinę gamybą. Čia, o ne vie
nintelės karvutės liesumo ap- 
graudenime, yra liudijimas apie 
kolchozinės naštos didesnį sun
kumą, negu baudžiavinės.

Iš viso ko matyti, kad dabar
tinė buvusio Lietuvos ūkininko, 
dabar kolchozininko karvė ne 
liesa. Paprastai ji geriau at
rodo ir, daugiau duoda pieno, ne
gu dvaro - kolchozo karvė. Bet 
jeigu kas iš to nurodymo temo
kėtų susidaryti nuomonę, kad 
"dabartinė okupacija sušvelnė
jusi", ar įžiūrėtų tame "negai
lestingą tramdymą norinčiųjų at
remti koegzistencijos su okupan
tu mintį", tai būtų tik apsireiški
mas visiško nepaslankumo ir vi
siško nenoro bandyti veiksmin
giau atremti komunistinę propa
gandą. Tai būtų tik tingus pasi
tenkinimas tuo, ką "seniai ži
nom", ir apsiribojimas rody
mu pasipriešinimo -- grasant 
kumštimis ir užsimerkus.

Aukštaičiuose yra žinomas 
toks terminas -- "gataveckas". 
Juo apibūdinamas tas, kas telau
kia, kad jam viskas būtų "gatava", 
tai yra parūpinta, paruošta, su
kramtyta, tik valgyk ar naudokis. 
Ir K.M. panašiai laukia iš B.K. 
Naujoko ar ko kito, kad staiga su
rastų naujus kovos (prieš komu
nistinę propagandą) metodus bei 
kelius ir pasiūlytų --imkitirnau 
dokitės. Kai primenama, jog rei
kia be atvangos sekti (studijuoti) 
padėtį, kad antikomunistinėj pro
pagandoj būtų galima ją tinkamai 
interpretuoti, ir jog reikia nuo
lat sekti priešo veiksmus ir ar
gumentus, įvertinti jų stiprias 
vietas ir apčiuopti silpnas, ir pa
gal tai nuolat išradinėti 
konkrečius atsikirtimų ar puoli
mų metodus bei būdus, tai "ga- 
taveckiškai" nusiteikusiems toks 
siūlymas tiek nesimpatingas, kad 
tokį priminimą -- lyg kad būtų 
lengviau jo nusikratyti? -- aps
kelbia esantį siūlymu "nutilti ir 
sutikti su esama padėtim".

Arba, kaip Detroito vilnietis, 
raginimą dėti daugiau ir tikslin- 
gesnių pastangų atlikti tam sun
kiam uždaviniui priima, 
kaip "bandymą risti sunkų akme
nį ant mūsų tautos laisvinimo ke
lio"... O juk akmuo ant to kelio 
jau yra užristas. Vien žodžiu 
jo tikrai nenurisi, taip pat nei 
piketavimais ar šiaip pasibari- 
mais su to akmens gyrėjais.

Žodis, ir tai ne tuščias žo
dis, o gerai išstudijuoti argu
mentai yra reikalingi netie
sioginėj kovoj prieš Kremliaus 
klikos jėgą (ten reikia atitinka
mos stipresnės jėgos), bet prieš 
pasaulyje pasėtus komunizmo pro
pagandos daigus ar net ir gerokai 

paaugusias piktžoles. Jei čia 
ką ta prasme daryti užsimojam, 
tai tam reikia būti atitinkamai ir 
prisirengusiems. Jei nesam pa
sirengę, tai yra dvi galimybės: 
arba rengtis, mokytis, tirti, ar
ba - - neužsimoti daryti tai, ko ne
galim pajėgti.

Kartą vienas veikėjas, kalbė
damas apie naujųjų ir senųjų lie
tuvių ateivių santykius Ameri
koje, pastebėjo, jog nelaimė tuo
se santykiuose- susidaro iš to, kad 
dažnas amerikiečiu besijaučiąs 
lietuvis, kai tik išgirsta ką sa
kantį "aš myliu Lietuvą", tuos žo
džius supranta kaip "aš nekenčiu 
Amerikos"...

Buvo ar nebuvo kada ir kur 
nors toks nesusipratimas, nega
lėčiau patvirtinti. Bet labai pana
šus dalykas atsitiko sugerb. Det
roito vilniečiu. Susidūręs su tei
gimu, kad mums,tamtikrosesri- 
tyse ir tam tikrais atvejais (jei
gu randame reikalo stoti į tokius 
kovos prieš komunizmą barus) 
būtina geriau susipažinti su ko
munistų teorijomis ir argumen
tais ir išmokti visa tai išsamiai 
kritiškai įvertinti (ir įrodyti ko
munizmui simpatizuojančių pa
klydimą), Detroito vilnietis įžiū
rėjo ir komunizmo teorijos "ge
rumo prielaidą" ir net "neišti
kimybę tautai"... Neabejotina, 
kad tokius sprendimus daryda
mas D. vilnietis jaučiasi šimtą- 
nuošimtiškai ištikimas tautai. 
Tačiau iš tokių sprendimų kyšo 
dar ir kita ištikimybė. Būtent, 
ištikimybė politiniam "apkasui".

Tėvynei ištikimas karys, užė
męs tvirtą apkasą - bunkerį jau
čiasi gal ir neįveikiamas. Bet, 
leiskime, priešas apeina apkasą 
ir nužygiuoja tolyn. Ar tai būtų 
tikslinga ištikimybė, jei tas ka
rys vis dar ištikimai (ir neveik
liai) pasiliktų apkase, kada ne- 
kada pašaudydamas ta pačia 
kryptimi, iš kurios turėjo pasi
rodyti priešas? Ar tai būtų tik 
ištikimybė tautai, ar gal ir ne
ryžtingumas imtis naują padėtų 
prasmingiau atitinkančių veiks
mų? Politinėj kovoj prieš Lietu

vos okupantų propagandą pana
šaus ištikimo laikymosi pradi
niuose "apkasuose" dar, matyt, 
esama nemaža.

Į klausimą, ką gi tad reikia 
daryti, atsakyčiau, kad visgi 
reiktų ryžtis iš apkasų išlįsti 
ir eiti žvalgybom Labai apdai
riai, atsargiai, bet eiti.

Ėmus kalbėti alegorijomis, ga
lima ir toliau jomis mūsų,šių 
dienų problemas apibūdinti. Z vai- 
gybon eiti pavojingiau, negu iš
tikimai apkasuose sėdėti. Pavo
jai trejopi. Žvalgams daugiau 
pavojaus patekti priešo nelais
vėn. Daugiau jiems pavojaus ir 
suklysti ar tapti priešo tyčia su
klaidintiems. Pagaliau, žvalgus 
(arba ir tik prasitariančius apie 
reikalą pažvalgyti) apšaudo ir 
savieji, iš didžios ištikimybės 
tėvynei itin ištikimi ir pasiliki
mui apkasuose. Ypač be diskri
minacijos ir be svarstymo šaudo
ma į tuos žvalgus, kurie sakosi 
ar tariasi patyrę apie priešą ką 
nors ne visai taip, kaip apkasuo
se tikima. Taip yra, turbūt, ar tik 
ne todėl, kad toki taikiniai daug 
lengviau pasiekiami, negu prie
šas...

B.K.N.

CHICAGOS PARENGIMŲ
— KALENDORIUS —

RUGSĖJO 29 d. iš Argentinos 
atvykusių lietuvių susitikimo po
būvis -- argentinietiška vakarie
nė Vyčių salėje, 7 vai. vak.

RUGSĖJO 29 Cicero skautų 
"Mindaugo" draugovės vakaras 
Šv. Antano parapijos salėje.

RUGSĖJO 30 Ark. Matulaičio 
Senelių Namų Statybai paremti 
Madų paroda Jaunimo Centre.

RUGSĖJO 30 d. Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Seserų Rėmėjų 
2 sk. susirinkimas, 4437 So. Ar- 
tesian Avė., 2 vai. p.p.

SPALIŲ 2 d. Don Varnas Ame
rikos Legiono veteranų posto su
sirinkimas Don Varnas name.

(68)
— Tai grubiai, bet pastebėtinai trumpai išsireikšta, 

— tarė komendantas. — O dabar, siekiant panašiai trum
pai išsireikšti: man pavesta laimėti tamstų pasitikėjimų, 
mano ponai, tiksliau sakant — išgauti iš kapitono Reinol- 
do išsamų prisipažinimą, o iš Janscio — jo tikrą pavardę, 
jo organizacijos apimtį ir veiklos metodus, šlykštūs vidur
amžiški metodai, kuriuos tokiais atvejais mėgsta nau
doti — hm — kolegos, apie kuriuos neseniai kalbėjau, 
jums yra žinomi.

— šlykštūs ? — prabilo Janscis, kiek nustebęs-.
— Man — taip. Man, buvusiam neurochirurgijos 

profesoriui Budapešto universitete, visa ta viduramžių 
idėja apie tardymus su kankinimais paprasčiausiai reiš
kia žiaurumus. Tiesą kalbant, man bet koks tardymas 
yra šlykštus, tačiau čia, šiame kalėjime, man iškyla nepa
lyginamos galimybės stebėti nervinius sutrikimus, sutei
kiančios progą giliau, negu bet kada buvo Įmanoma, įsi
skverbti į nepaprastai komplikuotą žmogaus nervų sis
temos veikimą. Patikėkite, aš nesu vienintelis medikas, 
vadovaująs kalėjimui arba koncentracijos stovyklai. Mes 
nepaprastai pasitarnaujame valstybei, tačiau tarnyba,

kurią mums suteikia valstybė, yra nemažiau vertinga.
Jis pertraukė ir beveik truputį sumišęs nusišypsojo.
— Atsiprašau, ponai. Susižavėjimas savo moksliniu 

darbu mane jau kiaurai persunkė. Tačiau prie reikalo: 
aš norėčiau šį tą iš jūsų patirti, ir nebandysiu tai išspaus
ti viduramžiškais metodais. Iš pulkininko Hido man jau 
žinoma, kad kapitono Reinoldo pagriežtintas tardymas 
vargu ar vestų į tikslą. O kas tamstą liečia ... — jis lė
tai nukreipė žvilgsnį į Janscį, — aš netikiu, kad anksčiau 
būčiau matęs žmogų, kurio veide būtų įspausta tiek iš
kentėtų skausmų. Aš nenoriu tamstai pataikauti, bet tu
riu prisipažinti, kad negaliu įsivaizduoti fiziškų kankini
mų, kurie tamstą bent truputį palaužtų.

Jis atsirėmė kėdėje, įsikando ilgą, ploną cigaretę ir 
įdėmiai stebėjo Janscį su Reinoldų. Praėjus daugiau kaip 
dviem minutėm, jis vėl palinko į priekį.

— 'Na, mano ponai, ar jau turiu šaukti stenografą?
— Kaip tamstai patinka, — mandagiai atsakė Jans

cis. — Tačiau mes nenorėtume eikvoti dar daugiau tams
tos brangaus laiko, negu ligi šiol.

— Kitokio atsakymo nelaukiau, — tarė komendan
tas. Jis paspaudė mygtuką, greitai pakalbėjo įmontuo- 
tan mikrofonan ir vėl atsirėmė savo kėdėje. — Apie 
Pavlovą, rusų psichologą, greičiausiai esate girdėję, ar ne?

— šventasis AVO patronas, jei neklystu, — sumur
mėjo Janscis.

— Šventųjų nėra pagal mūsų marksistinį mokslą. 
Beje, Pavlovas, turiu pasakyti, nebuvo to mokslo šalinin
kas. Bet kai kuriuo požiūriu tamsta esi teisus. Jeigu jis, 
mūsų akimis, ir tebuvo žalias naujokas, stuobris, tai tarp 
mūsų esama ir tokių, kurie, naudodami pažangesnius tar
dymo metodus, turi būti jam nepaprastai dėkingi ir •..

— Reikalas su Pavlovu, jo šunimis ir iššauktais re
fleksais mums yra pilnai žinomas, — įsiterpė Reinoldas. 
— Mes esame Szarhazos kalėjime, ne Budapešto univer
sitete. Pasitaupykite kolokvijumą- apie smegenų plovimo 
istoriją.

Pirmą kartą dirbtinio santūrumo kaukė plyšo, atsi

kišusiuose komendanto skruostuose pasirodė raudonos 
dėmės, tačiau jis tuoj pat susivaldė.

— Be abejo, jūs teisus, kapitone Reinoldai. Reikia 
tam tikro, sakykime, filosofinio objektyvumo, kad — na, 
jau aš vėl nuklystu. Aš tenorėjau pasakyti, kad fiziolo
giniu Pavlovo metodu, kurį mes jau išvystėme gerokai 
toliau, ir tam tikrais — hm — psichologiniais procesais, 
kuriuos su laiku jūs patys konstatuosite, atsivėrė gali
mybės pasiekti visiškai neįtikėtinų rezultatų. — To vyro 
svajingas ir tuo pat metu visiškai konkretus susižavė
jimas turėjo kažką, kas kėlė baimę. — Dar nebuvo žmo
gaus, kurio pasipriešinimą nebūtų galima sulaužyti — ir 
taip, kad nebūtų pastebima nė mažiausio ženklo. Nemi
nint vienintelės išimties — nepagydomų psichinių ligonių, 
kurie jau palūžę — tiesiog nėra žmogiškosios būtybės, 
kurios mes negalėtume palaužti. Amerikiečių pastangos 
užgrūdinti savo slaptosios tarnybos narius prieš tai, ką 
Vakarų pasaulis taip negražiai ir grubiai vadina smegenų 
plovimu — aš tai greičiau pavadinčiau asmenybės per
formavimu — yra sentimentalios ir betikslės. Mes kardi
nolą Mindszentį sugniuždėme per keturiasdešimt astuo
nias valandas; mes galime sugniuždyti kiekvieną.

Jis nutilo, kai kambarin įėjo trys vyrai baltais ap
siaustais, ir laukė, kol vienas tų vyrų į du puodukus įpylė 
kažką, kas greičiausiai turėjo būti kava.

— Jie, mieli ponai, yra mano asistentai. Atsiprašau 
dėl baltų chalatų — tai gerokai pigus psichologinis triu
kas, kuris vis dėlto daugumui mūsų — hm — pacientų 
pasirodo esąs tikrai veiksmingas. O čia kava, mano po
nai. Prašau išgerti.

— Velnias mane tetraukia, — sausai atkirto Rei
noldas.

— Jeigu nenorėsite to padaryti savu noru, mes tu
rėsime suspausti jūsų nosis ir į gerkles įkišti po trūbelę, 
— kalbėjo komendantas. — Taigi, prašau, nebūkite gi 
vaikiški!

(Bus daugiau)
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NAUJIEJI DARBO IR KAPITALO SANTYKIAI
Dirvos skiltyse esu pasisa

kęs keliais atvejais apie Pietų 
Amerikos žemės ūkį, socialinę 
santvarką ir kai kuriuos aktu
alius kitus tų kraštų klausimus. 
Dėstomų problemų apimty, pa
reikštų minčių aktualijos iššau
kė skaitytojų tarpe gyvą susido
mėjimą kalbamuoju reikalu ir pa
žadino pasisakyti kai kuriuos skai 
tytojus tos pačios Dirvos pusla- 
piuos'e.

Esu vienas tų žmonių kuriam 
teko arčiau pažinti Pietų Ame
rikos žemės ūkį. Tų kraštų žmo
nes. Esu pakankamai gerai išsi
kalbėjęs su įvairių klasių atso- 
vais. Esu nemažai perskaitęs 
žemės ūkio literatūros apie tų 
kraštų gyvybines problemas, jų 
didįjį rūpestį savo gyventojų atei
ties gerovei užtikrinti. Bandysiu 
dar kartą pagvildenti tą klausimą, 
kaip jis man asmeniškai atrodo ir 
kaip žiūri į šį reikalą agrarinės 
politikos ekspertai ir ekonominės 
politikos atstovai.

Politinės doktrinos negalima 
sieti su pasaulėžiūros problemo
mis. Maišyti tuos du klausimus, 
būtų beveik tas pats kaip atsisa
kyti nuo rimtų socialinių prob-

AKIMIRKOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Divizijos ir kuopos Bronys Raila
O iliuzijos, o sparnuotos idėjos! Kiek jūsų var

dan atliekama didvyriškų žygdarbių, ir taip pat 
kiek nesąmonių, kvailybių ir tuštybių!

Iliuzijos, išpuošti fasadai, iliuminacijos, po
vo plunksnos... Kas ginčytų, kad visa tai pagra
žina pasaulį, gyvenimą ir žmones?

Mes tai pripažįstame, mėgstame, praktikuo
jame. Deja, vis daugiau ir daugiau ir jau per
daug. Tada tik tuščiai apgaudinėjame kitus ir sa
ve. Ypač save, nes kiti tai aiškiai permato ir su
pranta.

Vis daugiau ir dažniau mūsų pačių paguodai 
ir mūsų priešų išgąsdinimui mes vaidiname di
delį mūsų ryžtingumą, stambią stiprybės jėgą 
ir žavią narsumo iliuziją.

Kariškai kalbant, mes vis tebelošiame taip, 
lyg mūsų būtų trys šarvuotos divizijos su ato
miniais ginklais ir tankais, su generolais ir 
štabais, su pulkininkais ir kitais vadais. Užtek
tų tik sušukti į kovą, užtektų tik mums pakilti, 
ir priešas būtų sumaltas į šipulius.

O iš tikrųjų mes galbūt šiandien užsienyje be
turime tik tris pėstininkų kuopas su gerokai sens
telėjusiais ginklais ir vadais kapitonais.

Ir, nelaimei, priešas tai labai gerai žino. Jei 
jis nežinotų, gal savo iliuzinėmis divizijomis jį 
ir pagąsdintume. Bet, kadangi čia jokia paslap
tis ir jis ne aklas, tai nieko išgąsdinti ir nuste
binti nepavyksta. Ir mes apgaudinėjame tik save 
ir vaidiname nereikalingą linksmavakario žaismą.

Ar toks kelias būtinas, ar jau nebegalima ki
taip?

Ar toks vaidinimas ir apsimelavimas yra po
zityvus, - reiškia, sveikas, geras ir teigiamas? 
Ar jis yra negatyvus, - vadinasi, kažkoks neigia
mas, mus griaunantis ir žeminantis pradas?

Ar mums dera gyventi, savo planus grįsti ir 
\ visuomenę šviesti maloniomis iliuzijomis ir sal

džiais melais? Ar tik tiesomis, tegu ir rūsčiomis, 
ar tik teisybėmis, tegu ir karčiomis?

Nuo aiškaus atsakymo į šitokius klausimus daug 
kas priklauso: mūsų savijauta, laikysena, sumany
mai, planai, galimybės. Vienu ar kitu būdusau at
sakę į šiuos klausimus, mes iš karto žymiai aiš
kiau ir blaiviau įvertintume padėtį: vietinę ir so
vietinę, tautinę ir tarptautinę. Ir taip pat save.

###

Vienas iš šių akimirkų tikslų buvo - ieškoji
mas tiesos ir sakymas teisybės, kaip ir kokia 
ji žiūrinčia jam atrodo. O tai neišvengiamai reiš
kia daugelio storų grimų nuplovimą nuo mūsų vei
do, daugelio paikų iliuzijų išsklaidymą, o per tai 
gal kiek šiurkštaus, bet stipresnio ir tikresnio 
pagrindo suradimą po kojomis. Man visada atrodė, 
jog tat yra pozityviau ir naudingiau, negu vaikšti
nėjimas padebesinių miglų alėjomis, negu užsis
pyrimas gyventi brolių Grimmų pasakiniame pa
saulyje.

Daug kam tai nepatinka, ir aš norėčiau būti 
jiems atlaidus. Dargi norėčiau tapti visai ne- 
karingas, nes žinau, kad anksčiau ar vėliau gy
venimas išsklaidys visas iliuzijas. Tik būtų ne
malonu, jei kas draustų mano požiūrį šiandien 
pasakyti, ir niekada nesutiksiu, jei kas už plau
kų mane mėgintų atitraukti nuo tikrovės ir iškelti 
į miglų aklanijas.

Dėl "Lietuvos atstovo" titulo bėgti tokios pas
tangos dedamos. Štai neseniai porą balsų paskel
bė Dirva. Keletą priešingų nuomonių apie mano 
"akimirką" skaičiau laiškuose ar girdėjau asme
niniuose pokalbiuose. Neigiamų ir teigiamų, kaip 
visada būna gyvenime.

Dėl vieno kito nesusipratimo tačiau dar reikia 
pasisakyti.

Mane labiausiai nustebino Julius Smetona. Ypač 
dėl' to, kad jis yra teisininkas, taigi, priklausąs 
profesijai, kuri privalo itin tikslaus mąstymo ir 
laikosi arčiau gyvenimo tikrovės.

Mes anuomet kalbėjome apie karinius ir dip
lomatinius titulus, kurie yra tiksliai nustatyti 
teorijoje ir praktikoje ir kur jokia "laisvamany- 
bė" neįmanoma. Tuo tarpu velionį Povilą Žadei- 
kį jis vadina "Lietuvos Atstovu", kada šis buvo 
Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas Mi

IGN. ANDRAŠIUNAS

lemų sprendimo. Daugelis tos 
problemos sprendėjų laiko, kad 
politinių partijų programos tėra 
tam tikrų socialinių klasių eko
nominių interesų išraiška. Šios 
tezės autoriai savo politines par
tijas paverčia į supolitintas pro
fesines sąjungas. Pagrindinė šių 
autorių klaida yra ta, kad jie už
miršta, kad sočiai-ekonominės 
programos išplaukia iš bendros 
valstybės ir visuomeninės san
tvarkų turimos sampratos. Vadi
nasi, šiuo atveju reikia atsižvelg
ti į žmogų ir jo santykius su bend
ruomene bei valstybe. Tuo būdu 
jokia visuomeninė doktrina nega
li pasitenkinti prieš šimtmetį su
darytomis programomis, ar su
kurtomis sistemomis.

Reikia visados įvesti naujus 
mokslinius patyrimus. Derinti 
tautos interesus visuomenės san
tykių plotmėje. Ieškoti tinkamų 
metodų užsibrėžtiems idealams 
įgyvendinti. Reikia auklėti ir keis
ti patį žmogų, jo prigimtį ir šir
dį. O tai yra didelis ir platus 
darbo laukas. Be homo ekonomi- 

nistras Washingtone. Pagal J. "Smetonos logiką, 
kadangi "jo pareigas perėmė Juozas Kajeckas, tai 
argi J. Kajeckas nėra Lietuvos Atstovas?"

Tokio titulo jis neturėjo, neturi ir jo neįgijo, 
kadangi iš viso tokio teisinio titulo nėra Lietu
vos diplomatinėje tarnyboje. Tai nebent galėtų 
būti savo rūšies moralinis titulas, rašomas ne iš 
didžiosios raidės. Ponas J. Kajeckas yra laikina
sis Lietuvos pasiuntinybės reikalų vedėjas. Tai 
yra legalus ir formalus titulas santykiuose su vy
riausybe, prie kurios jis akredituotas, ir santy
kiuose su Lietuvos piliečiais ar lietuvių kilmės 
amerikiečiais. Nėra nei teisinio pagrindo, nei 
rimto reikalo vienaip save tituluoti svetimiems 
(teisingai), o kitaip (neteisingai) lietuvių visuo
menei.

Teisingą titulą vartojant, nenukenčia nei Lietu
va, nei jokie politiniai reikalai, nei asmens gar
bė ir prestižas, nei "bolševikų pavergtų tautų lais
vės idėja", kurią J. Smetona mini savo laiške Dir
vai. Greičiau priešingai.

###

Stiliaus požiūriu buvo žymiai įdomesnis p. Ar
vydo Barzduko laiškas Dirvai, kur nerastum jokio 
mano iškeltos problemos palietimo ar šiaip bet 
kokios medžiagos diskusijai, o tik neabejotiną ta
lentą kondensuotai pašliaukti savo aroganciją.

Jis pareiškia, jog "norėtų matyti" mane ką nors 
atrandant "nors bent pusiau pozityvaus" mūsų 
tremties gyvenime. Jis taipgi norėtų "išgirsti" 
mane patį "kokį nors pozityvų darbą nudirbus". 
Tik tada ponui Ėarzdukui "Dirva" gal nebeatro- 
dytų "Derva", būtų stebuklas ir proga Tautos 
Šventei paskelbti...

Sprendžiant iš gražaus naujoviško lietuviško 
vardo, p. Arvydo Barzduko elegantiški pasisaky
mai, matyt, priklauso mūsų jaunosios generaci
jos tam tikrai daliai. Kaipo tokie, jie yra, lietu
viškai kalban, okey.

Kaip čia tamstai pasakius, mielasis, su mano 
darbais pasigirti būtų labai nelengva. Jie visuo
met buvo tokie neapčiuopiami tremties ir netrem- 
ties gyvenime. Tarp kitko, aš dar niekad ir iš nie
kur nebuvau ištremtas. Jei kur važiavau ar kaip 
bailys bėgau, tai vis pats savo valia, net ir bilietus 
už traukinį ar laivą apsimokėdamas. Taipgi dar 
negirdėjau, kad sovietai būtų lietuvius į Ameriką 
kada nors trėmę. Tad iš kur dabar ta visa kalba 
apie "tremties gyvenimą"?

Todėl ir nėr kuo man pasigirti šiame gyveni
me, juo labiau, kad veik nuo vaikystės esu prakti
kavęs žurnalisto profesiją, o dar ir šiandien pro
tarpiais grįžtu prie jos, kaip laisvalaikio mėgėjas.

Jau nuo tų senų gadynių, kai pirmieji romėnai 
pradėjo spausdinti laikraščius ant molio lentelių, 
šiai profesijai buvo budinga ir skaitėsi "nudirba
mu darbu": rašyti, ką nors visuomeniškai reikš
mingo aptarti, pranešti naujienas, pagirti ar pa
peikti, priimti ar atmesti, palaikyti, kritikuoti ar 
kitoniškai ką pasiūlyti... Iš tiesų, labai keistas dar 
bas. "Tremties" lietuvis, matyt, to šiandien ir ne
belaiko darbu.

Bet visada jaučiuos gana nemaloniai, - nes ir 
mano profesija to nereikalauja, - kai tenka ką nors 
viešai per laikraščius mokyti. Juk dabar toks mo
kytumo amžius, kad jau nebeliko ko mokyti. Tik 
spėk, broleli, pats skaitytojų pamokas skaityti.

Tačiau kai tamsta, brangusis Arvydai, net per 
laikraščius nori mane matyti ir išgirsti, kai jau 
taip šauki į egzaminus, kągi, atsiliepiu. Bet ne 
be sąlygų. Aš mielai atvyksiu pas tamstą laikyti 
egzaminą iš savo amato, iš savo straipsnių ar 
knygelių, kurias parašiau ir išleidau, bet - gal- 
truputį vėliau. Tuomet, kai tamstos barzda bus 
ne tik užaugusi per gerą sprindį, bet jau ir kiek 
pražilusi nuo mokslinių ir visuomeninių darbų 
sunkios naštos.

Žinot gi, ko reikia tikram autoritetui, ypač 
mėgstančiam kitus egzaminuoti: - pirmiausia 
smegenų su labai tankiomis raukšlelėmis, paskui 
nuopelnų, tiesaus stuomens laiko trukmėje, švel
niau nubružuoto skonio ir išlaikyto ramumo, ką vi
sa filosofiškai dar daugiau papuošia ilga ir praži
lusį barzda.

cus jokia ekonominė teorija ne
gali susikurti. Labai daug patai
sų reikia įvesti į įvairius ekono
minių teorijų sprendimus, kad tas 
teorijas priartinti prie norma
laus žęnogaus reakcijų. Anot F. 
Puetz "ūkis yra žmonių kūrinys, 
kuriame žmogus stengiasi ūkio 
idėją įgyvendinti istorinių formų 
pasikeitimuose". Šių laikų tech
nikos išradimai labai pakėlė vi
dutinių įmonių pajėgumą. Skai
toma, jei garo mašinos išradi
mas reiškė įmonių koncentraci
ją, tai platus elektros ir vidaus 
degimo variklių pritaikymas su
teikia sąlygas daugeliui amatų 
vėl suklestėti ir atgal grįžti į 
painų gamybos procesą. O tai 
yra nesugriaunami argumentai, 
•kurie kalba prieš žemės ūkio su
kolektyvinimą.

Šiandieną kapitalo ir darbo 
santykiams spręsti naudojamos 
lygsvaros politikos priemonės, 
kurios glūdi konkurencijoje. Bet 
konkurencija, turi būti įrikiuota 
tarp tvirtos valdžios ir stiprios 
valstybės. Kitaip tariant valsty
bė turi žiūrėti, kad asmens in
teresui nebūtų leista iškreipti 

konkurencijos taisykles ir pasi
pelnyti kitų sąskaitom Betgi anot 
Joehr’o konkurencija nėra var
žoma nei valstybės intervenci
jomis, nei laisvai sudarytomis 
konkurentų sutartimis. Tačiau 
pagal tą patį autorių "Ji tegali 
išsilaikyti griežtai teisine Sant
varka paremtais pagrindais".

Čia reikėtų Hayek žodžius pa
sakyti kad "toji valstybė, kuri 
yra įsipareigojusi į monopolinių 
įmonių vadovavimą, tiesa, turi 
savo rankose sukoncentruotą ne
paprastai didelę galią prieš in
dividą, tačiau vis dėl to palieka 
silpna valstybė atsižvelgiant į 
jos ekonominės politikos pasi

rinkimo laisvę". Vadinasi, vals
tybė turi būti atsiribojusi nuo 
įvairių grupių interesų. Ji turi 
turėti visumos atstovo įgalioji
mus, gerai suprasti galimybių 
ribas, kuriose vyksta ūkio proce
sas, saugoti įstatymų dvasioje, 
kad nebūtų pažeista konkurencija 
ir svarbiausia sugebėti vesti ak
tyvią ūkio politiką.

Tuo būdu lygsvaros politika 
atsiriboję nuo kolektyvinės poli
tikos ta žyme, kad ji nesiekia pa
šalinti rinkos konkurencijos, bet 
stengiasi ją stiprinti. Lygsvaros 
politika taip pat nekliudo vals
tybei daryti įtakos į gėrybių bei 
nuosavybės tvarkymą. Šiuo atve
ju jeigu valstybė sugeba iš su
rinktų mokesčių ar kitokių ištek
lių statyti pigiųjų butų darbinin
kams statybą arba gerinti žemės 
ūkio proceso bendrąjį našumą, tai 
dar niekas negali sakyti, kad ši
tie reiškiniai turi ką nors bendro 
su socializmu.

Po šitų bendrų pastabų apie 
socializmą aš noriu vėl grįžti 
prie Pietų Amerikos žemės ūkio 
ir tų kraštų bendros ekonominės 
padėties. Kalbant apie Pietų 
Amerikos socialinį gyvenimą, rei
kia atsiminti, kad ten vedamoji 
politika yra atitrukusi nuo gyve
nimo tikrovės. Valdantieji dek
laruoja gražiais žodžiais nesu
klastotą filosofiją apie laisvę, 
moralinių principų politikoje 
praktikavimą. Bet realus gyve
nimas rodo jų gyventojų nepaken 
čiamą būklę. Gal teisingiausiai 
padėtį gali aptarti šie C. Whight 
Mills žodžiai: "Skurdas, tai ne
turėjimas apavo ir jis reiškia 
riebias kirmėlės, rėpliojančias 
tavo vaikų žarnose iki jo baso 
pado. Kasgi galėtų sakyti, kad 
tai gyvenimas vargingoje lūšnoje 
purvinomis grindimis, kiauru sto
gu, atviru virimui židiniu, apie 
kurį kosėdami dūmuose grūdasi 
jos įnamiai1'. Tai kasdieninis 
Pietų Amerikos kraštų kaimo 
žmonių gyvenimo vaizdas. Ir tą 
blogybę dar labiau padidina ar
chainė žemės nuosavybės tvar
ka, paveldėta iš kolonialinių lai
kų, tai yra, kad žemę valdo ne 
ūkininkai, bet dvarininkai. Pvz. 
Argentinoje 80% dirbamos že
mės sudaro didesni kaip 100 ha 
ūkiai, tuo tarpu kai 80% visų 
kaimiečių neturi nė mažiausio 
nuosavo sklypelio. Brazilijoje, 
beveik dauguma dvarų prašoka 
1000 ha. Kolumbijoje8,123 savinin
kai valdo daugiau kaip 33% visų 
dirbamų plotų, tuo tarpu kai dau
giau kaip pusė milijono šeimų 
yra pasiskirstę tik 3,5% to plo
to ir daugiau kaip du milijonai 
yra visai bežemiai, Čilėje 64% 
visos žemės priklauso 750 savi
ninkams. Uragvajuje 16 savinin
kų priklauso beveik pusė visos 
dirbamos žemės. Paragvajujema 
žiau kaip 1% valdo 96% dirbamos 
žemės. Atogrąžų srityse, kur įsi
vyravo plantacijos, dauguma di
džiųjų nuosavybių priklauso JAV 
kompanijoms. Taip, pavz. Kuboje 
American Sugar Co. priklausė 
75.000 ha. ir ji kontroliavo 62% 
visos cukraus gamybos. United 
Fruit Co. dominuoja Gvatemalo
je, Hondūre, Costa ’ Ricoje, jai 
priklauso 3 mil. ha. Ji turį 65 
garlaivius, krantines, 2500 km. 
geležinkelių ir kasmet ji gauna 
apie 50 mil. dol. gryno pelno. 
Suprantama, kad šitoks socialinis 
neteisingumas skatina vargšus 
ieškoti geresnio gyvenimo išei
ties.

Todėl šitokiuose kraštuose la
bai greitai galima įžiebti revo
liucijos kibirkštis. O prie to 
reiškinio dar skatina ir ta ap
linkybė, kad tų kraštų žmonės 
pagal savo būdo savybes yra lin
kę greitai bet kurį naują judėji
mą sekti ir jį remti.

Bendrai, Pietų Amerikos kraš
tų nekontroliuojamas stambus 
ūkis turi lemiamos įtakos valsty. 
bei ir politikai. Rinkas ir ūkiš
kojo gyvenimo interesus yra už
valdę atskiri asmenys, ar siau
ros grupės. Vaizdžiai tariant vals • 
tybė. ir visuomenė yra pavirtu-

Kultūrinių Darželių iškilmėse Clevelande dalyvavo įvairių tautų me
niniai ansambliai. Nuotraukoje matome mūsų čiurlioniečius stovint 
šalia škotų. V. Pliodžinsko nuotrauka

si galingųjų ūkinių grupių inte
reso grobiu.

Pokarinės ūkiškosios ir poli
tinės išdavos tuos kraštus pas
katino ieškoti tobulesnio ūkinio 
susitvarkymo ir lankstesnės po
litinės valdymosi formos. Supran 
tama kiekviena naujovė vertė 
peržiūrėti vidaus gyvenimo ūki
nius santykius ir ieškoti prie
monių esamas negeroves šalin
ti.

Viena didžiausių Pietų Ame
rikos tautinių nelaimių yra ta, 
kad jos dideli gamtos turtai ne
gali patenkinti gyventojų reika
lavimų dėl netinkamo ūkininkavi
mo. Antra, kad dirbamoji žemė 
teapima tik 17% viso ploto. Li
kusiame plote 83% reikia nuva
lyti miškus ir krūmus, pravesti 
kelius, sutvarkyti upių vandens 
tekėjimo sistemą. Šitiems rei
kalams reikia daug ir labai daug 
milijonų. O krašte ištekliai labai 
riboti. Todėl pagal ekspertų nuo
monę, Pietų Amerikai būtinai 
reikalinga ilgalaikė užsienio pa
galba paskolos formoje, kuri su
teiktų' galimybes nenaudojamus 
plotus paversti našiomis dirvo
mis ir alkaniems žemės darbi
ninkams duotų žemės, darbo ir 
duonos.

Šitokių faktų akyvaizdoje nebū
tų išmintinga sakyti, kad tų kraš
tų žmonėms reikia aiškinti, kad 
socialistinėje ar rusiškoje Sant
varkoje jūsų ekonominė padėtis 
bus dar blogesnė. Tenkinkitės 
tuo, ką dabar turite. Šitoks rei
kalo apibūdinimas primena tą 
vaizdą, kai prie gerai sukurto, 
gausiais valgiais apkrauto, pa
veikslo, alkanai miniai aiškina
ma kūrinio grožio apraiškos ir 
norima įtikinti kad ji užmirštų 
alkį. Šitaip tikėti gali tik tas,

JURŲ SKAUTAI NORI SAVISTOVUMO
Jūrų skautų šakos vadovų-ių 

suvažiavimas, kuris įvyko 1962 
m. rugpiūčio mėn. 25 d. Jubilie
jinėje Jūrų Skautijos Stovykloje, 
priėmė sekančio turinio REZO
LIUCIJĄ:

Jūrų skautų šakos ir vienetų 
vadovų suvažiavimas, įvykęs Ju
biliejinėje Jūrų Skautijos Stovyk
loje 1962 m. rugpiūčio mėn. 25 d. 
Custer, Mich, JAV, kuriame da
lyvavo 23 vadovai vadovės išChi
cagos, Bostono, Clevelando,Det
roito, Los Angeles ir Toronto 
vietovių

NUTARĖ PASKELBTI

kad jūrų skautų-čių šakos vie
netai yra sustiprėję skaičiumi ir 
specifiniu bei bendruoju skauti- 
niu patyrimu 40-ties metų bėgy
je tiek, kad tolimesnis šakos au
gimas, stiprėjimas ir veiklos in
tensyvinimas reikalauja jai dau
giau savarankiškumo negu L.S.S. 
ar L.S.B. vadijų skyriaus statutu 
yra suteikta,

kad jūrų skautija, apjungianti 
jūrų jaunius-es, jūr. skautus-es 
jūr. būdžius-gintares, jūr. skau
tininkus-es ir akademinį jaunimą 

kas niekuomet nepažino alkano ir 
beturčio žmogaus psichologijos 
ir jo-vargo-nelaimės savijautos.

Pagaliau ?einant prie tos prob
lemos galutinio sprendimo, rei
kia priminti ir tuos pavyzdingai 
susitvarkiusius kraštus,kaip Šve
diją, Norvegiją, Daniją, Holandi- 
ją, Šveicariją, o paskutiniuoju 
laiku ir V. Vokietiją. Tuose kraš
tuose buvo rasta protinga sinte
zė tarp kapitalo ir darbo tarp 
gamintojo ir vartotojo, tarp darb
davio ir tarnautojo. Ir tai buvo 
atlikta protingų įstatymų ir po
tvarkių pagalba, kad konkurencij'a 
ir kūrybinis individo pajėgumas 
rado atitinkamą pagarbą žmogaus 
vidaus laisvei, kad blogio apraišo 
kos liko suvaržytos gerais įsta
tymais ir paskatinta visa žmoni
ja tarnauti visuotinei gerovei. 
Todėl anot vokiečių ekonominės 
politikos posakio: Markwirt- 
schaft soviel, wie moglich, Plan 
wirtschaft soviel wienotig. Vadi
nasi, rinką plėsti iki aukščiau
sios ribos, o planuoti tik tiek, 
kiek jos sveikai apimčiai reika
linga.

Pagal šią pažiūrą,marksizmo, 
leninizmo suplanuotos žmonijos 
ateities gerovės sistemos pa
lengva eina į nevykusių bandymų 
archyvą, nes technikos ir mokslo 
išradimai skatina ekonominės 
politikos vairuotojus ieškoti iš
mintingesnių ir geriau išspren
džiančių sistemų sudėtingą pasau
lio ūkio politikos raidą. Tokiu 
būdu šitokios apimties apystovo- 
se kapitalo ir darbo santykiai įgy
ja naują prasmę, kuri yra labai 
skirtinga nuo XIX šimtmečio pra
našo skelbiamo mokslo dėsnių ir 
pranašavimų.

yra pilnai pribrendusi ir turi pa
kankamai kvalifikuotų bei patyru
sių vadovų savarankiškam gyva
vimui,

kad prisilaikydami ir toliau 
skautiškų įstatų raidės dvasios, 
išreiškia tvirtą norą pasilikti 
Lietuvių Skautų Sąjungos apim
tyje, stiprinant jos bendrąją or
ganizaciją ir teigiamą jos įtaką 
lietuviškam jaunimui,

todėl, suvažiavimas kreipiasi į
L.S.S. Pirmijos Tarybą, per LSS 
ir LSB Vyriausiuosius Skautinin
kus bei LSS Pirmiją, prašyda
mas pripažinti Jūrų Skantijai, su 
sidedančiai iš Jūrų Skautų, Jū
rų Skaučių Skyrių žinioje esan
čių vienetų, pagal naujai priim
tą L.S.S. Statuto "D" skyrių AT
SKIROS ŠAKOS LIETUVIŲ SKAU
TŲ SĄJUNGOJE padėtį.

DIRVA METAMS 
KAINUOJA TIK 
10 DOLERIU s.
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PASKUTINIOJI A.A. INŽ. PIJAUS 
ŽIŪRIO KELIONĖ

Rugsėjo 22 dieną apie 11 vai. 
rytą prisirinko lydėtojų bei lan
kytojų pilnutėliai laidotuvių na
mai. Kažin, ar bebus buvę kada 
nors seniau čia tiek ankšta? Daug 
kas nepriėjo prie įrašomosios gi
minių bei lankytojų knygos, bet 
ten jau buvo apie 180 parašų. Ga
lima tarti, jog suvažiavo per 200 
asmenų.

Artimųjų velionies beliūdį li
ko: našlė Hypatija, vaikai: Vikto
ras, Stasys ir Darata, povaikiai: 
Martynas Yčas, Hypatija Petku- 
vienė, Violeta Puplešienė, Eveli
na Tawgartienė ir vaikaičiai.

Liūdnam ir skaudžiai graudi
nančiam atsisveikinimui vadova
vo JAV LB, Tarybos prezidiumo 
pirmininkas St. Barzdukas.

Čiurlionio ansamblis, diriguo
jamas A. Mikulskio, sugiedojo J. 
Gruodžio Tėve mūsų.

Bendruomenės vardu kalbėjo 
St. Barzdukas, jautriai apibūdin
damas a.a. Žiūrio nuopelnus LB- 
nėje, ištvermingą veiklą Tėvynės 
Mylėtojų Draugystėje, Susivieni
jime Lietuvių Amerikoje, Ameri
kos Lietuvių T autinėje Sandaroj e, 
drąsius šuolius politikoje, visiš
ką ir amžiną atsidavimą kovai dėl 
Lietuvos laisvės, meilumą asme
niniame bendravime bei priva
čiame gyvenime, dosnumą trem
tinių globoje ir kartais net vos 
pakeliamas materialias aukas tė
vynės tikslams.

Advokatas J. Smetona,bendra
darbių įgaliotas, staptelėjo Jties 
dideliais garbingojo Pijaus Ziū- 
rio darbais Lietuvai Vaduoti Są
jungoje, Amerikos Lietuvių Taut. 
Sąjungoje, Neo-Lithuanijoje, Vil
ties draugijoje ir Dirvoje- visur 
ten, kur lietuviškas kraujas šauk
te šaukia.

Čiurlioniečių jausmingai atlik
toji, ne dainuotoji, betlygpamal- 
džiai giedotoji Lietuva brangi su
kėlė visus laidotuvininkus vir
pančiai tėvynės meilei, žiuriš- 
koms mintims, jausmams, svajo
jamoms iš tolo brangybėms.

Gedulo aureoloje praskambė
jo dar kelių kalbėtojų žodžiai:

PLIAS centro ir Clevelando sky 
riaus atstovo - inž. V. Civinsko, 
senųjų ateivių Fl. Saukevičiaus, 
prasmingai minėjusio didžios pa
dėkos vertą tėvišką velionies rū
pestingumą bei globą, nuoširdžiai 

skleidžiamą Čiurlionio ansamb
lyje ir kaikuriems čiurlionie- 
čiams atvykimo dokumentų suda
rymą - ansamblio atstovo - St. 
Nasvyčio, LKVS Ramovės Cleve
lando skyriaus pirmininko K. Bud 
rio, Lietuvos budžių globėjų at
stovo - Rutkausko, SLA 14 kuo
pos valdybos pirmininko - Vyt. 
Braziulio ir ‘ kitų organizacijų 
prašomo St. Barzduko.

Viena partizanų daina, taikliai 
čiurlioniečių duotas subtilus sim
bolis - kiekvienu posmu, bemaž 
kiekvienu žodžiu virkdė visus ly
dėtojus, tartum įžengiančius į 
narsaus a.a. veikėjo pramintus 
kovos takus.

Skausmo kupiną širdžių san
dūrą su amžinybe užbaigė Tėvy
nės Garsų radijo valandos vado
vas J. Stempužis ir pirmininkau
jąs St. Barzdukas.

Pirmasis dėkingumo už glau
džią Pijaus veiklą ženklan pa
deklamavo trumpas H. Nagio po- 
ezines kibirkštėles, sukurtas 
mirtosios dienos proga ir B. Braz- 
džionio Dainiaus baladę. Tatai įro
dė, kad nors ir kukli meninė iš
raiška palieka žymiai gilesnio ir 
galingesnio įspūdžio klausyto
jams, negu oratorinės kalbėtojų 
poveikių priemonės.

Antrasis pareiškė dar senųjų 
velionies bičiulių clevelandiečių 
J. Brazausko, A. Praškevičiaus, 
Vilčinsko ir kitų paskutinį atsis
veikinimą.

Čiurlioniečiaųis pirmaujant, 
visi sugeidojo Tautos himną. Re
tai, labai retai toksai giedojimas, 
kaip kad šia, baisiai sunkia pro
ga, sudrebina net ir kietus ner
vus, įprasmina mūsų laikinį gy
venimą šioje žemėje ir iššaukia 
šventas ašaras.

Per valandą susiliejus su tųjų 
vienuolikos gerbėjų gąilavimais, 
esmingai supratome laidojamojo 
dvasios didžiūno, tikrojo lietuvio 
galias, mojus ir polėkius.

Kaip brangią relikviją - ne
priklausomos Lietuvos Gedimino 
ordiną Ramovės Clevelando sky
riaus pirmininkas Budrys atsegė 
nuo nusipelniusio Žiūrio krūtinės 
ir pagarbiai įteikė išvargintai 
našlei.

Atsisveikinimo eisenai pro 
karstą praslinkus, nukeliauta į 
krematoriumą.

Jubiliato Stasio Pilkos gastrolė Clevelande
Paimkime bent vieną ki

tą ištraukėlę iš neseniai pa
skelbtu nuomonių apie St. 
Pilką. '

štai jos.'
Mykolo Vaitkaus: ”Ne- 

pilkas Pilka. Toks buvo ma
no įspūdis, kai pirmą kartą 
išvydau jį Kauno scenoje ir 
gyvenime. Ir tas įspūdis

Ten didžios padėkos žodįatvy- 
kusiems našlės bei šeimos vardu 
tarė St. Barzdukas ir velionies 
sūnus St. Žiūrys. •'

Ramovėnų atstovas Budrys nu
ėmė nuo karsto lietuvišką vėlia
vą ir pagal tradiciją iškilmingai 
įteikė našlei.

Padėjome po simbolišką gėly
tę. Išėjome...

Šitaip apleido mus tasai, kurio 
gyvenimas švies mums sektinais 
pavyzdžiais.

Vladas Braziulis 

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

MAY 4 BASEMENT

BASEMENT MEN’S CLOTH1NG 
DEI’ARTMENT, THE MAY 

COMPANY, ALL 1 STORES. 
INCLUDING SOUTHGATE

DOWNTOWN - HEIGHTS - PAR MATO WN - SOUTH GATE

EAGL ESTAMPS ARE MAY’S SHOPPING EXTRA

TAIKU KOKYBE
Impozantiški 

pirkiniai!
Vyrams visokiam orui
nuimamu pamušalu

PALTAI
13"

Štai jums tikrai visokiam orui, 
visokiom progom paltas, kuris 
gali būti naudojamas kaip pa-‘ 
prastas paltas, lietpaltis, vir
šutinis paltas (su šilta, kaip 
šildyta duona, oriono medžia
ga). Jūsų pasirinkimui dry
žuotos, kampuotos ir lygios 
spalvos. Kiekvienas paltas pa
našiai pasiūtas su nuimamu 
pamušalu iš scotchgard ar 
Wonderpel vandens neperlei- 
džiančia medžiaga. Populiarių 
stilių. Raylan antpečiai, lygus 
priekis. Spalvos pasirinkimui 
dryžuotų, alyvinių, pilkų, ly
gių, rudų, juodų, šviesiai rudų 
medžiagų. Proporcingi dydžiai 
reguliariems 36 iki 46; ma
žiems 36 iki 44; ilgiems 38 iki 
46.
Paštu ir telefonu užsakymai 
pildomi... šaukit CH 1-3070

pasiliko per visus tuos me
tus, kai Pilką pažįstu- Ne
pilkas Pilka”.

Fausto Kiršos: ”Stasys 
Pilka — herojus. Jis ir gy
venime yra toks pat. Be 
grimo ar su grimu. Jau to
kia jo savybė, nuo kurios 
nepabėgsi. Jame yra išau
gusi karžygio dvasia, pasi
rengusi kovai ir reprezen
tacijai”.

Vitalio Žukausko: ”Jis 
savitas, ryškus, daug kur 
n e p r alenkiamas, talentin
gas lietuvių scenos meni
ninkas.”

Tasai artistas, kaip mato
me, nereikalingas rekomen
dacijų, spalio 6 d. Clevelan
de duoda rečitalį, kurį su
darys Maironio bei kitų lie
tuvių autorių, neišskiriant 
nė St. Pilkos, kūriniai, kai 
kas iš W. Šekspyro ir gal
būt dar šis bei tas iš pra

eities repertuaro.
Pavadinta rečitaliu, bet iš 

tikrųjų tai nebus vieno ak
toriaus, skaitytojo bei de
klamatoriaus atlikta visa 
programa. Meniškumą dar 
labiau praturtins juo to
liau, juo labiau garsėjanti 
tiek operose, tiek koncer
tuose solistė A. Stempužie- 
nė, kurią mėgsta įvairiausi 
klausytojai, pianistas ir 
akompaniatorius St. Mozsi, 
žadąs suteikti ir muzikinį 
foną nemažai rečitalio da
liai ir dar viena, paties so- 
lenizanto kviečiama, part
nerė W. Šekspyro kūrybos 
fragmentams — R. Nasvy- 
tienė.

Netenka abejoti, kad pro
grama bus imponuojanti ir 
galinti patenkinti net rafi
nuotus estetus.

Ypatingai vilioja tai, kad 
šis lietuvių teatro vetera

nas iš viso pirmą kartą pa
sirodys Clevelande tiek 
įvairuojančiais pavidalais-

Prielankių talkininkų ko
miteto sudėtin dar stojo: 
LB 2-ros Clevelando apy
linkės valdybos vicepirmi
ninkė O. Jokubaitienė J. 
Kazėnas, skulptorius V. 
Raulinaitis ir vyskupo Va
lančiaus mokyklos vedėjas 
P. Balčiūnas, geidžiąs pa
veikti savo mokinius galin
gais tikrojo meno pavyz
džiais.

Vladas Braziulis

BAUDŽIAVA KOLCHOZUOSE...
Sovietijoj išleistas įsakas res

publikų centro komitetams kovo
ti su apsileidimu kolchozuose ir 
sovchozuose. Reikalaujama imtis 
visų priemonių, kad būtų pakeltas 
darbingumas ir liaudies teismų 
būtų griežčiau baudžiami blogi 
darbininkai.

Tai ženklas, kad sovietų že
mės ūky tikrai mašina nesisuka 
kaip reikiant.

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

SUPERIOR 
/0 SAVINGS

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVE
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

parama
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI

HOME AND 
REMODEUNO LOAN3

German Brandy.................
Kron-Brannvin Aąuavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old Ameriean Wiskey FulJ

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth

Qu. $0.98
5th $0.98
5th $1.29
5th $0.98
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clevelande
ir apylinkėse

• DIRVOS^ VAKARUI bilietus 
jau galite iš anksto užsisakyti 
telefonu HE 1-6344 arba įsigy
ti darbo valandomis Dirvoje. Bi
lietų kainos: 3.00, 2.50, 2.00 ir 
1.00 dol.

• INŽ. J. MIKLOVAS, rugsėjo
22 ir 23 dienomis lankėsi Cleve
lande, kur prigužėjusioje Lietu
vių Salėje darė pranešimą apie 
padėtį Lietuvoje ir plačiai ir iš
samiai atsakinėjo į klausimus. 
Dieną prieš tai, lydimas ALT vi
cepirmininko adv. J. Smetonos, 
inž. J. Miklovas buvo pristatytas 
The Plain Dealer redakcijai, ra
dijo ir televizijos stočių vadovy
bėms. Jų pasikalbėjimų išdavos 
pasirodys atit. stočių programo
se. Bet svarbu ir puikus įspūdis 
paliktas viešąją opiniją formuo
jančiose ir informaciją teikian
čiose institucijose.

Šeštadienio vakare inž. J. Mik
lovas dalyvavo priėmime, kurį 
savo namuose buvo surengęs adv. 
Julius Smetona su Ponia.

Sekmadienį, savo pranešime 
Clevelando lietuvių visuomenei, 
inž. J. Miklovas, paliesdamas 
viek visas gyvenimo sritis kaime 
ir mieste, išryškino tautos pa
sipriešinimo okupantų užma
čioms nepalaužiamumą, partiza
ninio ir pasyvaus pasipriešinimo 
esmę ir dideles krašto sovietiza
cijos užmačias.

Pavojinga ne tiek rusifikacija, 
kiek visuotina sovietizacija, tau
tinės žmonių sąmonės slopini
mas, pastangos priversti žmones 
tikėti tik sovietine ateitim.

Iš to išplaukia pavojus, kad ir 
tremtyje varomas kylys "kultūri
nio bendradarbiavimo" vardu gali 
užslopinti krašte esančių viltį į 
mūsų kovos dvasios išsilaikymą. 
Bet koks , kad ir netiesioginis, 
krašto okupacinės valdžios pri
pažinimas būtų didžiausiu smū
giu krašte viltimi ir kantrybe 
gyvenantiems.

Inž. J. Miklovo pranešimas ne 
tik savo informaciniu pobūdžiu, 
bet ir iš to išplaukiančiomis iš
vadomis buvo konstruktyviu ir 
teigiamu įnašu į mūsų galvojan
čios ir veikiančios visuomenės 
ateities planus ir darbus.

Prie tų temų teks dar ne kar
tą sugrįžti ir jomis remtis. Ir 
už visa tai ačiū inž. J. Miklo- 
vui/

• šv. Jurgio parapijoje 
rugsėjo 30 prasidės 40 vai. 
atlaidai 10:30 vai. mišių 
metu. Taip pat sekmadienį, 
pirmadienį ir antradienį 
7:30 vai. vakarais bus lai
komos pamaldos, kurių me
tu pamokslus pasakys Tė
vas marijonas Vytautas 
Bagdonavičius iš Chicagos. 
Spec. pamaldos laikomos 
Romoje šaukiamo Antrojo 
Vatikano Kongreso intenci
jai.

• Ateinantį sekmadieny 
rugsėjo 30 d. per visas mi
šias šv. Jurgio parapijoje 
bus vykdoma rinkliava 
BALE naudai. Atsiliepkite 
į vargstančių brolių ir se
sių šauksmą ir paremkime 
juos. Tuo pačiu suteikime 
savo pripažinimą dideliam 
darbui, kurį tokiu pasiauko
jimu atlieka B ALF.

• Inž- J. Miklovas, skai
tęs pranešimą Clevelando 
lietuvių visuomenei rugsėjo
23 d., lydimas p. Pautieny- 
tės, apsilankė Dirvos redak
cijoje ir pasikeitė aktualio
mis mintimis su redakto
rium.

• Čiurlionio Ansamblis 
rugsėjo 23 d., praeitą sek
madienį, pasirodė televizi
joj su daina ir tautiniais šo
kiais. Taip pat praeitą sek
madienį davė koncertą Ohio 
Raudonojo Kryžiaus dele
gatų konvencijoj Clevelan
de Manger Hotelyje.

• Visų Clevelando tauty
bių paroda ir pilietybės die
nos apeigos, globojamos 
Nationalities Services Cen- 
ter, prasidės ketvirtadienį, 
rugsėjo 27 d., 5 vai. p. p. 
Statler viešbutyje. Iškilmės 
bus pradėtos tautybių pa
rodos atidarymų, dalyvau
jant miesto burmistrui

1

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO 29 D
SLOVENIAN AUDITORIUM

- 6417 St. Clair Avė., Clevelande

DIRVOS METINIAME
PETRAS MAŽELIS

Režisierius

Gražina Plečkaitienė

Viktorija Morkūnienė

Violeta Žilionytė

Vladas Plečkaitis

Ralph S- Locher. Tą vakarą 
lietuvių tautinis menas šo
kiu ir daina bus pademons
truotas 8 vai. vak. Lietuvių 
grupės pirmininku komitete 
yra K. S. Karpius.

• Ryšium su ’Tautybių 
švente” Clevelande, televi
zijos stotis WEWS skiria 
visą 90 min. programą tau
tybių pasirodymams. ”One 
O’clock Club” programa 
rugsėjo 27 d. (ketvirtadie
nį), be tautybių muzikos, 
dainos ir šokių meno apims 
ir naujųjų piliečių prisaik
dinimo iškilmes.

Meninėje dalyje lietuvius 
atstovaus Čiurlionio Ansam

VAKARE ĮVYKS IŠKILMINGAS

ROMANO PREMIJOS
ĮTEIKIMAS

LB Clevelando I Apylinkės teatras 
"VAIDILA" vaidins

Zigmas PeckusMaironio istorinę dramą

KĘSTUČIO MIRTIS
Režisierius P E TR A S MAŽELIS

Vaidina: KĘSTUTIS - Zigmas Peckus, VYTAUTAS - Romas Zorska, ONA - Gra
žina Plečkaitienė, JOGAILA - Petras Maželis, JULIJONA - Viktorija Mor
kūnienė, SKIRGAILA - Vladas Plečkaitis, MARĖ - Violeta Žilionytė, VAI
DILA - Ignas Gatautis, RIMGAILA - Gediminas Gudėnas, EIMUTIS - Arū
nas Gasparaitis, LAIMUTĖ - Dalia Mackevičiūtė, RAGAINĖS KOMTŪRAS 
- Vytautas Malcanas, KRIVIU KRIVAITIS - Jonas Citulis, DVARIŠKĖ - 
Nijolė Maželienė, KUČUK - Viktoras Stankevičius, PROKŠA - Algirdas 
Rukšėnas.

VAKARO PRADŽIA 6.30 vai. vak.
Po vaidinimo, Dirvos rėmėjams dovaną paskirstymas ir šokiai. Gros Neo Lithuania orkestras. 

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

Ignas Gatautis Romas Zorska Gediminas Gudėnas

blis ir Vysk. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos šokė
jų grupė.

Hotel Statler patalpose 
tą pat dieną, 5 vai. p. p. 
įvyks iškilmingas tautybių 
parodėlių atidarymas- Ten 
pat vėl tautybių meniniai 
ansambliai pasirodys pro
gramoje, kuri tęsis iki 9:30 
vai. vakaro. Jei nebus pro
gramoje nenumatytų pasi
keitimų, lietuviai pasirodys 
apie 8 vai. vak.

Penktadienį lietuvių pa
sirodymai numatyti 7 vai. 
vak.

Būdinga, kad lietuvių 
grupė įtraukta į programą 
kiekvienai dienai, kai kitos 
tautybės gaus pasirodyti

tik po vieną kartą.
Iškilieji naujieji piliečiai 

" bus pagerbti šeštadienį, 9 
vai. vak. Juos atžymės Cle
velando burmistras Ralph 
S. Locher. Kaip jau buvo 
pranešta ”oustanding citi- 
zens of the Year” buvo pa
rinkta Clevelando lietuvių 
veikėja Ona Jokūbai! ienė. 
Šių iškilmių proga kalbės 
Kongreso atstovė Frances 
P. Bolton.

• Išnuomojamas atskiras 
namas, tinkąs 1 arba 2 as
menim, Collimvood rajone.

Skambinkite UL 1-2595. 
(111, 112)

• Lithuanian Village ak
cijas perkant, jūs neauko- 
jate, o investuojate savo su
taupąs į pelningą verslą. 
Visi lietuviai privalėtų pri
sidėti prie lietuvių įmonės 
ugdymo ir plėtimo. Tat — 
pirkime visi Lithuanian Vil
lage akcijas.

* TAUTINIŲ RAŠTŲ AUDIMO 
IR SIUVINĖJIMO KURSAI, pra
sidės spalio 1 d., ir tęsis 10 sa
vaičių, po 2 vai. į savaitę (vaka
rais). Kursuose gali dalyvauti 
visos skautės nuo 12 metų am
žiaus. Registracija ir staklių už
sakymai pas Amandą Muliolie- 
nę tel. IV 1-9779, ar paštu - 1470 
E. 196 St. Euclid 17, Ohio. Pra
šau užsiregistruoti iki rugsėjo

27 d. Mokestis - $5.00; staklės - 
$2.50. Negalinčios užsimokėti 
draugininkės ir skiltininkės krei 
piasi į tuntininkę.

• Išnuomojamas butas 
East 67-oje gatvėje. 5 kam
bariai. Teirautis telefonu: 
RE 1-5513.

Parduodamas albumas
Vytauto Didžiojo mirties 

500 metų sukaktuvėms pa
minėti, išleistas Lietuvoje 
1933 metais. Jei ką įdomau
ja, klausti A. Johnson — 
6108 Superior Avė., Cleve
land 3, Ohio.
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KAS IR KUR?
• Ą. Smetonos monogra

fiją per K. Ramoną Chica- 
goje užsiprenumeravo:

Garbės prenumeratą:
Dr. St- Biežis.
Prenumeratoriai: J. An- 

drašiūnas, E. Balceris, Ire
na ir Alg. Budreckai, J. Bi- 
vainis, Dirda, K. Drunga, 
Klm. Dundulis, K. Černius,
J. Našliūnas, St. Jurkūnas, 
Dr. A. Verbickas, Br. Ka- 
sakaitis, P. Janulaitis.

■Gautieji tam tikslui pini
gai persiųsti ALT S-gos 
valdybai.

• Antano Smetonos mo
nografijos garbės prenume
ratoriai, įmokėję po $25.00: 
Antanas Rėklaitis, Mikas 
Rėklaitis, Aleksas Lapkus, 
Adolfas Šimkus iš Chicagos, 
Ilk, Vytautas Stelmokas, 
Boston, Mass- ir Jonas Va
laitis, Brooklyn, N. Y.

• Per Dirvą A. Smetonos 
monografiją užsiprenume
ravo: Balys Narbutas — 
Los Angeles, Calif., And
rius Butkūnas — St. Char- 
les, III., R. Liormonas — 
Rochester, N. Y. (užsakė 
dr. Br. Baškys kaip dova
ną),. Antanas Mikoliūnas, 
Cleveland, Ohio, R. Daukša, 
New York, N. Y., Dr. V. 
Tercijonas, Monroe, Conn., 
Dr. J- Urbanavičiūtė — 
Thiels, N. Y., Jonas Jakš- 
tys — Chicago, Ilk, Alf. 
Burneika — New Britam, 
Conn.

• V. Tamošiūnas, iš De
troito, savo prenumeratą A. 
Smetonos monografijai pa
kėlė į garbės prenumeratą, 
viso įmokėdamas $25.00.

Inžinieriui PIJUI ŽIŪRIUI
Pas. Liet. Inž. ir Arch. Sąjungos Centro Valdybos 

nariui mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia gimi

nėms ir artimiesiems ir kartu liūdi

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjunga

Mūsų gerbiamam sponsoriui

inž. PIJUI J. ŽIŪRIUI
mirus, žmonai HYPATIJAI, sūnui VIKTORUI ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą

Adolfas, Elena, Gaila ir Laimutis
Klimai

A. A.

PIJUI ŽIŪRIUI
mirus, jo žmonai poniai HYPATIJAI ir šeimai 

nuoširdžią užuojautą reiškia

Algis ir Irena šimkai, 
Neris ir Aldona šimkai

JONUI BAGDONUI
Lietuvoje mirus, jo sūnui ir marčiai VACLOVUI

ir HALINAI BAGDONAMS reiškiame užuojautą

Antanas Rašytinis ir 
Stasys Pažėra

PRASMINGAS INŽ. 
ŽIŪRIO ATMINIMAS
Rugsėjo 18 mirė inž. Pi

jus J. žiūrys, didelis Lietu
vos patriotas, žinomasis 
Amerikos lietuvių veikėjas.

Iš pagarbos jo darbams ir 
atminimui kilo gražus su
manymas inž. ž i ū r i o 
vardu sudėti auką Lie
tuvių Fondui.

Ankos pradėjo plaukti 
s p o n taniškai, neraginant. 
Jau gauta: iš Puškorių šei
mos $25.00, Irmos ir V. Ric- 
kų $20.00, O. Petrulienės 
$10.00. Pradžią padarė pats 
inž. žiūrys, dar gyvas bū
damas.

Laidotuvių gėlės suvys- 
Pasakytieji žodžiai bus pa
miršti. O mūs sudėtu Lie
tuvių Fondo palikimu nau
dosis lietuviška mūsų atei
tis.

Aukas (ir pačias mažą
sias) priima ir šį reikalą 
bendru susitarimu tvarko: 
St. Barzdukas, 1209 Mel- 
bourne Rd., Cleveland 12, 
Ohio.

BALTIMORE

Baltimorės L. B. rugsėjo 
29 d., 8 vak lietuvių svetai
nėje rengia linksmą vakarą, 
kur visiems pažįstamas V. 
Žukauskas linksmins publi
ką. O smuikininkė Pumpo- 
lytė suvirpins smuiko sty
gas. šokiams gros gera mu
zika. Visą laiką veiks bufe
tas, bet jis bus skirtingas 
už anksčiau buvusius. Dar 
turiu priminti, kad šį žie
mos sezoną vakarai prasi
dės nustatytu laiku, todėl 
prašome nesi vėluoti. (k)

Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybos suvažiavimo, įvykusio 1962 m. rugsėjo mėn. 15-16 d.d. 
dalyviai. Pirmoje eilėje iš kairės: P. Januška-Windsor, J. Kardelis-Montreal, kun. P. Ažubalis-Toronto, 
V. Vaidotas-Toronto, Stp. Kęsgailą-Montreal, J. Matulionis-Toronto, kun. J. Borevičius-Montreal, J. R. 
Simanavičius-Toronto, Pr. Rudinskas-Montreal, L. Skripskutė-Hamilton, M. Kizis-Windsor,.M. Venske- 
vičienė-Sudbury.

Antroje ir trečioje eilėje stovi: B. Sakalas-Toronto, J. Pleinys-Hamilton, J. Kšivickis-Hamilton, H. 
Nagys-Montreal, A. Liudžius-Hamilton, A. Šetikas-St. Catherines, J. Gustainis-Toronto, neatpažintas, 
Aug. Kuolas-Toronto, V. Sonda-Toronto, J. Mikšys-Hamilton, G. Rukšėnas-Montreal, V. Pavilanis- 
Montreal, Stp. Jakubickas-Delhi, A. Narkeliūnas-Montreal, V. Užupis-Toronto, V. Ignaitis-Rodney, S. 
Čepas-Toronto, neatpažintas, J. Šemogas -MontrealJ. Lukoševičius-Montreal, J. Šimanskis-Qttawa, P. 
Lukoševičius-Montreal. Ig. Gabalio nuotrauka

OEŠIMT METU KANAPOS LIETUVIU
Kanados Lietuvių Bend

ruomenei geriau ir greičiau 
pavyko susiorganizuoti kaip 
kituose kraštuose ir šiais 
metais, švenčiant savo veik
los dešimtmetį, penktosios 
Krašto Tarybos I-ji sesija 
buvo sušaukta 1962. IX. 
15-16 d. Kanados sostinėje 
Ottawoje.

Suvažiavimo proga posė
džių ir gretimoje salėje bu
vo suruošta dailininkų T. 
Valiaus, V. Petravičiaus ir
J. Pautieniaus darbų paro
da, kurią prieš pat suva
žiavimą atidarė Lietuvos

BOSTON

Pirmasis sezono 
subatvakaris

Š. m. rugsėjo mėn- 29 d., 
7 vai. vakare Tautinės Są
jungos namuose įvyksta 
pirmasis šio sezono subat
vakaris, kuris skiriamas 
lietuviškos dainos ir žodžio 
menui. Pirmoje dalyje da
lyvauja solistė St. Daugė
lienė, akomp. jos dukrelė, o 
antroje dalyje bus dekla
muojama mūsų poetų kū
ryba. Prašome Bostono ir 
apylinkės lietuvius gausiai 
dalyvauti šiame subatvaka- 
ryje.

Dėl susidėjusių aplinky
bių-šis subatvakaris įvyks
ta ketvirtą šeštadienį rug
sėjo mėn., ateityje bus grįž
tama prie senos tvarkos — 
visi subatvakariai įvyks 
kiekvieno mėn. trečiąjį šeš
tadienį.

BALF vakarienė
Balfo skyrius š. m. spa

lio mėn. 7 d. Amerikos Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
naujoje salėje ruošia vaka
rienę, kurios pelnas skiria
mas Vokietijoje likusiems 
lietuviams sušelpti, šią va
karienę sutiko globoti Mas- 
sachusetts valstybės vyr. 
prokuroras McCormack-

BALFo valdyba laukia 
visų lietuvių paramos ir to
dėl daro viską, kad šį va
karienė pasisektų ir liktų 
šiek tiek lėšų mūsų nelai
mingiems broliams ir sese
rims sušelpti. Spalio 7 d. vi
si keliai veda į šią metinę 
Balfo vakarienę.

• Jūrų skautų
vasaros stovyklos uždary
mo iškilmės įvyks rugsėjo 
mėn. 30 dieną, Tautinės Są
jungos namuose, čia bus 
formaliai atžymėta vietos 
stovyklos pabaigtuvės ir 
pagerbti jūrų skautai daly
vavę jubiliejinėje stovyklo
je. Iškilmes ruošia Jūrų 
Skautų Nemuno Uosto Glo
bėjų Direkcija. 

generalinis konsulas dr. J. 
žmuidzinas.

Posėdžiams vadovavo NL 
red. J. Kardelis, J. R. Si
manavičius ir P. Lukoševi
čius, tai yra visi trys tary
bos nariai, išbuvę joje be 
pertraukos visą dešimtme
tį. Suvažiavimą sveikino 
Gener. konsulas dr. J. žmui
dzinas, PLB Vald. pirmi
ninkas Dr. J. Sungaila, bu
vęs I-sios Krašto Tarybos 
pirmininkas J. Matulionis, 
JAV bendruomenės vadovai 
p. Jasaitis ir St. Barzdukas, 
Ottawos apyl. bendr. pirm.
J. Šimanskis, NL red. J. 
Kardelis ir kt.

Per dvi suvažiavimo die
nas buvo apsvarstyta daug 
aktualių reikalų, priimta re
zoliucijų ir išrinkta nauja 
krašto valdyba ir šių as
menų : P. Lukoševičius, P. 
Rudinskas, I. Mališka, J. 
Še.mogas, A. Norkeliūnas, 
V. Pavilanis, kun. J. Bore
vičius, J. Kardelis ir J. Ado
maitis. Kontrolės Komisija 
palikta ta pati (V. Sonda,
S. Juozapavičius ir Anku- 
davičius). Garbės Teismas 
taipgi paliktas tas pats, tik 
papildytas kandidatu — J. 
Gustainiu.

Taipgi išrinkta, 15 atsto
vų į Pasaulio Lietuvių Sei
mą, įvykstantį Toronte 
1963 metais. Išrinkti: Stp. 
Kęsgailą, P. Lukoševičius,
J. R- Simanavičius, A. Rin- 
kūnas, P. Rudinskas, H. Na
gys, J. Kardelis, Alg. Jur
kus, I. Gražytė, J. Gustai
nis, V. Ignaitis, V. Užupis, 
kun. J. Borevičius, J. Mik
šys ir B. Sakalas.

Antrą suvažiavimo dieną 
tuose pačiuose namuose, 
kur vyko posėdžiai — Ot- 
tawos arkivyskupijos namų 
koplyčioje — įvyko pamal
dos. Iškilmingas mišias at
laikė ir labai turiningą bei

Kasselio liet, gimnazijos buv. mokinių bei mokytojų suvažiavimo, įvykusio rugsėjo mėn. 1 d. L. Vyčių 
salėje, Chicagoje, dalyviai. Pirmoje eilėje sėdinčiųjų tarpe matoma: A. Šimkienė, O. Sulaitienė, I. Ratke
vičiūtė-Stankūnienė, inž. St. Skurvydas, E. Natkevičienė, dr. B. Gaižiūnas, A. Orvidienė, A. Orvidas. J. 
Lintakas. II-je eilėje stovi šio suvažiavimo rengimo komiteto nariai: A. Kazakevičius, E. Šulaitis ir kt. 
Suvažiavime dalyvavo apie 100 žmonių. V. Noreikos nuotrauka

BENDRUOMENEI
tolerantišką bendruomeni
niais reikalais pamokslą pa
sakė kun. P. Ažubalis.

Iš svarbesniųjų nutarimų 
paminėtina:

1. Priimta Lietuvių Fon
do įstatai, kuriuos paruošė' 
V. Ignaitis, P. Januška ir 
Stp. Jakubickas. Laik. Fon
do Valdyba sudaryta iš tų 
pačių asmenų.

2. Nutarta 1963-čiuosius 
metus pavadinti Sukilėlių 
metais. Jie pirmoje eilėje • 
turėtų būti skirti 1863 metų 
sukilimo šimtmečiui prisi
minti, bet taip pat ir vi
siems mūsų tautos visų lai
kų mirusiems ar gyviems 
sukilėliams, kovojusiems ir 
kovojantiems prieš visas 
vergi jas už savo krašto 
laisvę.

3. Pasiūlyti Pasaulio liet, 
seimui paruošti > peticiją, 
prašant laisvės pavergtoms 
tautoms ir surinkus para
šus visame pasaulyje ją 
įteikti Jungtinėms Tau
toms.

4. Padėkoti Kanados min. 
pirm. J. Diefenbakeriui už 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos gener. konsulams su
teiktą oficialų valdžios pri
pažinimą.

5- Priimta rezoliucija šei
mų lietuvybės išlaikymo 
klausimu.

6. Pasiųsta sveikinimai 
lietuviams Tėvynėje, PLB 
Kultūros Tarybai, CBC ir 
CBE radijo vadovybėms ir 
kt.

7. Nutarta Kanados Lie
tuvių Dienos 1963 m. ne
ruošti, nes tais metais To
ronte įvyksta Pasaulio Lie
tuvių Seimas.

Paskutiniai Krašto Tary
bai tris metus vadovavo 
montrealietis Stp. Kęsgai
lą, kuriam suvažiavimas už 
stropų ir sumanų bendruo
menės reikalų tvarkymą iš-

AUKOS DIRVAI
DIRVOS METINĖS ŠVENTES 
PROGA AUKOJO:
J. Davalga.............................3.00
J. Mitkus ............................  2.00
K. Kriaučiūnas...................  5.00
B. Sugintas.......................... 5.00
J. Pavilionis....................... 5.00
B. Matulionis.......................  L 00
S. Mickus............................  2.00
J. Lesčinskas ..................... 5.00
J. Aukštikalnis.....................4.00
K. Germanas ...................... 5.00
V. Užpurvis ....................... 2.00
K. KriŠčiukaitis ................. 5.00
J. Kazickas ........................  k 00
M. Mozūras........................  2.00
M. Knystautienė ................. 5.00
K. Bačanskas........................3.00
V. P. Janulaitis...................  5.00
K. Avižienis ......................... 2.00
A. Janukaitis ...................... 5.00
Z. Jankauskas ...................  5.00
J. Rugienius .......................  5.00
L. Matukas ........................  5.00
VI. Varneckas ...................  5.00
A. Vitkus ............................  5.00
St. Vidmantas ..................... 5.00
J. Noreika.............................3.00
Pr. Saladžius...................... 5.00
J. Gedaugas ....................... 5.00
L. Pračkaila ...................... 2.00
Pr. Lukauskas ..................... 5.00
J. Šidagis ........................... 5.00
E. Rėklys ........................... 5.00
J. Mačiulaitis ...................  5.00
J. Pelanis .......................... 2.00
T. Bogušas ........................  L00
V. Mackus .......................... 5.00
J. Skuodas ............................ 1.00
Kr. Gečaitė .......................... 1.00
L. Urbonas ......................... 3.64
G. Venk .............................. 5.00
A. Rukuiža ........................  2.00
K. Arnastaitė ..................... 5.00
J. Mockūnas ....................... 5.00
S.V. Malėnas ...................... 5.00
Kaz. Morkūnas ................  5.00
M. P. Puškoriai .................. 5.00
P. Dabkus ...'...................... 5.00
A. Statulevičius ................. 5.00
A d. Stacina ....................... 2.00
A. Burneika ....................... 2.00
M.R. Jauniškis .................. 2.00
C. A. Klabis ...................... 5.00
V. Damijonaitis .................. 5.00
L. Garbačiauskas ..............  5.00
J. Jakštys ............................ 5.00
A. Drevinskienė ................. 5.00
Ant. Nasvytis......................  5.00
V. Bagdonas......................... 5.00
L. Janulevičius......................1.00
J. Krygeris.......................... 3.00
J. Miklovas.......................... L00
S. Pažėra...............................5.00
J. Kasak................................. 5.00
Okunis.................................... 5.00
B. Užemis..............................5.00
V. Tercijonas........................ 5.00
B. Gražulis............................ 3.00
M. Šaulys...............................5.00
V. Juodis.............................. 2.00
J. Variakojis.......................  3.00
B. Garlauskas..................... 2.00
A. Šimkūnas...................  5.00
VI. Ramanauskas................ 10.00
K. Leknius ............................ 2.00

reiškė padėką. Naujoji 
Krašto Valdyba palieka vėl 
Montrealy, kurios pirminin
ku išrinktas P. Lukoševi
čius.

Nors Ottavvos lietuvių ko
lonija yra nedidelė (vos per 
100 gyventojų), tačiau Ot- 
tavvos apyl. valdyba su 
pirm. J. šimanskiu suva
žiavimą gerai suorganizavo, 
posėdžiai vyko gerose ir 
jaukiose patalpose, o visi 
suvažiavimo dalyviai buvo 
aprūpinti nakvynėmis ir 
nuoširdžiai priimti bei ska
niai pavaišinti. Gi pats su
važiavimas vyko labai dar
bingoje nuotaikoje ir nuo
širdžioje dvasioje.

Aug. Vienas
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