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SUKAKTUVĖS, KURIŲ NEREIKTŲ MINĖTI
Kai sužinojau, kad Jur

giui Baltrušaičiui šįmet su
kako 60 metų, vos žado ne
tekau. Visą laiką skaičiau 
jį, žinoma, kiek vyresniu, 
bet savo, tos pačios kartos 
žmogumi. Savo amžių jis, 
reikia pasakyti, labai leng
vai neša.

Užtat ir turiu skrupulų 
prisidėti prie šių jo sukak
tuvių minėjimo. Sukaktys 
paprastai skirtos žmonėms, 
kurių gyvenimo linija jau 
išbrėžta, kurių gyvenimas 
jau, daugiau ar mažiau, iš
pildytas. Apie Jurgį Baltru
šaitį to pasakyti negalima: 
kaip ir 1930 metais, taip ir 
šiandien, jisai priklauso Va
karų kultūros avangardui, 
šiandien gal net daugiau ne
gu 1930 metais jo veikalai 
Paryžiaus knygynų vitrino
je, reklamuojami kaip best- 
seller’iai.

Jeigu, vis dėlto, imuosi 
rašyti apie Jurgį Baltrušai
tį, tai todėl, kad netikėta 
sukaktis duoda progą pakal
bėti apie jį, supažindinti 
plačiąją lietuvišką visuome
nę su juo, padėti jai suvok
ti Baltrušaičio vietą lietu
viškame ir vakarietiškame 
kontekste. Lietuvių profe
sorių draugijoje yra šimtai 
profesorių, rašytojų drau
gijoje — daug rašytojų, o 
žurnalistų tai jau be elek
troninės mašinos ir nebesu- 
skaitysi: kaip eiliniam žmo
gui atskirti pelus nuo grū
dų?

Baltrušaičiai: tėvas ir 
sūnus

Netikslu sakyti, kad Jur
gis Baltrušaitis būtų neži
nomas lietuviams. Visi ži
no, kad jis poeto Jurgio 
Baltrušaičio sūnus, kad jis 
Paryžiuje skaitomas dide
liu meno istoriku, kad jis 
dar neseniai važiuodavo 
kuone kasmet, kaip vizituo
jantis profesorius, su pa
skaitomis j Columbia ir 
Yale universitetus. Tačiau 
vienas dalykas gal ne sa
vaime aiškus: jeigu, per pa
staruosius trisdešimt metų, 
meno istorikas Baltrušaitis 
žinomas į Rytus nuo Ber-
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lyno, kaip poeto Baltrušai
čio sūnus, tai, į Vakarus 
nuo Berlyno, poetas Baltru

Tėvas ir sūnus.

šaitis žinomas, kaip meno 
istoriko Baltrušaičio tėvas. 
Su Jurgio Baltrušaičio gar
sumu yra maždaug tas pat, 
kaip ir su Čiurlionio kultu: 
jeigu kuris lietuvis sveti
mųjų pripažintas, tai reiš
kia, kad jisai didelis žmo
gus, visiškai savęs neklau- 
siant, nei kokie, nei kur 
glūdi jo nuopelnai. Lietu
viškumas savaime suteikia 
jam genijaus požymius.

Nedaugeliui žinoma, tur
būt, kad Jurgis Baltrušai
tis jau, berods, nuo 1928 ar 
1929 metų, nuolat ir be per
traukos, tarnauja Lietuvai, 
Lietuvos valstybei, o vėliau 
— valstybingumo idėjai. 
Pradėjęs savo karjerą švie
siais laikais Kultūriniu Pa
tarėju, jis ją tęsia, patam- 
sėms užėjus, kaip visų rei
kalų Patarėjas.

Baltrušaitis — visuome
nininkas

Jurgį Baltrušaiti arčiau 
pažinau tuoj po karo, tuo 
metu, kai Paryžiuje dar bu
vo nemaža lietuvių, kai dar 
buvo truputis pinigų, ku
riuos reikėjo padalinti. Ma

tydamas jį visose komisijo
se ir komitetuose, sėdintį 
nuošaliai, beveik neatve
riantį burnos, pradžioje ma
niau, kaip ir kiti; ką jis čia, 
vargšas, gaišina laiką tuose 

skatikų pas idalinimuose: 
penki grašiai krikdemui, 
trys grašiai tautininkui, gal

Prezidentas Kennedy
NORS PREZIDENTO TĖVAS BŪDAMAS AMBA
SADORIUMI LONDONE JAUTĖ TAM TIKRŲ 
SIMPATIJŲ VOKIEČIAMS IR NET RODĖ SU
PRATIMO JŲ ŽYDŲ KLAUSIMO SPRENDIMUI, 
SŪNUS IR JO ARTIMIAUSI PATARĖJAI NE
TURĖJO JOKIO SENTIMENTO TAI TAUTAI — 
TIK TARPTAUTINĖS PADĖTIES PRAVOJAI 
PRIVEDĖ PRIE TO, KAD JAUNA VAKARŲ 
VOKIEČIŲ RESPUBLIKA SUSILAUKĖ NET 
TRIJŲ JAUNIKIŲ: DE GAULLE, KENNEDY IR 

CHRUŠČIOVO.

- - - - - - - - - -  Vytautas Meškauskas - - - - - - - - - - - - -
Atrodo, jog Walter Lipp- 

manno būkštavimas, kad 
prezidento J. F. Kennedy 
viešnagė virs konkurenci
niu piršimuisi vokiečiams, 
pasitvirtino. Pirmas klausi
mas, kilęs visiems stebėto
jams, buvo: kas yra širdin
giau priimamas, de Gaulle 
ar Kennedy? (Atsakymas:
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JURGIS BALTRUŠAITIS 
mini savo 60 metų sukaktį

MENO ISTORIKAS
RETAI KAM PAVYKSTA TURĖTI DVI JAUNYSTES, 
DU KARTU GYVENIME JAUSTI SAVE ŽYGIUOJANTI 
PIRMOSE GRETOSE DRAUGE SU EPOCHOS DVA
SIA. — TOKIA LAIMĖ IŠPUOLĖ JURGIUI BALTRU

ŠAIČIUI.

Pirmasis žestas
Kai 1924 m. ką tik j me

tus suėjęs Jurgis Baltrušai
tis atvyksta į Paryžių, jis 
dar gana sunkiai grabalio- 
jasi prancūziškai, bet jau 
aiškiai žino, ko nori, šeimy
ninė aplinka, kurioje jisai 
brendo, išugdė jame pa
traukimą scenos menui: 
Baltrušaičių namai Mask
voje buvo tada atviri vi

tik pustrečio liaudininkui; 
atitolęs nuo lietuviškos "po
litikos”, nesusigaudo mūsų 
b i z antiniškuose ginčiuose. 
— Ir štai pagaliau, vieno 
tokio posėdžio metu — už
kulisinių kombinacijų ausys 
gal kiek per daug kyšojo — 
jis netyčia metė mano pu
sėn nuolaidų — su trupučiu 
ironijos, su trupučiu skep
ticizmo — žvilgsnį. Nuo čia 

* ir prasidėjo mūsų tylus su
sipratimas; Jurgis Baltru
šaitis ne nutolęs nuo lietu
viškos politikos, jis sąmo
ningai laikosi virš tos poli
tikos. Ir ši brangių, vaisin
gų darbo valandų auka man 
tada pasirodė, ir dabar te
beatrodo, patetiška.

Baltrušaitis — valstybi
ninkas

Visokių yra veikėjų. To
kių, kurie veikia tam, kad 
jie būtų paminimi Eltos biu
letenyje, tokių, kurių kiek
vienas apsilankymas pas 
trečiąjį sekretorių atžymi
mas visoje spaudoje. Yra, 
nors ir mažai, ir tokių, ku
riems rūpi tik darbo rezul
tatai, kurie visomis jėgomis 
kratosi veikėjo garbės. Prie 
šių pastarųjų priklauso ir 
Jurgis Baltrušaitis. Nekal
bėsiu apie tai aš: ir man tai 
kiek juokinga atrodytų, ir 
mano sukaktuvininkas gali, 
ko gero, ant manęs užpykti.

iš pradžių atrodė, kad ilga
sis prancūzas, tačiau vėliau 
Kennedy maloni asmenybė 
ištirpdė rezervuotumo le
dus) .

Logiškai galvojant, kitaip 
ir negalėjo būti. Washing- 
tono politika: nuolaidžiai 
elgtis su priešais, bet spaus
ti sąjungininkus, turėjo pri-

siems dideliems vardams, 
kuriuos Sovietinė Rusija 
paveldėjo iš caro laikų, o 
ypač ieškotojams teatro sri-

Daug žadanti jaunystė.-..

tyje — Meyerholdams, Sta- 
nislavskiams. Vokiškos gim
nazijos auklėtinis — jam 
atviros durys į meninę lite
ratūrą, kuri padeda jam 
susidaryti formalinį meno 
suvokimą. Baltrušaičiui aiš
ku: Paryžiuje jis studijuos 
scenografiją, teatrinio pa
statymo techniką.

Deja, Prancūzijoje tuo 
metu niekas apie tokį moks
lą dar nėra girdėjęs. Baltru
šaičiui tenka tad, kaip ir 
visiems, studijuoti meno is
toriją. Atsitiktinumas ar 
laimė: tais pat metais į 
Sorbonne išrenkamas nau
jas profesorius, Henri Fo- 
cillon, vienas iš būsimų di
džiųjų pirmosios XX-jo a. 
pusės meno istorikų. Pran
cūzų kalbos nepakankamas 
mokėjimas ir jaunatviška 
drąsa padeda Jurgiui Balt
rušaičiui: blogai išskaitęs 
universiteto reguliaminus, 
jisai supranta, kad norint 
gauti diplomą, reikia vie
šai seminare atskaityti pa
skaitą. šios paskaitos siu-

ir vokiečiai
vesti prie de Gaulle maišto. 
O tas maištas iškėlė vokie
čių vertę, nes be Vokietijos 
paramos, Prancūzija tėra 
antraeilė valstybė. Iš kitos 
pusės: jei JAV nori išlai
kyti savo įtaką Europoje, 
jai reikia vokiečių talkos.

Čia reikia pastebėti, kad 
tiek pačiam prezidentui, 
tiek ir jo aplinkai, prancū
zai iki šiol buvo simpatiš- 
kesni už vokiečius. Pirme
nybė simpatijos srityje ži
noma priklauso anglams, 
kas matosi iš to fakto, kad 
Baltųjų Rūmų telefono sąs
kaita už pokalbius su britų 
premjeru ir jo vyriausybe 
siekia net 200,000 dolerių į 
metus.

Tiesa, prezidento tėvas 
Joseph P. Kennedy, kurį F. 
D. Roosevelt 1937 m. buvo

(Nukelta l 2 psl.) 
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žetas: žestas romaniškoje 
s k u 1 ptūroje. Baltrušaitis 
mano, kad žestas vis dėlto 
šiek tiek rišasi su teatru, o 
jeigu jį imsi studijuoti vie
noje kurioje meno epocho
je, tai ir teatras bus išgel
bėtas, ir meno istorikai pa
tenkinti. Beruošdamas ta
čiau paskaitą, Baltrušaitis 
ir pats nustemba: romaniš
kame mene galima, žinoma, 
įžiūrėti ir teatrališkų ir pa
tetiškų žestų, bet kas bū
dingiausia — romaniškas 
žestas, visų pirma, yra or- 
namentališkas, įsiderinąs j 
architektūrinę visumą. Po 
paskaitos: Baltrušaitis pri
pažintas Focillon’o mokiniu, 
vėliau, bendradarbiu, o po 
to — dar kažkuo daugiau. 
O intelektualiniame plane: 
Baltrušaitis išduoda savo 
meilę teatrui ir susidomi, 
pasišvenčia romaniškajam 
menui, kurį jis neužilgo at
ras ...
Baltrušaitis — Armėnijos 

garbės pilietis
Paryžiuje tuo metu vyks

ta dideli meniniai ginčai 
apie gotiškąją oživalinę ar
ką. Pagal tradiciją domina
vo tada konstruktyvinės ar
kos kilmės tezė. Bet štai 
vienas architektas, Po! Ab- 
raham, su pieštuku ir cen
timetru įrodė, kad gotiška
sis skliautas statybiškai 
imant, visai nereikalingas, 
kad jisai nieko nelaiko, kad 
jis tiktai ornamentinis mū
ro ištuštinimas, šitoks įro
dinėjimas vedė toli: Vaka
rų Europos gotika, tokioje

(Nukelta J 3 psl.)

ŽINIOS IŠ VISO 
_ PASAULIO _

• Besidomintiems Wash- 
ingtono administracijos po
litika bus įdomu sužinoti, 
kad ten vyrauja nuomonė, 
jog reikia remti Chruščiovą 
visomis išgalėmis jo kon
flikte su Raud. Kinija. Sa
koma, kad tas konfliktas 
esąs gilesnis, nei skelbiama 
viešai. Ne kitu tikslu Bon- 
noje ir buvo numatytas pre
zidento Kennedy susitiki
mas su JAV ambasadorium 
Maskvoje Foy Kohler.

• Rytų Vokietijos komu
nistai ėmėsi visų priemonių, 
kad uždraudus gyventojams 
klausyti prezidento Kenne
dy vizito metu pasakytų 
kalbų ir pranešimų.

• JAV delegacija prie 
JTO imsis griežtesnių žy
gių, kad pasmerkti Pietų 
Afrikos respublikos griežtą 
segregaciją ir Portugalijos 
atsisakymą suteikti Ango
lai laisvę.

• Dirvos nr. 72 tilpęs First 
Foundation for Freedam 
skelbimas, turėjęs pasikar
toti sekančiuose numeriuo
se, staigiai buvo atšauktas, 
nepranešant jokių priežas
čių. Galima tik spėti, kad 
visas Laisvės paviljono 
įrengimo projektas New 
Yorko pasaulinėj parodoj 
lieka po klaustuku, atsižvel
giant į esamą politinę si
tuaciją.
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Vokiečių šarvuoti daliniai žaibo greitumu veržėsi j Lenkijos gilumą ...

PASKUTINĖ SENOJO PASAULIO DIENA (5)

VOKIEČIŲ
Užsispyręs Dahler dar 

kartą vyksta j aviacijos 
štabą pasimatyti su Goerin
gu. Neminėdamas pasikal
bėjimo su anglų užsienio 
reikalų ministerių, jis pri
mygtinai įtaigoja, kad rei
kėtų atitraukti vokiečių ka
riuomenę iš Lenkijos, jei 
norima rimtai pradėti dery
bas su anglais. Goeringas 
išklausė ir pakratė galvą.

Penktadienio vakare Dah
lerus nustojo pasitikėti sa
vo draugu Goeringu. Die
nos Įvykiai parodė vokiečių 
aviacijos vado elgesio pasi
keitimą. Hitleris davė pro
gos Goeringui parodyti avi
acijos pajėgumą. Apsvaigęs 
garbe, jis pasidarė visai ki
tu žmogumi. Tą vakarą 
Dailiems ilgai vakarojo pas 
Goeringą, kol jis suprato, 
kad maršalo kalba apie tai
kos ieškojimą darosi netik
ra.

Rugsėjo 2 d., šeštadienių 
rytą jis grįžo pasikalbėti su 
Goeringu, įsikūrusiu priva
čiame vagone. Jis buvo švie
žiai nusiskutęs ir apsiren
gęs žibančia maršalo uni
forma. Jis tuoj pasakė Dah- 
lerui, kad turįs gerą nau
jieną iš Mussolinio, kad šis 
asmeniškai ėmėsi iniciaty
vos sušaukti konferenciją 
išvengti karui ir Prancūzi
ja esanti labai palanki tai 
Mussolinio intervencijai.

Taika dar galėtų būti iš
gelbėta, jei suorganizuotų 
antrą "Muencheną”.

Vakare Dahlerus iš anglų 
ambasadoriaus Neville Hen- 
cĮersono gavo pranešimą su 
Chamberlaino kalbos parla
mente tekstu. Tuo metu jis 
vakarieniavo su aukštais 
nacių pareigūnais. Greito
mis perskaitęs Chamberlai
no kalbą, rado ją padrąsi
nančia: Chamberlainas sa
vo kalboj kartojo, kad ang
lija nesiderės tol, kol vokie
čiai neatitrauks kariuome
nės iš Lenkijos, bet davė 
suprasti, kad turįs norą iš
vengti katastrofos.

Dahlerus su savo svečiais 
persiskyrė įsitikinę, kad dar 
galima išvengti pasaulinio 
karo.

AVIACIJA BOMBARDUOJA...
Bet nei Dahlerus nei Ogil- 

vie-Forbes nežinojo, kad lo
šimo kauliukai jau išmesti. 
Švedas dar daug dėjo vilčių 
į pasimatymą su Goeringu, 
kuris turėjo Įvykti sekma
dienio anksti rytą ir nežino
jo, kad maršalas turės svar
besnių reikalų, negu šimtąjį 
kartą tuščiai kalbėti apie 
taiką.

Sekmadienį, rugsėjo 3 d., 
5 vai. ryto komunikatas iš 
Lenkijos fronto skelbė vo
kiečių pergalę. Nacių spau
dimas didėjo. Į mūšį buvo 
metami nauji kovos daliniai 
ir kova tarp vokiečių tankų 
ir lenkų kavalerijos darėsi 
vis nelygesnė. Lenkų rezis
tencija jau trečiąją invazi
jos dieną tikrumoje buvo 
sutriuškinta. Lenkija buvo 
sumušta pirm negu sąjun
gininkai nutarė jai eiti į 
pagalbą ir skelbti karą. Tik 
masyvinė prancūzų inter
vencija vakarų fronte dar 
galėjo išgelbėti situaciją. 
Bet Prancūzija sutiko pulti 
po penkiolikos dienų paskel
bus karą ir tas dar šiek tiek 
kėlė drąsą lenkų karininki- 
joje. Jie nežinojo, kad pran
cūzų generolai neturi jokio 
noro pulti Siegfriedo linijos 
ir kad idėja, jog vokiečiai 
gali užpulti jų pačių pozici
jas, prancūzuose kėlė siau
bą.

Rugsėjo 3 d. vokiečių ka
riuomenės moralė labai ge
ra. Vokiečių kariams tai bu
vo represijos karas. Hitle
ris ir jo štabas gražiai su
režisavo konfliktą.

Tikrumoje, jau rugpiūčio 
pabaigoje buvo pasiruošta 
puolimui, tik buvo laukiama 
progos, kad pateisinti žygį. 
Reikėjo pasienio incidento, 
provokacinių aktų iš lenkų 
pusės. Jei lenkai to nedarė, 
reikėjo patiems sukurti.

Naciai buvo specialistai 
tokiems dalykams, bet Len
kijos pasienio "incidentas” 
buvo šedevras, apvainika
vęs visas jų suktybes.

Vokiečių žvalgybos virši
ninkui admirolui Canaris 
buvo pavesta parūpinti ke
liolika lenkų kareivių uni

formų. Du svarbiausi akto
riai buvo gestapo karinin
kas Heinrich Mueller ir SS 
viršininkas tūlas Naujocks 
su keliolika pagelbininkų.

Rugpiūčio 31 d. nedidelė 
grupė vokiečių, persirengu
sių lenkų uniformomis, stai
ga pasirodė pasieny užmuš
dami keliasdešimt Gestapo 
belaisvių, kuriuos davė 
Mueller. Naujocko vadovau
jami vyrai užėmė vokiečių 
radijo stotį Gleiwitze, per 
kurią tuoj lenkiškai paskel
bė sulaužę Vokietijos sieną.

Vokietijos propagan d o s 
įstaigos nedelsiant paskelbė 
tą "naujieną". Kitą dieną 
lenkų aerodromai, karinės 
bazės ir geležinkeliai buvo 
vokiečių aviacijos apmėtyti 
bombomis.

Hitleris, kuris mėgdavo 
keltis 7 vai. ryto, rugsėjo 3 
ėmė peržiūrėti raportus: 
geros naujienos iš rytų, nie
ko gero nežadančios iš va
karų.

Jo pusryčiai, kaip visada 
— iš vaisių ir stiklo pieno. 
Jis buvo vegetaras, nerūkė 
ir nenaudojo alkoholio, val
gydavo tik tiek, kiek reikia 
alkiui numalšinti. Jis bijojo 
turįs skilvio vėžį ir kas gal 
dalinai paaiškina jo skubė
jimą agresyvinėje politiko
je, bijant, kad neužteks lai
ko užimti Europą.

Devintą valandą ryto, 
diplomatiniu punktualumu, 
anglų ambasadorius Neville 
Henderson prisistatė į už
sienio reikalų ministeriją 
įteikti anglų ultimatumą. 
Jis jau buvo laukiamas. 
Ribbentropo nebuvo ir sir 
Neville Henderson žinojo, 
kad turėjo priimti dr. Otto 
Schmidt.

Schmidt, oficialus vertė
jas, kuris dalyvavo visose 
tarptautinėse konferencijo
se nuo 1923 m.(tą rytą vė
lai atsikėlė. Kada anglų am
basadorius kėlėsi laiptais į 
ministeriją, Schmidto taksi 
pasirodė gatvės kampe. Jis 
apvažiavo aplink pastatą ir 
Įėjęs per tarnybines duris 
koridoriais pasileido bėgti Į 
Ribbentropo kabinetą, kur 
vos atsirado porą sekundžių

DIRVA

Prezidentas Kennedy ir.
(Atkelta iš 1 psl.) 

nusiuntęs ambasadorium į 
Londoną, buvo Neville 
Chamberlaino politikos, sie
kiančios susitarimo su na
cių Vokietija, šalininkas. 
Karui prasidėjus vokiečių 
laimėjimai ambasad o r i u i 
padarė stiprų įspūdį ir jis 
bandė JAV išlaikyti nuo 
dalyvavimo kare, dėl ko, ži
noma, buvo Roosevelto pa
varytas iš ambasadoriaus 
posto.

Vokiečių užsienio reikalų 
ministerijos archyvuose bu
vo rastas toks Vokietijos 
ambasadoriaus Londone von 
Dirksen raportas ministeri
jos valstybės pasekretoriui 
von Weizsaecker apie pa
šnekesį su dabartinio prezi
dento tėvu 1938 m. birželio 
13 d. Von Dirksen pranešė:

"Kennedy sakė ... kad 
JAV turi išlaikyti draugiš
kus santykius su Vokieti
ja ... Dauguma (iš Euro
pos pranešančių amerikie
čių) bijo žydų ir nedrįsta 
apie Vokietiją pasakyti ką 
nors gero ... Jei jis užstoja 
Vokietiją, jam tačiau tiki
ma, nes jis esąs katalikas...

Ambasadorius po to pa
lietė žydų klausimą ir šakė, 
kad jis turi didelės įtakos 
vokiečių-amerikiečių santy
kiams. čia kliudęs ne tiek 
tas faktas, kad mes norime 
atsikratyti žydų, kiek mums 
kenkia ryšium su tuo ke
liamas triukšmas. Jis pats 
(Kennedy) suprantąs mūsų 
žydų politiką; jis kilęs iš 
Bostono ir ten Į golfo ir ki
tą klubą per paskutinius 
penkiasdešimt metų nebuvo 
priimtas nė vienas žydas”, 

žinoma, ambasadorius Jo- 
seph P. Kennedy tarptauti
nėje politikoje, kaip daugu
mas jo tautiečių, orientavo
si gana silpnai ir visai ne
nujautė, kaip vokiečiai ga
lų gale 'išspręs’ žydų klausi
mą. Kiekvienu atveju sūnus 
John F. nepaveldėjo jokios 
simpatijos vokiečiams iš 
savo tėvo ir faktas, kad jo 
vyresnysis brolis žuvo vo
kiečių fronte, negalėjo to
kios simpatijos Įkvėpti. Už

prieš Neville Hendersoną. 
Istoriškas susitikimas galė
jo Įvykti skirtu laiku.

Sir Neville Henderson ir 
dr. Schmidt iškilmingai pa
spaudė rankas, bet anglų 
diplomatas atsisakė atsisės
ti. Stovėdamas ramiai, iš
kilmingu balsu perskaitė 
savo vyriausybės ultimatu
mą. Paskui jis ištiesė doku
mentą Schmidtui. Daugiau 
vienas kitam neturėjo ką 
pasakyti. Drama, kuri pa
saulį kankino penkerius me
tus, prasidėjo. Schmidt nu
silenkė ir Neville Hender
son išėjo.

Vos tik užsidarė durys už 
anglų am basador iaus, 
Schmidt nuskubėjo pas Hit
lerį. Jis neturėjo nei laiko 
nei reikalo daryti dokumen
to vertimą.

Kitame numeryje: Visos 
viltys dar nėra dingusios ... 

tat, kai kancleris Adenaue- 
ris gavo pirmas žinias, kad 
J. F. K. laimi prezidento 
rinkimus, jis dar vylėsi 
gausiąs žinias apie galutiną 
Nixono laimėjimą, kas reik
štų John Foster Dulles poli
tikos tęstinumą.

Adenauerio būkštavimai 
greitai pasitvirtino. Prezi
dentas J. F. K. siekė abso
liučios vadovybės Nato są
jungoje ir teisės be jokios 
kontrolės susitarti su so
vietais Berlyno reikalu. Vo
kiečiams jaunasis preziden
tas nejautė jokios simpati
jos, ką labai greitai ant sa
vo kailio patyrė Bonnos am
basadoriai prof. Wilhelm 
Grewe, (apie kurį preziden
to sekretorius spaudai P. 
Salinger pareiškė: ”The 
President can’t stand the- 
sight of him”) ir dabartinis 
Knappstein. Savaime aišku, 
kad toks atšiaurumas Ade- 
nauerį paskatino mestis de 
Gaulle glėbin, kas, žinoma, 
sukėlė dar didesnį Washing- 
tono nepasitenkinimą.

Ne tiek galima vokiečių 
parama de Gaulle europi
nėm ambicijom, kiek Chruš
čiovo nenoras surasti tai
kingą modus vivendi su 
JAV, privertė prezidentą 
revizuoti savo politiką ta 
prasme, kad NATO ateity
je turėtų remtis Washing- 
tono-Bonnos ašimi. Reikia 
pastebėti, kad vokiečiai 
amerikiečiams parodė tik
rai teutonišką ištikimybę: 
jie tuojau sutiko su NATO 
atominio laivyno įsteigimu, 
apie kurį jau rašėm Dirvo
je, jie nutraukė naftos 
vamzdžių tiekimą Sovietų 
Sąjungai, kai tik Washing'- 
tonas tuo parodė nepasiten- 
kimo, jie taip pat pagal 
Washingtono pageidavimą 
revidavo savo politiką su 
sovietų satelitais. Praktiš
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• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Mlchigan Avenue ................ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Brldge St., N.W......... GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............ TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklln Avenue .... Tel. 233-8030
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Avė. ............RI 3-0440
• YONKERS, N. Y., 235 Neppenhan Avė..*. GR 6-2681
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ......................... FO 3-8569
• NEWAhk 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ............ Bl 3-1797
• NEVV HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ......  MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street .................  GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė.......... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street .......... H U 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......... Ft 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................... PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .............. SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.
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kai, šiandien Vakarų Vo
kietija turi prekybinius ry
šius su sovietų satelitais, 
nors tai ir reiškia neoficia
lų Rytų Vokietijos pripaži
nimą, o sutartyje su Len
kija Bonnos vyriausybė nu
ėjo taip toli, kad Vakarų 
Berlyną beveik pripažino 
trečia Vokietijos valstybė. 
To kaip tik siekia sovietai, 
o vokiečiai iki šiol stengėsi 
pabrėžti, kad Vakarų Ber
lynas yra Vakarų Vokieti
jos dalis. Sutartyje su Len
kija tas klausimas buvo 
taip apeitas, kad visai ne
kalbama nei apie Vakarų 
Vokietiją nei Berlyną, bet 
tik apie "sritį", kur veikia 
Deutsche Mark West va
liuta ! Diplomatinių santy
kių Vakarų Vokietija su 
Sovietų satelitais ir toliau 
neturės, tačiau diplomati
nes atstovybes atstoja 'pre
kybinės misijos’, (čia ten
ka priminti, kad Vokietija 
neturi diplomatinių santy
kių ir su Izraeliu, tačiau pa
rėmė tą valstybę bilijono 
dolerių reparacijomis už žy
dų išžudymą ir dabar . . - 
Izraelio priešlėktuvinių da
lių karininkai ir puskarinin- 
kai yra apmokami Vakarų 
Vokietijoje vokiečių lauko 
tarnybos uniformose!).

Savaime aišku, kad vo
kiečiai už savo nuolaidumą 
ir paklusnumą norėtų susi
laukti atitinkamo elgesio ir 
jų interesų supratimo iš 
amerikiečių pusės. Kaip 
prezidentui Kennedy sekasi 
surasti abi puses patenki
nančią formulę, panagrinė
sime artimiausiuose Dirvos 
numeriuose, tačiau reikia 
dar pastebėti, kad preziden
tas čia turi ne vieną kon
kurentą — de Gaulle, bet 
dar antrą stipresnį — patį 
Nikitą Chruščiovą, kuris, 
lyg ir atsakydamas į prezi
dento vizitą Vakarų Vokie
tijai, išskrido vizitui į Ry
tų Berlyną.

TIESĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta.........................................$3.59
KRON BRANNVIN

AQUAVIT (švediška) ............ 5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .........................................$2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ...... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 39 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas........................5th $0.98



1963 m. birželio 28 d.

jS DIRVA iii
The Lithuanian Newspaper Established 1915 

6907 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. Telephone: 431-6344 
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.

Published every Mon., Wed., and Fri. except in case of 
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n 

VILTIS, Ine. (Non-profit).
Subscription per year 811.00. Single copy 10 cents.

Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
Redaguoja:

Jonas Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas I*. Palukaitis.
Redakcinė kolegija: P. Bastys. E. Čekienė, A. Laibumu.

R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras. 
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.0G. Dirva išeina: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, 
išskyrus šventes.

INFORMACIJA, KURIOJE NEBUVO 
INFORMACIJOS

— ”New Yorke įvykęs politinių grupių suvažiavimas nutarė 
įsijungti į VLIK sąstatą”,

— "Frontininkai ir tautininkai grįžta į VLIKą” —
Taip bent drįso užvardinti grupių pasitarimus New Yorke 

Laisvoji Lietuva ir Draugas.
Tačiau visą paslaptį tokios entuziastingos "informacijos” 

atidengė vienas sakinys Drauge, iš kurio paaiškėjo tų pasitari
mų rezultatas: nutarta paskelbti deklaraciją, kuriai paruošti iš
rinkta komisija.

Teisybės vardan reikia pranešti, kad pasitarimai buvo su
šaukti PLB valdybos iniciatyva tartis. Tų pasitarimų pasėkoje 
niekas jokių prašymų stoti į VLIK nėra padavęs, tuo labiau, 
kad VLIK jų ir nereikalauja. Pasitarimų išdavoje nėra išleisto 
ir paskelbto jokio oficialaus komunikato. Sudarytoji komisija 
stengsis suredaguoti deklaraciją, jei tolimesnių pasitarimų eigoje 
bus atsiekta skirtingais klausimais vieninga nuomonė.

Kai kurie tų klausimų yra principinio pobūdžio. Jie išplau
kia iš VLIK deklaracijų ir protokolų, kuriais VLIK įeinair’os 
grupės remia savo dabarties ir tolimos ateities siekius, norėda
mos, kad ir visos kitos grupės sutiktų su tų deklaracijų ir pro
tokolų tezėmis. Gaila, bet VLIK grupės, savo reikalavimus sta- 
tydamos, neskelbia viešumai tų tezių ir tų reikalavimų, kurios 
sudaro aukštą slenkstį "atvirų durų” politikoje. Kodėl VLIK 
grupės su tomis tezėmis ir reikalavimais neišeina į viešumą, tai 
jau jų reikalas. Jeigu gi kviečiamieji partneriai dėl tų tezių veda 
derybas, matyt, kad kliuvinys nėra vien techniškas ir lengvai 
apeinamas. Tai principinis kliuvinys, kurio nugalėjimui gerų 
norų turi parodyti ir VLIK grupės.

Siekiant laisvinimo darbo koordinacijos ir vieningos bazės 
pirmoje eilėje, reikia ryžtis bendram darbui ir siekti to darbo 
teigiamų vaisių. Šito vengti tolimų distancijų pretenzijomis nei 
darbas bus atliktas, nei sudarytas bent šioks toks pagrindas 
pretenzijoms, jei jos iš viso reikalingos.

Šioms kliūtims nugalėti reikia geros, skaidrios lietuviškos 
valios. Reikia ir didesnio atvirumo ir švaresnės diplomatijos 
visuomenės atžvilgiu. To kaip tik visą laiką pasigedo visuomenė 
iš VLIK pusės.

Pasitarimų dvasia New Yorke parodė daug optimistinių žy
mių. Sudarytoji komisija deklaracijai paruošti ėmėsi darbo pasi
tikėdama daugumos parodyta gera valia. Kitaip gi ir nesiimtų 
uždavinio, kurio atlikimui teks tiesti lieptus, o ne vien sušukti 
op, dar plataus griovio neperšokus, kaip paskubėjo džiaugtis 
kai kurie entuziastai.

Deklaracijai paruošti komisijos sudarymas yra teigiamas ir 
sveikintinas reiškinys. Jos darbo ir pastangų vaisiaus bet gi tu
rime kantriai palaukti. (j. č.)

KODĖL TAIP ĮVYKO

Dirvos 70 nr. išspausdin
tame laiške p. Milton Stark 
skundžiasi, kad Manyland 
Books leidykla, neseniai iš
leidusi Jurgio Gliaudos ro
maną angliškai (HOUSE 
UPON THE SAND), prie 
jo kaip vertėjo pavardės 
pridėjo Raphael Sealey pa
vardę. Tas faktas jam esan
ti nelaukta staigmena, nes 
tą "novelę” angliškai jis 
vienas paruošęs jau 1954 
metais, ir jo pavardės jun
gimas su Sealey esanti fik
tyvi literatūrinė partnerys
tė, neturinti jokio pagrindo.

Ta proga man tenka ne
labai maloni pareiga paaiš
kinti, kodėl šalia Stark pa
vardės atsirado kita. Po to, 
kai net du profesionalai 
amerikiečiai knygų redak
toriai atsisakė redaguoti p. 
Stark vertimus, nes jie esą 
nepataisomi, teko ieškoti 
talkininko. Ir čia mums atė
jo į pagalbą prof. Raphael 
Sealey, kuris visą romaną 
išvertė iš naujo. Tegu p. 
Stark pasižiūri į savo rank
raščius ii- palygina su jau 
išspausdintu tekstu, ir jam 
nebekils klausimas, kodėl 
šalia jo pavardės atsirado 

kito vertėjo pavardė. Tos 
pačios priežastys privertė 
įdėti ir Clark Mills pavardę 
LITHUANIAN QUARTET 
knygoje. Skirtumas toks, 
kad prof. Raphael Sealey 
moka lietuviškai ir yra ne
paprastai geras vertėjas, o 
Clark Mills, nors pats ir ne
mokėdamas lietuviškai, ta
čiau būdamas poetas, prity
ręs redaktorius ir anglų kal
bos dėstytojas universitete, 
pasinaudojo pirmuoju ver
timu kaip medžiaga ir vis
ką perrašė iš naujo. Ar bū
tų etiška nepaminėti tų 
žmonių, kurie faktinai au
torių kūrinius išvedė į pa
saulį ?

Būtų daug tiksliau, jeigu 
geros valios Milton Stark, 
užuot protestavęs, kad ša
lia jo pavardės atsirado ki
tos (o tos pavardės yra gar
bingos), pasistengtų geriau 
išversti jam pavestus vei
kalus į anglų kalbą. O jeigu 
vienas to nepajėgia (geru 
grožinės literatūros vertėju 
reikia gimti), tai tegu susi
randa tinkamą talkininką. 
Tuo būdu jis daug daugiau 
pasitarnaus lietuvių litera- 
rai.

Stepas Zobarskas, 
Manyland Books vardu
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Jurgis Baltrušaitis...
(Atkelta iš 1 psl.) 

perspektyvoje, galėjo būti 
kilusi iš Ispanijos maurų 
architektūros . ..

Čia ir prasideda armėniš
kasis Jurgio Baltrušaičio 
gyvenimo epizodas. — Gy
vendamas- Egipte, nuėjau 
vieną kartą į paskaitą Ar
mėnų kolonijos Namuose: 
po paskaitos, armėnų met
ropolitas — o jie žinote, 
stori, barzdoti ir nosingi — 
vos neuždusino manęs savo 
glėbyje, sužinojęs, kad aš 
pažįstu Baltrušaitį ir esu 
jo bendratautis. Armėnams, 
mat, Jurgis Baltrušaitis yra 
savas žmogus, nelyginant 
jų garbės pilietis. — Visa 
tai surišta su gotika. Vie
nas meno Istorikas buvo iš
kėlęs mintį, kad armėnų ar
chitektūra turinti gotiškų 
elementų, bet niekas Euro
poje armėniško meno taip 
ir nebuvo matęs. Užtat ir 
ginčo apie gotikos kilmę 
įkarštyje, Baltrušaitis pa
lieka Paryžių ir važiuoja į 
Armėniją, jos gotikos ieš
koti. — Jurgio Baltrušaičio 
atsivežtoji medžiaga leido 
jam pristatyti publikai nau
ją, trečiąją tezę, kuri su
taikė abu kraštutinu
mus. Oživalinė arka ar
mėnų architektūroje yra 
konstruktyvinė, bet ji ne 
suremia skliautą, o at
laiko lubas; tolimesnė jos 
evoliucija jau gali būti ir 
dekoratyvi. Gotika tuo bū
du tapo apgint i nuo bt'pras- 
miškumo, Viduramžių kul
tūra nuo arabų. Armėnijos 
menas buvo įrašytas į ben
drąjį žmonijos lobyną, o 
Jurgis Baltrušaitis dai ne
gynęs doktorato, pripažin
tas rimtu meno istoriku.

Romaniškojo meno 
atradimas

Jurgio Baltrušaičio dok
torato tezė: Ornamentali- 
nė stilistika romaniškoje 
skulptūroje iš spaustuvės 
išėjo tą pačią savaitę kaip 
ii- Henri Focillon knyga 
apie romaniškąjį meną. Pir
masis šį meną aprašė for
maliniai, kaip geometrinių 
formų sistemą, o antrasis 
išdėstė ir įrašė jį į istorinį 
vyksmą.

Bijau, kad menais ypatin
gai nesidomįs skaitytojas 
gali kartais nevisai supras
ti mano pusiau technišką 
kalbą. Užtat pasiaiškinu : 
iki XX-jo amžiaus, Vakarų 
Europa težinojo ii- tepripa- 
žino tik dvi didelio meno 
epochas: gotiką ir klasiciz
mą. Visi meno paminklai, 
ankstyvesni už gotikos žy
dėjimo periodą, buvo skai

tomi barbarų menu, vaikų 
švebeldžiavimu. Visa, kas 
sekė klasicizmą, buvo jo de
formavimas, išsigimi m a s. 
XX-sis amžius "atrado” dvi 
naujas didelio meno epo
chas: romaniškąjį meną ir 
baroką. Paraleliai, beveik 
tuo pat metu, kai Vokieti
joje vyko baroko atradimas, 
Prancūzijoje buvo aukštai 
iškeltas ir naujai įvertintas 
romaniškasis menas.

Vokiškai rusiško forma
lizmo atmosferoje subrenr 
dusiam Jurgiui Baltrušai
čiui romaniškojo meno au
tentiškumas iš karto pasi
rodė kaip savaime supran
tamas dalykas. Gyvųjų for
mų iškraipymas, kuris api
būdina šį meną, nėra nei 
barbariškumo, nei meninio 
nesubrendimo pažymys. At
virkščiai: gyvosios formos 
i š k r eipiamos sąmoningai, 
nes jų pagalba konstruktuo- 
jamas naujas meno pasau
lis, nauja geometrinių, or
namentinių formų sistema. 
Čia ir glūdi didysis Jurgio 
Baltrušaičio atradimas, ku
rį galima palyginti tik su 
Woelflin’o barokinių formų 
aprašymu. Atradimas, grei
tai pripažintas, nes jisai 
atitiko konstruktyvinę ano 
laiko meno dvasią, nes jį 
parėmė jau tuomet pripa
žintas Henri Focillon auto
ritetas. Atradimas, kurį iš
populiarino, kurį ii- toliau 
neša tam tikra meninio 
snobizmo dvasia: romaniš
kasis menas ne tik prilygo 
mėgėjų akyse gotiškajam, 
jis dažnai skaitomas vienin
teliu dėmesio vertu Vidur
amžio menu.

Lietuviškasis įnašas
— O dabar, sūnau, grįši 

į Lietuvą ir išpirksi mano 
skolą lietuviškai kultūrai, 
— tarė tėvas naujam, vos 
d i s e r taciją apgynusiam, 
meno daktarui. Ir štai Jur
gis Baltrušaitis jr. — Kau
no universiteto profesorius, 
kuriam tenka ne tik dėsty
ti meno istoriją, bet ii- su
rankioti, išdirbinėti meno 
kritikos ii- meno istorijos 
terminologiją lietuvių kal
boje, bet ii- ruošti pirmąją 
lietuviškąją Visuotinę Me
no Istoriją, kurios du pir
mieji tomai pasirodo tarpu
kario periode.

Tačiau Jurgis Baltrušai
tis yra ii- Lietuvos kultūri
nis attachė Prancūzijoje. Į 
jo pareigų sritį įeina ir lie
tuviškojo liaudies meno pa
rodymas ir pristatymas Eu
ropai. Jo surengtoji 1935 m. 
Baltų liaudies meno paroda 
Paryžiuje bus vienas iš la

biausiai pavykusių lietuvių 
kultūrinių pasirodymų tarp
tautinėje meno aikštėje. — 
Norint kitiems parodyti, 
reikia pirmiausia pačiam 
žinoti, kas yra parodytino: 
lietuviškojo liaudies meno 
būdingi elementai jau tada 
susiklosto parodos organi
zatoriaus mintyje, jau 1939 
metais sutvarkyti rankraš
tyje, tiktai 1948 m. pasiro
dys tremtyje Lithuanian 
Folk Art pavidale.

Mūsų kartos nerimas
Tamsūs debesys dengia 

Europą: karas, pokarė. Vil
čių ii~ nevilties, prasmės, ir 
beprasmiškumų kaitalioji- 
mosi fone savo kabinete dir
ba meno istorikas. Jo ilgo 
ir vienišo darbo rezultatas 
— keturios meno knygos — 
pasirodo viena po kitos tarp 
1955 ir 1960 metų, parody
damos publikai ir entuzias
tiškiems meno mėgėjams 
visą naują Jurgį Baltrušai
ti.

Baltrušaičio mintis, vie
nu metu susikoncentravusi 
meninių formų, jų tipų ir 
architektų ieškojime, vys
tosi toliau. Meninės formos 
keliauja po platų pasaulį, 
vis kitoniškai jsiprasminda- 
mos kiekviename atskirame 
kultu riniame kontekste: 
garsusis Viduramžio "nu
mirėlių šokis” yra budistiš
kos kilmės, mūsų slibinai ir 
velniai — kinietiškos kil
mės. Meno istoriją sudaro 
ne tik formų gyvenimas ir 
kitimas, bet ir tų formų 
prasmės sandara ir raida. O 
ši prasmė — tai žmogaus 
dvasios, žmonijos galvose
nos įvairūs susiformulavi- 
mai ir įsikūnijimai. Ir štai 
Jurgis Baltrušaitis — jau

JURGIO BALTRUŠAIČIO DARBAI

1929 — Etudes sur l’art medienai en Armenie et en Ge'orgie. 
1931 — La stylistiąue ornementale dans la seulpture romane. 
1931 — Les chapiteauv de Sant Cugat dėl Vallės.
1934 — Art sumėrien. art roman.
1934 — Visuotinė Meno Istorija, I t.
1936 — Le problėme de l’ogive et 1’Armenie.
1939 — Cosmographie clirėtienne dans l’art du Moyen Age.
1939 — Visuotinė Meno Istorija. U t.
1941 — L’Eglise cloisonnee en Oriem et en Occident.
1948 — Lithuanian Folk Art.
1955 — Le Moyen Age jantastiųiie.
1956 — Anamorphoses.
1957 — Aberrations.
1960 — Rėveils et prodiges.
Ruošiama spaudai: La legenda dės mythes.

GREETINGS and BEST W1SHES
DRAGIN PIANO COMPANY
WE CARRY THE FINEST QUALITY PIANOS

WILLIAM WEISS, PROP.

8220 Carnegie Avė. Call RA 1-9848

VIRŠUJE: Paryžiuje Saint 
Germain dės Pres kvartalo 
knygyno La Hune vitrina bu
vo paskirta Jurgiui Baltrušai
čiui, jo knygos "Rčveils et 
prodiges” pasirodymo proga.

ne be vien tik formų, bet 
formų reikšmės istorikas:

Mūsų civilizacijos meno 
istorija — iš toliau į ją pa
žiūrėjus — atrodo, kaip 
žmogaus proto kova su pa
čiu savimi. Gotika, klasiciz
mas — tai šviesios, besi
šypsančios žmonijos išraiš
ka ; romaniškasis menas, 
barokas — tai nerimo, fan
tazijos, patamsių, besaikiš- 
kumo epochos. — Jurgis 
Baltrušaičio veikalai iškels 
aukštai, parodys ir įrodys, 
kad ši šviesos ir tamsos, 
realizmo ir irrealizmo (ar 
surrealizmo) dialektika nė
ra tiktai istorinės evoliuci
jos išraiška, kad — atvirkš
čiai — besijuokiančios, sa
vimi pasitikinčios ir paten
kintos žmonijos veidas yra 
dažnai tiktai kaukė, priden
gianti jos baimes, jos pami
šimus, jos kliedėjimus. Me
no istorija, pagal Jurgį Bal
trušaitį, atidengia šį slaptą 
žmogaus pasikalbėjimą su 
savo pasąmone.

Kaip meno istorikas, Jur
gis Baltrušaitis kalba apie 
tolimoj praeityj pasiliku
sias epochas, apie Viduram
žio ai- Klasikos žmogaus 
proto kliedėjimus, jo žvilgs
nio klaidžiojimus, apie Eu
ropos meną, kuris maitinasi 
Tolimųjų Rytų pabaisomis, 
senovės laikų besaike flora 
ir fauna. O tačiau jo rūpes
čiai aktualūs: tai mūsų epo
chos nerimas, tai mūsų kar
tos noras suprasi i save.

A. J. Greimas
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SOVIETŲ PROPAGANDA POPIEŽIAUS 
RINKIMŲ IŠVAKARĖSE

Dar niekada ligšiol — 
daugiau kaip 40 metų besi
tęsiančioj komunistu kovoj 
prieš Bažnyčią — sovietų 
vyriausybė nebuvo mėginu
si nukreipti savo propagan
dą į Kardinolų Konkliavą, 
sušauktą Popiežiui rinkti. 
Dabar toks mėginimas buvo 
Maskvos padarytas. Popie
žiui Jonui XXIII mirus, į 
Romą buvo atvažiavę iš Lie
tuvos dalyvauti jo laidotu
vėse 4 kunigų ir 2 pasau
liečių grupė, kuri pasiskel

JUS

Kai nelauktos gydytojo sąs
kaitos paliečia jūsų biudže
tą, leiskite ^ociety pagelbėti 
asmenine paskola, J^ociety 
teikia paskolą bet kuriam 
vertingam tikslui mažais 
mėnesiniais išsimokėjimais, 
pritaikytais jūsų pajėgu
mui. Jei paskola svarbi 
jums, ji svarbi ir mums.

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ ATIDARYTA IŠTISUS METUS.

Lietuviai savininkai
ELENA ir JULIUS GARMAI
Visus maloniai kviečia atvykti 
Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY
ECHO LAKE. PA.

Tel. (Area 7171

ECHO VALLEY

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ 
I’OCONO KALNUOSE.

Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos 
maloniais prisiminimais...

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir 
voniomis, arba atskiri nameliai.

Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis, 
20 akrų miško, visokiausias sportas vasarą ir žiemą, 

šokiai ir geras lietuviškas maistas.

bė esanti "Sovietų Sąjungos 
katalikų dvasiškijos ir ti
kinčiųjų delegacija”, šitoks 
"delegacijos” pasirodymas 
Romoj yra vertas dėmesio 
todėl, kad sovietų vyriau
sybė, kurios pavedimu tie 
asmenys važiavo, • pirmą 
kartą pastatė savo politikos 
šachmatų lentoj "Sovietų 
Sąjungos katalikų atsto
vus”. Aiškus dalykas, nei 
tie kunigai, nei pasauliečiai 
neturėjo teisės atstovauti 
Sovietų Sąjungos ar sovie
tų okupuotosios Lietuvos 
dvasiškijai ir katalikams.

Vienas sovietų okupaci-
nės valdžios uždavinių Lie
tuvoje buvo organizuoto ka
talikų gyvenimo sunaikini
mą . Deja, jis buvo įvyk
dytas. Jau nuo daugelio me
tų Lietuvoje uždraustos ka
talikiškos organizacijos, ka
talikiškoji spauda ir iš viso 
bet kurie tikybinio turinio 
leidiniai. Ne tik nespausdi
nami brevijoriai, mišiolai, 
maldaknygės ir šventųjų 
paveikslai, bet jų įvežimas 
iš užsienio uždraustas ir 
siuntiniai su tokiais spaus- 
diniais yra sovietų pašto 
konfiskuojami. Net Vatika
no laikraščio "L’Osservato- 
re Romano” numeriai pa
skirti a. a. Jono XXIII at
minčiai, kurį sovietų pro
paganda "pripažino” 
kovotoją už taiką (tylėda
ma, tačiau, apie jo, kaip 
Bažnyčios Galvos savybes), 
nėra pasiekę Lietuvos. Iš 
viso to aiškiai seka, jog Lie
tuvos katalikai neturėjo 
mažiausio galimumo pa
rinkti ar šiaip nurodyti sa
vo delegatus, kurie juos at
stovautų, kaip jie, be abe
jojimo to pageidautų, Po
piežiaus laidotuvėse.

Kaip tie delegatai atsira
do? Tam nustatyti nereikia 
ypatingo gudrumo: iš so
vietų okupuotojo krašto, 
kuriame, kaip kad yra Lie
tuvoje, sudužęs bažnyčioje 
langas negali būti įstatytas 
be komisaro kulto reikalaus 
raštiško leidimo, vadina
mieji katalikų delegatai te
galėjo būti pasiųsti sovietų 
vyriausybės.

Lygiai taip pat neatsto
vavo Lietuvos dvasiškijos 
dalyvavę "delegacijoje” ku
nigai. Vienintelė instancija, 
kuri būtų kompetentinga 
juos tam įgalioti, yra Lie
tuvos episkopatas. Tačiau, 
kaip žinoma, jis jau daug 
metų yra sovietų sutrukdy
tas veikti kaip vyriausias 
krašto bažnytinis veiksnys, 
laikyti konferencijas ir iš 
viso normaliai vykdyti savo 
funkcijas. 6 diecezijose, su
darančiose Lietuvos bažny
tinę provinciją, nebėra nei 
vieno diecezijos vyskupo. Iš 
trijų tituliariniu vyskupu,

Nuolaidos: organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

kurie, kitiems ganytojams 
mirus bolševikų kalėjimuo
se ar esant ištremtiems, pa
liko Lietuvoje ir laikinai 
valdė kelias diecezijas, du 
yra sovietų pašalinti jėga 
iš savo vietų ir internuoti. 
Nuo Lietuvos okupacijos 
pradžios nei vienas vysku
pas negali atlikti kanonų 
nustatytos prievolės kas 
penkeri metai atsilankyti 
Romoje pranešimui padary
ti. Kai paskutinis dar einąs 
pareigas Vyskupas Maželis 
ruošėsi pernai važiuoti j 
Koncilijų, tuoj speciali iš 
Maskvos atsiųsta gydytojų
komisija "patikrino” jo 
sveikatą ir, žinoma, nusta
tė, kad vyskupas per silp
nas, kad galėtų keliauti į 
Romą.

Tokia yra bendrais bruo
žais tragiška Bažnyčios, ka
talikybės, krikščionybės pa
dėtis Lietuvoje. Ir iš šito 
krašto, kuriame sovietai 
yra visiškai sugriovę orga
nizuotą katalikų gyvenimą 
ir kurį jie siekia paversti 
tikėjimo kapu, Maskvos vy
riausybė drįso komandiruo
ti tariamą dvasiškijos bei 
katalikų delegaciją prie to 
paties tikėjimo vyriausiojo 
saugotojo — Popiežiaus ka
po ! Nežiūrint — aiškaus ci
nizmo, kurį sovietai yra tuo 

kaip parodę, būtų klaidinga ne
teikti šiam įvykiui svarbos. 
"Sovietinių katalikų dele
gacijos” komandiruotė j Ro
mą yra svarbiausias ėjimas, 
kurį sovietų propaganda 
yra Bažnyčios atžvilgiu pa
dariusi nuo daugelio metų. 
Iš jo matyti, kad Maskvos 
vyriausybė tebesiekia pro
pagandos žestais ir tuščiais 
žodžiais sudaryti įspūdį, .. ___ „_______v______ „
kad ji esanti gerame kely Įėjimas, primestas jai so- 
susitarti su Vatikanu, nors 
kiekvienam vidutinės išmin
ties žmogui yra aišku, kad 
ji neatsisako nuo savo pa-

MARQUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Tel. 6R 6 2345 6 •S*

CICERO ILIIHOIS
1410 S. 50 Avė., Jei Tfl 3 2108 9

Rytinio pakraščio skautai vyčiai ir vyr. skautės dalyvavę suvažiavime birželio 9-10 d. 
New Yorko apylinkėje. Y. Alksninio nuotrauka.

ERDVĖS LAIVO GRĮŽIMO PROBLEMOS
susidūrimas 
ir sudegimo

Vienas iš kritiškiausių 
momentų visoje astronauto 
kelionėje yra 
su atmosfera 
pavojus.

Dar prieš keletą metų 
mokslininkų tarpe buvo po
puliari nuomonė, kad sate
lito kelionė aplink žemę ne
bus įmanoma dėl didelės 
erdvės laivo trinties į at- 

grindinio, nepakeičiamo tik
slo — sunaikinti Bažnyčią. 
Be to, ir tai yra svarbiau
sia, "delegatų” pasiuntimas 
buvo storžieviškas pasikėsi
nimas paveikti j sušauktą 
Popiežiui rinkti Konkliavą, 
masinant jį susitarimo chi
mera.

Tačiau apie tikrąją padė
ti, liudija lietuvių tautos ty- 

vietų okupacijos. Ir tik ši
tos tylos balso Roma priva
lėtų klausyti.

S. Lozoraitis 

mosferą ir didelio įšilimo. 
Šiandien ši problema yra iš
spręsta, bet erdvės laivo {ši
limas ir krintančio meteoro 
sudegimas erdvėje ["krin
tančios žvaigždės”] yra įdo
mūs fenomenai, verti pana
grinėti.

Kiekvienas lekiąs kūnas 
turi savyje tam tikrą ener
gijos kiekį, vadinamą kine
tine energija, kuri yra lygi 
sandaugai kūno masės iš 
kūno greičio kvadrato. No
rint lekiantį kūną sustab
dyti, reikia šitą energiją iš 
jo atimti. Nenorint to kūno 
mechaniškai sužaloti, ener
gija atimama palaipsniui. 
Atimant judesio energiją, 
reikia ją perkelti į kitą kū
ną, arba paversti kita ener
gijos rūšim, nes energija 
negali būti sunaikinta. Tai 
vienas iš pagrindinių gam
tos dėsnių.

Sustabdyti lekiantį kūną 
galima dviem būdais: leisti 
jam susidurti su kitais kū
nais ir perduoti dalį jo ki
netinės energijos jiems, ar
ba paversti jo mechaninę 
kinetinę energiją į šilumi
nę. Stabdj'dami automobilį, 
mes paverčiame kinetinę 
energiją j šiluminę pei' me
chaninę trintį stabdžiuose. 
Tokiu pačiu būdu grįžtąs į 
žemę erdvės laivas gali būti 
stabdomas oro trinties pa
galba, paverčiant jo kineti
nę energiją j šiluminę.

Stabdant automobilį šilu
minės energijos kiekis nėra 
didelis, nes automobilis ju
da, palyginamai, nedideliu 
greičiu. Erdvės kapsulė, 
sverianti 2000 svarų, gali 
būti palyginta su vidutinio' 
lygio ”compact” automobi
liu. Bet erdvės laivas skrie
ja 18,000 mylių į valandą 
arba maždaug 300 kartų 
greičiau, negu toks automo
bilis ii- todėl laivo kinetinė 
energija yra 90,000 kartų 
didesnė.

Kapsulės kinetinės ener
gijos kiekis yra toks dide
lis, kad su juo būtų galima 
varyti 11,000 arklio jėgų 
motorą visą valandą. Per
skaičiuojant mechaninę erd
vės laivo energiją į šilumi
nę, randame, kad energija 
įkaitintų laivą iki 28,000 
laipsnių Farenheito. Tokio
je temperatūroje laivas iš
garuotų. Laimei, tiktai da
lis energijos lieka pačiame 
laive, o dalis šiluminės ener
gijos patenka į orą, ir dar 
kita dalis išspinduliuoja 
nuo laivo paviršiaus į erd
vę. šilumos išspinduliavi
mas yra didelė pagalba lai
vo vėsinimui, nes kylant 
temperatūrai išspinduliuo
tos energijos kiekis auga 
labai greitai.

Ruošiantis erdvin i a m s 
skridimams, bandymais bu
vo įrodyta, kad bukos for
mos laivo priekis ne tik kad 
atiduoda orui didelę dalį ši
luminės energijos, bet kar

tu taip praskleidžia oro da
leles, kad nebesusiduria su 
šoninėmis laivo sienomis ir 
jų nereikia stipriai izoliuo
ti. Bukoji laivo dalis labai 
įkaista ir tokiu būdo dau
giau išspinduliuoja šilumos. 
Ta astronauto laivo dalis 
yra padaryta iš specialių at
sparių karščiui medžiagų, 
kaip beriliaųs ar vvolframo 
[— tungsten]. Be to, ap
saugai vartojamos plastinės 
medžiagos, kurios aukštoje 
temperatūroje suanglėja, o 
anglis gali išlaikyti aukštą 
temperatūrą. Tos plastines 
medžiagos yra ir geros ši
lumos izoliatorės, tokiu bū
du laivo vidurys yra gerai 
apsaugomas.

Be apsisaugojimo nuo ši
lumos laivui grįžtant, yra 
eilė kitų svarbių klausimų. 
Atmosfera skrendąs laivas 
negali būti per greit stab
domas, nes tai sudarytų per 
didelį laivo lėtėjimą ii- la
kūnas jaustų per daug di- 
dedelį svorio padidėjimą. 
Pav. jeigu sulėtinti laivo 
greitį nuo didžiausio iki pa
rašiutinio greičio per pus
antros minutės, laivo nega
tyvus greitėjimas būtų toks 
didelis, kad lakūno svoris 
pakiltų 15 kartų už norma
lų svorį žemėje, šitoks di
delis greitėjimas yra pavo
jingas gyvybei. Stengiama
si, kad svorio padidėjimas 
nebūtų didesnis kaip 7-8 
kartus. Iš kitos pusės, jei 
laivas bus stabdomas per 
lėtai, jis gali pasiekti žemę 
per daug dideliu greičiu ir 
sudužti. Todėl labai svarbu 
parinkti tikslų kampą laivo 
grįžimui į atmosferą. Astro
nautas Cooperis, valdyda
mas savo kapsulę be auto
matinės pagalbos, labai ge
rai pasirinko teoretiniai ap
skaičiuotą kampą susidūri
mui su atmosfera.

Oro pasipriešinimas, nors 
ir ne tokiu mastu, bet taip 
pat svarbus lėktuvuose ir 
automobiliuose. Jei automo
bilis važiuoja virš 30 myliii 
į valandą, oro pasipriešini
mas judesiui yra didesnis 
už trintį į kelią. Oro pasi
priešinimas didėja propor
cingai greičio kvadratui. 
Tai reiškia, kad važiuojant 
du kartus greičiau, pasi
priešinimas yra 4 kartus 
didesnis. Todėl automobiliu 
greičiau važiuojant, tam pa
čiam nuotoliui reikia dau
giau benzino.

Lėktuvams oro pasiprie
šinimas yra daug didesnis 
dėl didesnio greičio. Broliai 
Wrightai, statydami pirmą 
lėktuvą, jau tai suprato. Jie 
pirmieji padarė pirmus oro 
tunelio bandymus. Jie oro 
srovėje bandė įvairiausias 
vielomis sujungtas lėktuvo 
dalių formas, norėdami su
rasti, kokios formos ma
žiau priešinasi oro judėji
mui. šiandien lėktuvų for-

(Nukelta J 5 psL)
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SVARSTYMAI IR HUOMOHĖS RIKIMIMIISI KLAUSIMAIS (7a)

TIKROVĖ MOSI) VEIKLOS ORGANIZACIIOJE*
”Vlikologijos kurse”, ku

riuo Dirva ryžosi mus gana 
gausiai pavaišinti, septinto
joj paskaitoj (apie veiklos 
organizaciją) tapo 
pasiekta bene patį dalyko 
dėstymo dezorgani
zacijos viršūnė. Tad 
nenuostabu, jei iš skaityto
jų pasigirdo nekantrių mur
mėjimų ir priekaištingų nu
sistebėjimų; argi prasmin
ga ir išmintinga esą to-, 
k i a i s dėstymais užimti 
laikraščio skiltis ir apkrau
ti skaitytojų dėmesį...

Pasiteisinti galima ne
bent tuo, kad daugelis net 
ir Dirvos skaitytojų, išsky
rus gal tik "veiklos viršū
nėse” besisukančiuosius, vis 
dar nesusivaiko, 
kodėl tie ar kiti veikėjai 
arba sambūriai "ožiuojasi" 
ir nežengia į Vliko "atviras 
duris”. Dėl to Dirva tarėsi 
būsiant verta • ir teisinga 
parodyti skaitytojams — 
be jokių suvaržymų bei 
cenzūravimų — kokios gi 
yra pačių Vliko apologetų 
tezės, koki jų samprotavi
mai ir užsimojimai. Tegu 
visi gaus progos patys "įdė
ti pirštą Į žaizdą” ir ap
čiuopti, su kokiais sampro
tavimais ir kokia logika tu
rima reikalo ties tomis "at
viromis durimis”.

štai ir turim prieš akis

* Plg., P. Stravinskas. 
Laisvinimo klausimais (7), 
Organizacija, Dirva, 67 nr.

kondensuotą tų samprota
vimų esenciją. Tiesa, šie 
samprotavimai yra dėstomi 
kiek nuošaliau bestovinčio 
apologeto, tad jo teigimuose 
tai šen tai ten galima sutik
ti skirtumų nuo to, ką kar
tais girdime iš kitų priva
čių ar oficialių Vliko apolo
getų. Bet koki tie skirtu
mai bebūtų, Vliko apologe
tika niekad nenutolsta nuo 
savo būdingo bruožo: dau
gelis duomenų apibūdinama 
taip, kaip iš tikrųjų nėra. 
Dėl to pasidaro nebeįmano
mas joks tradicine logika 
pagrįstas dialogas.

Septintoji 'Mikologijos’’ 
kurso pamoka apie mūsų 
veiklos organizaciją yra, 
nors ir individualus, bet ti
piškas Vlike vyraujančių 
sluoksnių mentaliteto ar 
bent taktikos pavyzdinis 
egzempliorius. Pamoka ne
ilga, bet ji taip beatodairiš
kai žaloja dalykų vaizdą, 
kad jam ištiesinti neišven
giamai teks sugaišti daug 
daugiau.

* * *
I. Pačioje pamokos pra

džioje — netikėčiausią 
staigmena: "Turime, paly
ginti, dar visai gerą, saky
čiau, tobulą laisvinimo or
ganizaciją”. ..

Jeigu taip, tai ku
riems galams visi tie grau
dūs verksmai dėl susiskal
dymo, ir kuriems galams ta 
niekad nesibaigianti bergž
džių derybų virtinė organi
zacijos tvarkymo reikalais?

Iš tikrųjų nei geros, nei 
juo labiau tobulos organiza
cijos nepriklausomyb i n e i 
veiklai neturime ir neturė
sime tol, kol apie tai bus 
kalbama, atsiremiant į duo
menis, nušviestus ne to
kius, koki jie iš tiesų yra.

Netiesa būtų ir tada, jei 
sakytumėm, jog esam ne
organizuoti ar dezorgani
zuoti. Esam iš tikrųjų p e r- 
d a u g organizuoti: orga
nizuoti policentriškai ir ne
paprastai intensyviai. Nes, 
turbūt, reta rasti tokį vi
suomeninį reikalą, kuriam 
nebūtų mūsų tarpe specia
lios organizacijos arba net 
keliu "į tą pačią skylę vinį 
kalančių" organizacijų.

Taigi,- apie tobulybę rim
tai kalbėti pagrindo nėra. 
Policentrinis susiorganiza- 
vimas tėra mažesnioji blo
gybė. Nes būtų dar blogiau, 
jei visiškai nieko nebūtų, 
arba jei tebūtų niekam ti
kusi monocentrinė organi
zacija.

Toliau — visiškas nesusi
pratimas yra teigti, kad 
mūsų nepriklauso m y b ė s 
veiklos organizacija tesusi
deda iš penkių elementų 
("veiksnių”) : lietuvių ben
druomenės, A. L. Tarybos,

Erdvės...
(Atkelta iš 4 psl.) 

mos yra idealiai pritaikin
tos oro pasipriešinimui nu
galėti.

Prieš pusmetį viena dide
lė aviacijos bendrovė ištyrė, 
kad specialiu būdu pada
rant lėktuvo sparnus, su ei
le labai plonų plyšių, ir lei
džiant per juos oro srovę, 
galima daugiau kaip dvigu
bai sumažinti lėktuvo trin
tį. Naujojo išradimo dėka 
gali smarkiai padidėti nuo*- 
tolis, kurį galės nuskristi 
sprausminis lėktuvas be de
galų papildymo. Gal gi at
pigs kelionės lėktuvu.

Skrendant greičiau už 
garsą, oro pasipriešinimas 
dar sparčiau auga ir čia su
siduriama su lėktuvo sienų 
įšilimo fenomenu. Dabarti
niai eiliniai sprausminiai 
lėktuvai lekia beveik garso 
greičiu, maždaug 5.' < lėčiau, 
negu garso greitis. Anglai 
su prancūzais pradėjo sta
tyti naujus sprausminius 
lėktuvus, kurie skris du 
kartus greičiau už garsą. 
Skrendant tokiu greičiu, 
lėktuvo sienelės įšila maž
daug iki 500 laips. F. Tai 
yra riba, kurią gali išlaikyti 
aliumininės lėktuvo siene
lės. Norint skristi greičiau, 
jau nebegalima naudoti 
aliuminijaus, bet reikia sta-, 
tyti visą lėktuvą iš nerudy- 
jančio plieno ar panašių me
džiagų. Amerikiečių aviaci
jos ekspertai mano, kad 
tiksliau yra statyti lėktuvą, 
skrendantį 3-4 kartus grei
čiau už garsą. Toks lėktu
vas įmanomas statyti, bet 
dėl šiluminių priežasčių 
reikia keisti visą lėktuvo 
konstrukciją ir medžiagas.

Toks lėktuvas taip pat 
galėtų pakilti aukščiau. Juo 
aukščiau lėktuvas skrenda, 
tuo mažesnis oro pasiprie
šinimas, bet lygiai taip pat 
mažėja ir deguonie kiekis. 
Dabartinis sprausminio lėk
tuvo skridimo aukštis yra 
apie 30,000 pėdų (10 km.)( 
yra tam tikras kompromi
sas tarp oro pasipriešinimo 
ir gero lėktuvo turbinų vei
kimo. (bk)

V. RASTENIS

DIRVA

Vliko, Lietuvos diplomatų 
ir Lietuvos Laisvės Komi
teto.

Iš tikrųjų padėtis yra 
daug .daug sudėtingesnė. 
Savarankių veiklos vienetų 
turim kelias dešimtis, o ne 
penkis.

Pagal principą "svarsty
kime tuos reikalus kompe
tentingai" (t. y., kalbėkim 
apie tai, ką gerai žinom), 
nedera tikrąją dalykų padė
tį taip arbitraliai "supras
tinti" ir iš to daryti neva 
ekspertiškas išvadas.

1) Bendruomenės repre
zentacijos nepriklausomybi- 
nei veiklai dar nėra.

Lietuvių bendruomenė iš 
esmės nėra ir negali būti 
kokia nors "lietuviškos išei
vijos atstovė”, nes lietuvių 
bendruomenė juk yra pati 
išeivijoje ar net daugiau 
kaip išeivijoje, o ne tiktai 
jos atstovė.

O jei kalbama apie PLB, 
t. y., apie lietuvių bendrinę 
organizaciją, tai 
šiandien dar tik su dideliu 
rezervu galima kalbėti apie 
tai, kiek ji atstovauja visai 
lietuvių išeivijai, šios orga
nizacijos yra tokia paskir
tis, toks užsimojimas, bet 
jai tuo tarpu dar nepavyko 
to idealo pasiekti.

Jeigu PLB būtų pasieku
si tokio išsivystymo laips

KALBANT APIE SAVO 
MARŠKINIUS

Gegužės mėn. 17 d. "Dirvoje” 
rašydamas "Cikagiškėse nuotru
pose" apie Lietuvių Fondą, kur 
dr. A. Razma pareiškęs vilti, kad 
mūsų tautiečiai, tiek daug sudėję 
bažnyčioms ir pan. institucijoms, 
galj lengvai sukelti lmil. LF-dui, 
tūlas korespondentas žč, bando 
aiškinti fondų pasisekimo paslap
tis, Girdi, "kai žmogus aukoja 
bažnyčiai, jis mato, kai ji auga, 
paaukavęs LF gali pasiskaityti apie 
tai laikraščiuose". Ir pavyzdžiu 
siūlo statyti kultūros rūmus, ku
riems, jo manymu, aukos daug 
greičiau plauktų, kaip "neabejoti
nai reikalingiems", negu LF,pa
sislėpusiam bankų seifuose, tuo, 
žinoma, pareikšdamas savo abe
jojimą LF reikalingumu.

OI DŪDA, IR VĖL DŪDA...
— girdime dainą vėl nuo pra

džios. Tiek jau buvo kalbėta ir 
rašyta, ir jau spėta, palyginti, 
per trumpą laiką daugiau, kaip 
dešimtadalis to milijono {rašyti 
kartu su pasižadėjimais | LF kny
gas. Rodos, principe niekas ne
abejojome LF reikalingumu. Ot, 
štai ir vėl atsirado vienas "neti
kėlis Tamošius" arba, moderniš
kai šnekant, gagarinas stratosfe
roje, kuris nematė fizinio Dievo 
ir kuriam būtinai reikalinga ma
tyti augančius mūrus, kad galėtų 
aukoti. Straipsnelio autorius, at
rodo, suradęs ir instituciją, kur 
aukotojų įdėti pinigai tuojau pat

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

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

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir 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.

nio, kad būtų galima be žy
mesnių abejojimų tarti, jog 
ji "atstovauja lietuvių išei
vijai”, tai mūsų susiorgani- 
zavimo problemos jau būtų 
tuo pačiu ir išspręstos: vi
sa išeivijoje esančitj lietu
vių veikla vyktų per bend
ruomeninės organizaci jos 
organus arba jų kontrolėje.

Tačiau šiandien to dar 
nėra, o kad tokio vieningo 
lietuvių išeivijos susiorga- 
nizavimo nei nebūtų, tam 
nenuilstamas pastangas de
da pirmoje eilėje dėl vie
ningumo stokos aimanuo
jantieji Vliko vadovai, stip
riai remiami žymios dalies 
A. L. Tarybos veikėjų, už 
kurių visų nugarų stovi ei
lė vadinamųjų politinių par
tijų "rabinų”, pasiryžusių 
kiek galima ilgiau išlaikyti 
n e p riklausomybinę veiklą 
savo kontrolėje ir reikalau
ti iš lietuvių išeivijos tik 
pritarimo ir paramos lėšo
mis, jokiu būdu ne nuro
dymų.

Esamos PLB organizaci
jos pats laikymas ar nelai
kymas "laisvinimo veiks
niu” tebėra nesutarimo ob
jektas, kadangi kai kurie 
kiti "veiksniai" kaip tik 
priešinasi tokiam laikymui. 
Dabartinė PLB vadovybė 
pati nežino, ar šiai organi
zacijai kovoti dėl savaran
kaus veiksnio statuso, ar 
pasitenkinti tik eilinės po
litinės partijos statusu ir 
tuo titulu prašytis įsilei
džiamai kur nors pro "at
viras duris”...

(Bus daugiau)

atneštų didesnę naudą lietuvybės 
išlaikymui, pavyzdžiu siūlyda
mas Vilties B-vę, kur "kapitalo 
padidinimas atneštų didelius nuo
šimčius visai lietuvybei". Neži
nau, apie kokius nuošimčius au
torius kalba, tačiau, atrodo, jis 
nebus buvęs LF 1-me suvažiavi
me, įvykusiame Chicagoje š/m 
gegužės mėn. 18 d., kur kaip tik 
ir buvo kalbama, kaip ir kur ge
riau investuoti LF pinigus, kad 
gautų didesnius nuošimčius. Jei
gu pasirodytų Vilties b-vė tam 
tinkama, dėkojame už malonų dė
mesį- Tįk čia, kaipLF narys, no
rėčiau matyti, kur tie nuošimčiai 
eina, gi jo siūlymas: {dėk{minė
tą b-vę, o jau direktorius be tavo 
teisės mokės tuos procentus pa
tvarkyti. Grečiausia vieno laik
raščio reikalams, su kuo gi ne 
visi sutiksime. Ot, čia ir visa 
bėda! Kas vienam yra arčiau šir
dies, tai kitam gal labiau rūpi 
kitas reikalas. Savi marškiniai 
visad mielesni. Gi LF iniciatoriai 
ir šimtai aukotojų sugebėjo pa
kilti aukščiau vienų rūmų bokšto, 
kur{ irgi gal nedaugelis mūsų ma
tys dėl tolimų atstumų, tuo tarpu, 
kai LF pinigais, pav. išleistais 
mokykloms vadovėliais gal ir Jū
sų vaikai naudosis; pakilti aukš
čiau vieno laikraščio reikalų, 
kur} tarp kitų ir aš prenumeruo
ju ir gerbiu; pakilti aukščiau stu
dentų šalpos (prie ko sustosiu 
žemiau) ir visų kitų žemiškų vie-
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Lietuvoje, Simno miestelyje, gimęs dail. B. Malchi (Solecnickis) 
dabar gyvenąs Los Angeles, prie savo namų medyje išdrožinėjo 
skulptūrą "Adomas ir Ieva". Dail. J. Pautieniui, aplankiusiam jo 
namus, jis parodė savo kūrinius. Simno miestelio aikštėje buvo pa
statytas jo sukurtas Lietuvos Nepriklausomybės garbei paminklas. 

A. Gustaičio nuotrauka

tos reikalų, reikalėlių ir rūpintis 
bendrais mums visiems gyvybi
niais reikalais, kad išliktume 
kaip tauta gyva, vieningai ir pla
ningai siekianti mūsų visų bendro 
idealo -- laisvės.

K£ AŠ DARAU -- GERAI, KĄ 
KITI - BLOGAI...

Iš straipsnelio tono ir minties, 
atrodo, autorius su pavydu žiūri, 
užuot džiaugęsis, { LF vežimė
li, 1 kurj iau spėta sumesti kartu 
su pasižadėjimais, kaip minėjau, 
virš tūkstančio ir dvidešimts 
šimtinių ir kuris pradėjo vis 
smarkiau važiuoti, pasiekdamas 
vis tolimesnes ir platesnes liet, 
kolonijas, iš kur vis atsiliepia 
nauji šimtininkai, kur pradedami 
organizuoti LF vajai.

Netampykime to vežimėlio t 
šalis! Besiblaškydami ir besi
tampydami tarp savęs, nieko di
dingo nenuveiksime, kad neišeitų 
taip, kaip vienam žmogui, turėju
siam dešimt} talentų ir pradėju
siam šimtą darbų, bet nė vieno 
nebaigusiam. O jeigu nors vieną 
iš jų būtų užbaigęs, būtų likęs is
torijoj žymus.

TOLIAU
-- priminęs dar vieną fondą, 

"kuris veikia labai tyliai, jo vei
kėjai nesiunčia fotografijų, ne
kelia jokios erzelynės ir palygin
ti nudirba labai daug". Jis turis 
galvoje Bendrą Liet. Studentų 
Šalpos fondą, kuris per 10 m. su
šelpęs per 30 studentų, kuriems 
buvo išskolinta 18000 dol. ir kurio 
veikla, prasidėjus kalboms apie 
milijonini fondą, nutilusi, ir kurį 
dabar išlaikanti gyvą viena Ona 
Talalienė. Labai gražu! Bet ar 
LF neturi to paties tikslo (vieno 
iš daugelio) šelpti veiklesnius 
neturtingus studentus? Imdamas 
pavyzdžiu mažą Rochesterio liet, 
koloniją, kur jau spėta surinkti 
LF-dui (su pasižadėjimais) 14000 
dol. šiais metais, studentų leidžia
mam "Lituanus" taip pat per 
šiuos metus paaukojom 800 dol. 
Nežinau, kiek buvo surinkta stu
dentams šelpti, bet tam tikslui 
buvo anksčiau vis renkamos au
kos tiek pavienių aukotojų, tiek or
ganizacijų. Tačiau mes norime 
planingos veiklos, norime už
baigti nuolatinj "ubagavimą". Ku
riame LF-dą ir kas Čia blogo?!

LF pradininkai nekaltina tų, 
kurie aukoja kitiems tikslams, 
nes jie ir patys tą daro. Tik pa
žiūrėk, mielas ŽČ, { dr. A. Raz
mos pavyzd}! Kiek gi jis paauko
jęs tūkstančių LF ir kitiems rei
kalams! Žodžiai pamoko, pavyz
džiai paskatina.

Kas gi liečia mūsų "garsini- 
rhąsi" spaudoje, tai man rodos, 
kaip tik per mažai naudojame tą 
amerikonišką propagandinę prie
monę. Pavyzdžiui, įvykęs minė
tas LF pirmasis metinis suvažia
vimas, geg. 18 d. Chicagoje, su
traukęs apie pora šimtų idealistų, 
Liet. B-nės vadų, aukštųjų kariš

kių, kultūrininkų, dvasiškių, dak
tarų iš visos Amerikos, sukėlęs 
daug gražaus entuziazmo, kai ku
riuose laikraščiuose nebuvo net 
iki šiol paminėtas, kai tuo tarpu 
mūsų spaudoje skiriami net išti
si puslapiai nereikšmingiems da
lykams, pav. kad ir pasibari- 
mams ar pasikoliojimams už 
abejotinas nuodėmes praeityje.

KOKIUS KULTŪROS RŪMUS 
NORĖTUME STATYTI?

Norėčiau paklausti mielą ko
respondentą, kokius gi Kult. Rū
mus, dėl kurių reikalingumo ne
abejojate ir kuriems, Jūsų ma
nymu, aukos daug greičiau plauk
tų, turite galvoje? Kadangi tema 
labai {domi, būtų {domu sužinoti 
Jūsų tų rūmų koncepciją ir arjie 
jau taip skubiai reikalingi, ir ar 
nereikėtų palaukti, kad pats LF, 
stipriau pastatytas ant kojų, duo
tų jiems pradžią. Esu šj tą gir
dėjęs, bet nieko konkretaus, ka
dangi tokių rūmų sąvoka labai 
plati. Kažkas, rodos, yra siūlęs 
net už 20 mil. tokius rūmus statyti 
ir tenai "sutelkti visą tautos pali
kimą". Bet argi lietuvybė jau mi
rė ir ar ne per anksti statyti 
muziejus? Kai lietuvybėmirs.tai 
gal jaukiti mums pastatys kryžių! 
Ar ne per daug statome mūrinių 
paminklų? Kokius gi eksponatus 
numatome dėti šalia Unros nudė
vėtų žalių švarkų? Daug jau lie
tuviško prakaito suliejome {baž
nyčių ir kitokių išlikusių pamink
lų statybas, kur jau daugelyje jų 
nutilo liet, dainos ir giesmės... 
Mes gi statome gyvąjį paminklą, 
kuriame LF-dą! Jo nuošimčiai 
tarnaus lietuvybei neribotą laiką, 
kur Jdėtas kapitalas pasikartos 
kas dvidešimtį metų. Tiesa, ne
abejoju ir aš dėl tokių rūmų rei
kalingumo, kaip neabojojome dėl 
Jaunimo Namų ir prie jų pasta
tyto kovose kritusiems už Lietu
vos laisvę paminklo, kuriems 
siuntėme aukas, nors nedaug kas 
iš tolimesnių kolonijų matė tuos 
namus ir paminklą, išskyrus nuo 
traukas spaudoje. Bet čia, man 
rodos, būtų pirmoj eilėj Chicagos 
lietuvių , kurių priskaitoma 
100,000 reikalas, kur} žinoma, 
vėliau ir visi paremtume. Tik 
vienu dalyku vis tik abejoju, pa
vyzdžiui, perkeltas J juos Liet. 
B-nės Kultūros fondas ^leiskim 
sau, ištaigingas patalpas su ma
dingomis sekretorėmis, ar Jis 
daugiau tikėsis gauti iš visuo
menės paramos ir ar geriau veiks, 
kaip kad jis veikla šiandien, pri
siglaudęs privačiose patalpose, 
kur kukliai dirba dideli lietuvy
bės darbą.

Juozas Jurkus, 
Rochester, N,Y.'

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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JORDANAS (Transjordanija) 
išleido puikią 8 pašto ženklų se
riją su žymiausiomis krikščionių 
ir muzulmonų šventovėmis Pa
lestinoje. Visi ženklai po 50 bis, 
spausdinti keliomis spalvomis, 
lapuose po 16 ženklų, vienas la
pas krikščionims, kitas — mu- 
zulmonams, sudėti taip, kad ga
lima suplėšyti juostomis iš .vir

šaus žemyn po4{vairius ženklus. 
Ženklai perforuoti ir neperforuo- 
ti. Lapų viršuje ir apačioje {ra
šai arabiškai ir angliškai, nusa
ką pašto ženklų išleidimo pras
mę. Čia dedame pašto ženklą su

Gimimo bažnyčia, esančia Bet
liejuje.

Betliejus (hebraiškai Bethle- 
hem, dabar arabų vadinamas Bet 
Lahm) Palestinos miestas, tur{s 
apie 9000 gyventojų, yra 8 km. 
atstume { pietus nuo Jeruzalės 
ir šiuo metu randasi Jordano vals
tybės ribose. Tai nepaprastai se
na vietovė, Biblijoje minima kaip 
kanaaniečių, vėliau kalebitų so
dyba, žinoma, kaip Dovydo ir jo 
giminės gimtinė, iš kurios kilo 
Jėzus Kristus. Betliejuje stovi 
Gimimo bažnyčia, statyta Kon
stantino Didžiojo (kuri pašto ženk
le ir parodyta) ir daugelis kitų 
krikščionims brangių statinių. 
2,5 km. Į rytus nuo Betliejaus 
prie Bet Sachuro yra Piemenų 
laukas su VII amž. Piemenųbaž- 
nyčios griuvėsiais.

♦♦♦
LICHTENŠTEINAS išleido ant

rą pašto ženklų seriją su 4 žy
miais viduramžių minnesinge- 
riais: karalium Konradinu, Kraft 
von Toggenburgu, Heinrich von 
Veldigu ir Tannhaeuseriu. Ženk
lai spalvoti.

PAPUA & NEW GUINEA išlei
do 10 šilingų p. ženklą su Rabaul 
miesto vaizdu. Pašto ženklas spal
votas, pieštas vietinio dailininko 
Samuel Terarup Cham, gyvenan
čio Tolai of Matalau kaime prie 
Rabaulo.

CAPE COD
VASAROTOJŲ 

DĖMESIUI 
LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ 

“JŪRA“ 
praneša, kad vasarojimo 
sezoną šiais metais prade
da birželio mėn. 15 d. Gra
žioj, ramioj vietoj naujas 
apšildomas namas, patogūs 
kambariai, geras maistas ir 
mažiau ketvirties mylios 
nuo žinomo šiltosios srovės 
Craigville paplūdimio su
teiks kiekvienam atvyku
siam gerą poilsi.

Su užsakymais kreiptis:
O. ŠLEPAVIČIENĖ,

P. O. BOX 307 
MARIE AVĖ. 

CENTERVILLE, MASS. 
Tel. Code 617, 775-4116

Rabaul miestas randasi Bis- 
marcko salyno New Britain sa
los šiauriniame gale, Gazelių pu
siasaly, prie Blanche {lankos, ir 
turi apie 6000 daugiausia čiabūvių 
gyventojų. Anksčiau miestas buvo 
vokiečių Kaizerio Wilhelmo Že
mės sostinė, nuo 1920 m. atite
ko Australijai ir buvo Naujosios 
Gvinėjos administracinis cent
ras, dabar tik Naujosios Brita
nijos salos adm. centras, pats 
geriausias uostas visame salyne. 
1942 m. buvo užimtas japonų ir 
atsiimant labai smarkiai subom
barduotas amerikiečių lėktuvų.

RYTŲ VOKIETIJA išleido 20 ir 
25 pfenigių pašto ženklus, kuriais 
pagerbiamas žymus prancūzų 
sportininkas ir olimpinių žaidi
mų atgaivintojas Pierre de Cou- 
bertin.

Der Tannhaeuser, teutonų ri
teris (kryžiuotis) ir minnesinge- 
ris, spėjama, kilęs iš Bavarijos, 
gyveno XIII amžiuje. Parašė daug 
meilės dainų, kurių vienoje ap
dainavo savo likimą. Dainoje sa
koma, kad herojus nuklydo {Tiu- 
ringiją, kur netoli WartburgoVe- 
nusberge karaliavo gražuolė Ve
nera. Jis pasiliko jos pilyje ir 
su ja nusidėjo. Išsigelbėjęs Šv. 
Mergelės pagalba, jis nukeliavo 
{ Romą prašyti popiežių Urboną 
IV atleidimo. Popiežius atsisakė 
pareikšdamas, kad atleis tik ta
da, kai jo rankoje turima sausa 
lazda pražydės. Vėliau lazda tik
rai pražydėjo. Vokiečių kompo
zitorius Richard Wagneris šią 
temą panaudojo savo operai "Der 
Tannhaeuser".

RUOŠIA PUTVIO 
MONOGRAFIJĄ

LŠST centro valdyba yra 
nutarusi išleisti Lietuvos 
Šaulių Sąjungos įkūrėjo ir 
ideologo Vlado Putvio-Put- 
vinskio monografiją. Re
dakcinė komisija jau savo 
darbą pradėjo. Norėdama, 
kad monografiją būtų pil
nesnė ir įdomesnė, kreipėsi į 
lietuvių visuomenę prašy
dama, kad asmenys, turį 
žinių apie Putvį, siųstų sa
vo atsiminimus.

Pats pirmasis savo prisi
minimus atsiuntė buv. LšS 
Šiaulių Rinktinės vadas pik. 
Jonas Vėgėlis (šiuo metu 
gyv. Hudson, N. Y.). Pulk. 
Vėgėlis su VI. Putviu susi
pažino 1913 metais, t. y. 
prieš 50 metų. Antrasis at
siliepė kun. Mykolas Vemb
rė (šiuo metu Liet. šv. Ka
zimiero parapijos Brockto- 
ne vikaras), užrašęs prieš 
1905 m. vienam VI. Putvio 
dvarų tarnavusio P. Juozo 
Gembuto (šiuo metu gyv. 
Naujojoje Anglijoje) prisi
minimus. Trečioji atsiliepė 
šaulė V. Genytė-šmaižienė 
(šiuo metu gyv. Winnipeg, 
Manitoba). V. šmaižienė su 
VI. Putviu susipažino Ne
priklausomos Lietuvos lai
kais, būdama šaulė Kauno 
I-ajame šaulių būryje.

Visą medžiagą siųsti mo
nografijos red. komisijos 
sekretoriaus adresu: V. A. 
Mantautas, 53 Waverly St., 
Worcester 4, Mass.

LOS ANGELES

Česlovas Kiliulis, buvęs Bostono skautų Kęstučio draugovės drau
gininkas, {teikia tradicinę trispalvę naujam draugininkui Algiui Grie- 
žei-Jurgelevičiui. r. Bričkaus nuotrauka

eitais metais. Pageidauta, 
kad, iš bendruomeninių Lie
tuvių Dienų rengėjų puses 
būtų vengiama bet kokių 
pabrėžtinių užuominų, var
žytinių su šv. Kazimiero 
parapijos Lietuvių Dienos 
rengėjais.

Organizacijų atstovai su
pažindinti su šių metų nu
matyta Lietuvių Dienos 
programa rado susirinku
siųjų tarpe visuotiną prita

rimą, kuri buvo papildyta 
daygumos p a g e įdavimu, 
kad šalia kviečiamų meni
ninkų iš kitur, nebūtų pa
mirštamos ir vietos stipres
nės meno pajėgos.

šiais metais bendruome
ninė Lietuvių Diena įv^ks 
rugsėjo 8 d., Breackfast 
klubo patalpose.

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ!

Baronas Pierre de Coubertin 
(1863-1937), fizinio auklėjimo pro- 
pagatorius Prancūzijoj, pir
miausia suorganizavo tarptautini 
olimpini komitetą, kuriam pirmi
ninkavo nuo 1984 iki 1925 m. Jam 
asmeniškai vadovaujant pirmoji 
tarptautinė olimpiada buvo su
ruošta Atėnuose 1896 m. Vėliau 
jis vadovavo olimpiadoms: Pa
ryžiuje 1900 m,, St. Louis 1904 
m., Atėnuose 1906 m., Londone 
1908 m., Stockholme 1912 m., Ant. 
verpene 1920 m. ir Paryžiuje 1924 
m. Yra parašęs sportiniais klau
simais knygų prancūzų ir vokie
čių kalbomis.

JUNGTINĖS AMERIKOS VALS
TYBĖS birželio4d. išleido"Food 
for Peace" propagandos reika
lams 5 centų p. ženklą su kvie
čio varpa.

NAUJA FILATELINĖ KNYGA. 
Montrealio leidykla Les Editions 
de l’Homme savo populiarioje 
serijoje POUR TOUS (visiems) 
išleido lietuvio L. Stankevičiaus 
(prancūziškai rašosi Stankė) 128 
pusi, knygą "DevenezCollection- 
neur de Timbres” (Tapkite Pašto 
Ženklų Rinkėju). Knygoje aprašo
ma filatelija, pašto ženklų istori
ja, kaip ir kokius pašto ženklus 
rinkti, kaip {klijuoti { albumus ir 
kiti filatelistams fabai naudingi 
patarimai. Duota daugelio fila
telistų draugijų ir leidyklų ad
resai. Yra iliustracijų. Skaityto
jai, kurie "{kanda" prancūziškai 
prašomi knygą užsisakyti iš au
toriaus, pasiupčiant jam 55 cen
tus šiuo adresu: L. Stankevičius 
(Stanke'), 1053 Cr. Albanel, Du- 
vernay, P.Q., Canada.

• Los Angeles LB apyl. 
valdybos Lietuvių Dienos 
ruošimo reikalu, ir jos pro
gramos aptarimui birželio 
mėn. 13 d. buvo sukviestas 
o r g anizacijų pasitarimas. 
LB apyl. pirmininkui A. 
Skiriui paprašius pasisaky
ti dėl praeitų metų bendruo
meninės Lietuvių Dienos, 
buvo pageidauta, kad Lietu
vių Diena turėtų pasitar
nauti lietuvių dvasios, vie
nybes sustiprinimui, stip
riau užakcentuoti mūsų lie
tuvių kultūros atskiras sri
tis. Neigiamai pasisakyta 
prieš bendruomeninių Lie
tuvių Dienų- (rinkiminiais 
metais) išnaudojimą rinki
miniams reikalams, paver
čiant ją agitacijos ir pane
girikos tribūna, kas, be blo
gų intencijų, atsitiko pra-

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO PRIVATAUS PLIA

ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 
VASARVIETĖJE

JANSONŲ VILOJE

“AUDRONĖ“

ANTROJI JA V IR KANADOS
LIETŪKIU

l\TERXATIOSAL
AMI'HITHEATRE

CHICAGO TAUTINIU

LIETUVIAI KOLUMBIJOJ
• Jono Kaseliūno inicia

tyva, gal pirmą kartą Ko
lumbijoje kolumbiečiai pa
minėjo birželį — Lietuvos 
kančių mėnesį. Birželio 15 
d. Medelline, San German

priemiesčio parapijoje įvy
ko iškilmingos pamaldos, 
kurias asistavo 3 kunigai.

Kun. Jaime Šerną pasa
kė tai dienai pritaikytą pa
mokslą, gyvai iškeldamas 
bolševikų žiaurumus ir ma
sinius trėmimus Lietuvoje. 
Tas pats kun. Jaime Šerną 
birželio 9 per radiją davė 
pusvalandį apie Lietuvą ir 
birželio 16 kitą radijo pus
valandį, ragindamas visus 
jungtis Į kovą prieš bolše
vizmą.

• Medellino miesto centre 
Į lietuvių rankas perėjo ži
nomas liuksusinis viešbutis 
Bourdiuqhou.se. Atvykę lie
tuviai į Medelliną ras pas 
savuosius jauki] poilsį ir 
gerą lietuvišką maistą.

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Graži vila ir erdvūs kambariai.
• Privatus 2 akrų pušynas — parkas.
• šiltos Golfštromo srovės atviros jūros pliažas vos 7 

min. pėsčioms.
• Rami aplinkuma — daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Geras ir sveikas lietuviškas maistas ir malonus patar

navimas.
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 15 D. IKI 

RUGSĖJO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 

Jansonai visus maloniai kviečia atvykti 
praleisti atostogas.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

4Wo PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠOKIU ŠVENTĖ
Filmų aktorė ROTA LEE-K.ILMONYTE, pranešėja

BILIETAI po t, 3, 4. S ir 6 doleriui paunami:
tikacoje: Šventė* būstinėse — JAUNIMO CENTRE, 5820 So. Claremont 

Are, Tel. 471-2218; VALDIS REAL ESTATE įstaigoje, 2458 West 
C9th St, TeL RE 7-7202. Krautuvėse: Marginiai, 2511 W. 69 St, 
Tel. PR 8-4585; Daina, 3321 So. Halsted St, Tel. CL 4-5665; J. Kar
velis, 2715 W. Vist St, Tel. 471-1424; Royal Blue prekyba, 4359 So. 
Campbell Avė, Tel. BI 7-9475.

Cicero, 1U- Delikat. kraut, 1425 So. 49th Avė, Te). 652-8185.
Visose JAV ir Kanados Liet. Bendruomenės apylinkėse.
Paltu: V. Grėbliūnas. 6941 So. Washtenaw Avė, Chicago, Tel. HE 4-2375.

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenė* Birželio įvykių minėjimas Medelline San German bažnyčioje.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRASVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

Bourdiuqhou.se
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• LRKSA Seimas, prasi

dedąs birželio 29 d. Cleve
lande, be abejo, sutrauks ne 
mažą spiečių Rymo-Katali- 
kų Susivienijimo narių. Sei
mas vyks . Sheraton-Cleve- 
land viešbutyje, parengimai 
Šv. Jurgio parapijos salėje.

šeštadienį prasidės narių 
registracija, o sekmadienis 
pašvęstas pamaldoms šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je, kurių metu pamokslą sa
kys vysk. V. Brizgys.

Po pamaldų Seimo dele
gatams pietūs parapijos sa
lėje, o po pietų vykstama į 
Kultūrinį darželį, kur žodį 
tars LRKSA prezidentas, 
Draugo vyr. redaktorius 
Leonardas šimutis.

Vakare šv. Jurgio para
pijos salėje vaišės ir šokiai. 
Programą išpildys Juliaus 
Kazėno jaunieji talentai ir 
Čiurlionio Ansamblis.

Pirmadienį, liepos 1 d., 
8 vai. pamaldos šv. Jurgio 
ir Naujosios parapijos baž
nyčiose.

Seimo atidarymas 10 vai. 
ryto Sheraton-Cleve 1 a n d 
viešbutyje. Atidarymo me-

ŠEIMOS 
POILSIUI 
PUIKIOS 
MAUDYNĖS, 
LAIVELIAI IR 
2UVAVIMAS

LodgeA 
Cottage* 

—— on Christiana Lak*

PLANUOKITE šeimai atostogas 
32 akrų jvairių pramogų kūpi-
noje LINKU vasarvietėje. Puikus 
maistas, baras, linksmavakariai. 
Laiveliai NEMOKAMAI. Dėl są
lygų teirautis BOX D-266, ED- 
WARDSBURG, MICHIGAN, arba 
telof. J. Linkus, NEptunc 1-5055.

DOVANOS LIETUVIŠKAM 
JAUNIMUI

Mokslo metų baigimo, 
sporto švenčių, stovyklų ir 
kt. progomis mūsų jauni
mui puikios, amžinos dova
nos būtų Algirdo 
Gustaičio knygos:

LIETUVA EUROPOS 
NUGALĖTOJA

Lengvai, įdomiai skaito
ma knyga-albumas. Visiems 
lietuviams. Didelio forma
to, puikiame popieriuje. 80 
reikš mingų iliustracijų. 
Dail. prof. A. Varno virše
liai. Kaina $2.50.

KOVA SU GAIDŽIU
Mažiesiems. Puikiai dail. V. 
StasiūnaiČio i 1 i u s truota.

Kaina $2.00.
UŽPUOLA BITĖS

Mažiesiems, šauniai dail. V. 
StasiūnaiČio i 1 i u struota.

Kaina $2.00.
Šios knygos gaunamos 

DIRVOJE.

tu kalbą pasakys Clevelan
do miesto burmistras Ralph 
S. Locher.

Antradienį, liepos 2 d. tę
siama Seimo sesija, o vaka
re tame pat viešbutyje ban
ketas, kuriam vadovaus inž. 
Ant. Rudis iš Chicagos.

Banketo meninę progra
mą pateiks Nora Braziulie- 
nė, akomponuojant G. Kar- 
sokienei.

Seimas uždaromas trečia
dienį, 8 vai. ryto.

• Skautininkių ruošiama 
gegužinė įvyks birželio 30 
d., sekmadienį, Apanių so
dyboje. Pradžia 11 vai. ry
to. Gegužinės pelnas ski
riamas Clevelando skaučių 
kelionei į tautinę stovyklą 
apmokėti.

• Tautinės Sąjungos 12- 
tas skyrius rengia savo tra
dicinį vasaros pobūvį sek
madienį, liepos 14 d., A. 
Garmų namuose ir sode — 
24584 Chardon Road. Pro
gramoje numatyta Stepono 
Nasvyčio, buvusio 12-to 
skyriaus pirmininko, pager
bimas. Bus jauki meninė 
programa. Nariai ir vien
minčiai prašomi rezervuoti 
tą dieną šiam pobūviui.

• L. Bendruomenės I Apy
linkės valdyba posėdžiavo 
pirmininko F. Eidimto na
muose sekmadienį, birželio 
23 d., kad aptarti kelionės į 
Tautinių šokių šventę Chi
cagoje, liepos 7 d. dviejų 
grupių šokėjų reikalus. Į 
Chicagą vyksta akademinio 
jaunimo ir mažųjų grupės. 
Jų kelionės finansavimui I 
Apylinkė renka aukų iš vi
suomenės. II Apylinkė tam 
tikslui paaukojo $50.00.

• šokėjos sesutės Jokū- 
baitytės šį savaitgalį išvyk
sta į New Yorką, kur spor
tinių žaidynių vakare išpil
dys dalį meninės progra
mos.

Jūrų skautų stovykla
Lietuvių jūrų skautų Cle

velando vietininkijos sto
vykla įvyks liepos 13-19 die
nomis prie Pymatuning eže
ro, Pennsylvania valstijos 
pusėje.

Stovyklai vadovaus v. j. 
s. VI. Petukauskas ir j. 
pskt. Pr. Petraitis.

Stovyklos mokestis už sa
vaitę $15.00, kuris įmoka
mas prieš stovyklą.

Jūrų skautai registruoja
si pas savo vienetų vadovus 
arba telefonu VI. Petukaus- 
kui RA 1-1435 ir Pr. Pet
raičiui 531-1058, iki liepos 
8 d. Skambinti vakarais nuo 
6-9 vai.

Į stovyklą gali būti pri
imti keli ne jūrų skautai, 
pagal susitarimą su stovyk
los vadovais..

SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas neįvyks

SLA 14 kuopos narių su
sirinkimas, numatytas lie
pos 2 d. neįvyks. Nariai, 
kurie norėtų užsimokėti ap- 
draudos mokesčius, prašomi 
kreiptis į kuopos iždo se-

kretorę: M. Mišeikienę — 
9804 Empire Avenue, Cle
veland 8, telef. MU 1-8966 
dienos metu ir į kuopos iž
dininką Povilą Šukį, Lithu- 
anian Hali, 6835 Superior 
Avenue, Cleveland 3, tele
fonas EX 1-1143, vakarais 
iki 12 valandos.

Sekantis SLA 14 kuopos 
narių susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 6 d. vakare, Lie
tuvių salės' svetainėje. Bus 
aptariami svarbūs reikalai. 
Nariai šiame susirinkime 
prašomi būtinai dalyvauti.

Vytautas Braziulis,
Pirmininkas

• Savininkas parduoda 
mūrinį namą: 4 miegamie
ji; 4 garažai; varinis van
dentiekis ir lietaus nubėgi- 
mai; sklypas 425 pėdų ilgio 
su medžiais; naujas cemen
tinis išvažiavimas; randasi 
Marcella Rd. — prieš Nau
jos parapijos mokyklą. Te
lefonas: IV 1-5380.

(72-78)

REIKALINGOS 
MOTERYS

Prie elektrinių siuvamų 
mašinų, prityrę suknelių 
siuvėjos.

6501 Euclid Avė. 
JERRY LURIE 
SPECIALTIES

(72, 73, 74)

SAVININKAS 
PARDUODA

1 šeimos, 8 kamb. namą, 
6731 Edna Avė., netoli šv. 
Jurgio mokyklos. Erdvūs 
kambariai, aukštas rūsys, 2 
automobilių garažas, nau
jai nudažytas.

Skambinti A. Dailidei — 
HE 1-8516.

GERI NAMAI
2 šeimų prie pat Šv. Jur

gio parapijos, 2 nauji pe
čiai, nebrangus.

6 kamb. vienos šeimos, į 
šiaurę nuo Lake Shore Blv., 
didelis namas, pilnas rūsys, 
2 garažai.

5 kambarių netoli E. 185, 
tik 20 metų senumo, geras 
nedideliai šeimai.

Plytinis, 4 metų senumo, 
4 miegamieji, 2 pilnos vo- 
nos, padalintas rūsys, 2 ga
ražai.

2 šeimų labai gerame sto
vyje — plytinis.

2 šeimų nedidelis, beveik 
naujas, netoli Euclid gat
vės, garažai, gražiai įreng
tas rūsys.

Naujas Wickliffe, 3 mie
gamieji, prašo tik $18,500.

Trijų miegamųjų Euclide 
prie E. 185 kt., labai švarus.

Krautuvė ir namas prie 
E. 185 gt., nebrangus, ga
lima viršuj gyventi, o apa
čioj prekiauti.

Mūrinis 5 kambarių su 
labai dideliu sklypu, tuojau 
galite užimti.

Norintieji pirkti, parduo
ti, ar mainyti, prašome su
stoti ar paskambinti į
EAST SHORE REALTY
United Multiple Listing 

Service
Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 IV 1-6900 

Res. KE 1-2190

HOUSE FOR SALE

BY OWNER, well maintained, 4 bed- 
room bungalovv, ] baltos, carpet- 
ing, many elosets, other extras, re- 
creation room, aluminiunt siding, I 
garage, St. Charles Parish, near Par- 
ma Circle. TU 5-5714.

5_ Che i 
r Cleveland 
Crust Comp<

MIMBOFEOEUl Dirosil IKSURANCI COltfOUlION

4 BEDROOM BUNGALOW 
BY OWNER — IN PARMA, 

5714 RENWOOD DR., 28x32 founda- 
tion, fully insulated frante home, 2 
bedrooms down, tiled bath on Ist, toi- 
lett and shower in basenient, pancled 
recreation room, entra kitehen in 
basement, large cedar eloset, storins, 
screens, adjuslable melai ownings, 
20x24 delached garage wilh attic 
above. Incinerator plūs disposal, land- 
scaped and beautiful rose garden. 
Principais only. Priced to sėli.

Call TU 5-4177 after 4 p. m. daily, 
all day Saturday and Sunday.

Chlcagoj išeinantis New Herald gegužės 9 d. pirmame puslapy {dėjo 
Irutės Gečiūtės ir jos tėvelių nuotrauką su parašu, kad tai yra "Young 
recording star" 3 metų amžiaus {dainavusi {plokštelę lietuviškas vai
kų dainas, akordeonu palydint Ąžuolui Stelmokui. Nuotraukoje "plokš
telės krikštynų" metupiaunant tortą. Iš kairės "solistės” sesutė, tėve
liai, akompaniatorius A. Stelmokas ir muz. J. Bertulis.

Iš NEW JERSEY 
LIETUVIŲ VEIKLOS
ALT S-gos Newarko sky

riaus narių susirinkimas, 
išklausęs savo atstovų pra
nešimą iš ALT S-gos seimo 
ir priėmęs 1963 metų veik-

mo, neišskyrus ir ALT Są
jungos skyriaus. Tai yra 
tikrai dailus ir modernus 
pastatas, kainavęs žymiai 
virš $100,000.00. Gaila, kad 
tai nėra lietuvių nuosavybė.

(ast)

KVIETIMAS 
VASAROS 

ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame at

vykti į saulėtą CAPE 
COD ir šių metų atosto
gas praleisti geram poil
siui specialiai paruoštoje 

MEŠKOS viloje ir 
MEŠKIUKO vasarnamyj.

Medžių apsupta erdvi 
rami aplinka, dideli pa
togūs kambariai, geras 
sveikas maistas, malonus 
nešaltas Atlanto vanduo. 
Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška 
dvasia ir gera nuotaika, 
vaikų priežiūra ...

Vasarvietė atidaroma 
birželio 15. Kas vasaros 
nuo birželio 15 iki birže
lio- 30 ir nuo rugsėjo 1 
iki sezono pabaigos, gaus 
15% nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek ga
lima iš anksto.

MEŠKA, 42 Beach St., 
Monument Beach, Cape 
Cod, Mass. Tel. 759-3251 
(Area Code Nr. 617).

los planą, yra pasiryžęs iš
vystyti stipresnę veiklą, 
bendradarbiaujant su Rytų 
Apygarda ir ALT S-gos 
centro valdyba, kuri sutiko 
dar du metus vadovauti 
ALTS veiklai. Nutarta sky
riaus vardu rengti literatū
ros vakarą arba viešą pa
skaitą ir bendrą išvažiavi
mą su kitais skyriais į As- 
bury Park.

Išklausius atstovų iš New 
Jersey Lietuvių Tarybos
pranešimą, buvo pareikštas 
nepasitenkinimas dėl LT 
neveikios. Per keletą pasku
tinių metų LT pirmininkais 
buvo advokatai, kurie pa
prastai visuomet neturi lai
ko, o ypatingai lietuviškoje 
veikloje. Dabartiniu laiku 
LT pirmininkauja jaunas 
inžinierius, kuris, nors ir 
labai įsitraukęs į lietuvišką 
veiklą, bet matomai, nebe
turi laiko LT veiklai. LT 
valdybą sudaro v nariai ir 
turint net 3 vicepirminin
kus, kurie jau yra pensinin
kai ir turį laiko, mielai su
tiktų pirmininkui visais ga
limais būdais padėti. Orga
nizacijos ir jų atstovai, su
darę LT, nerimauja.

ALT S-gos skyriaus su
sirinkime išaiškėjo, kad 
dažnai nariai į susirinkimus 
neatvyksta dėl didelių nuo
tolių. Dažnai pasitaiko ir ki
tokių priežasčių, k. t., į šį 
susirinkimą negalėjo atvyk
ti Teklė Grybaitė, kuri jau 
seniai serga, neatvyko ir 
Ieva Trečiokienė, turėjusi 
atsigulti ligoninėn dėl akies 
operacijos. Susirin k i m a s 
apgailestavo, kad abidvi 
veiklios narės dėl ligos ne
gali laikinai dalyvauti sky
riaus veikloje. Ta proga, 
skyrius siunčia joms linkė
jimus greitai pasveikti.

• Newarko lietuvių pa
rapijos nauja salė. Netvar
ko Arkivyskupijos augzilia
ras vysk. J. A. Costello, D. 
D., birželio 9 d,, pašventino 
pilnai užbaigtą statyti salę 
ir tos pat dienos vakare 
įvyko oficialus atidarymas 
su banketu. 27 lietuviškos 
draugijos ir organizacijos, 
veikiančios Newarke, prisi
dėjo prie šios salės pastaty-

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
1053 E. 71 gt., 3 kamba

riai ir vonia, prijungtas 
porčius. Priekinis butas vir
šuje.

Skambinti 361-0989 po 
4:30 vai. p. p. (72,73,74)

PARDUODAMAS NAMAS
Savininkas, turįs apleisti 

miestą ir privalo parduoti 2 
šeimų namą (5-4) lenkų — 
lietuvių rajone — 1234 E. 
87 gt. Su siūlymu kreiptis 
telef. RA 1-9707. (73-77)

GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND HARVARD 
LUMBER & DOOR CO>

6000 Harvard Avė. Call VU 3-6000
18090 Milės Avė Call MO 2-8100

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTS INSURED

TO $10,000.00 SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND
REMODELING LOANS

IN TOWN OFFLCE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 14763

936 East 185 St.
KE 1*7770

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRosped 4-7788

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiąjame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai.



DIRVA
Nr. 74 1963 m. birželio 28 d.

KAS IR KUR?
• Lietuvos atstovas Wa- 

shingtone J. Rajeckas ir 
gen. kons. Chicagoje dr. P» 
Daužvardis sutiko būti II 
Tautinių šokių šventės Gar
bės Komiteto nariais.

• Mindaugas Vygantas 
baigė Illinois universiteto 
medicinos fakultetą, gau
damas M. D. laipsnį. Stažą 
atliks Illinois universiteto 
ligoninėse. Jaunasis dakta
ras priklauso Lietuvių Jūrų 
Skautijos Korp! Gintaras ir 
ankstyvesniųjų studijų me
tu plačiai reiškėsi sporte. 
Sportuojant teko ginti Chi
cagos Neries ir Loyolos uni
versiteto spalvas. Tabor far- 
moje vykstant sporto kad
rų kursams, M. Vygantas 
skaitė paskaitą iš sportinės 
medicinos.

• Vacys Žukas, buv. Lie
tuvos aviacijos kapitonas, 
Korp! Neo-Lithuania kor- 
porantas, staigiai ir netikė
tai mirė birželio 22 d., Chi
cagoje.

Palaidotas birželio 26 d. 
šv. Kazimiero kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Teklę, dukrą Kristi
ną ir sūnų Kęstutį. Be to 
seseris Zofiją Žukaitę, Jad
vygą Gaudušiėnę, Česlovą 
Abravičienę, Aleks a n d r ą 
Švarienę, Galiną Gliaude- 
lienę ir brolį inžinierių Vy
tautą Žuką su šeimomis.

• J. Matulaitienė, Aldona 
Martienė ir Galina Gobienė 
pakviestos Liudo Sagio, 
Tautinės šokių šventės pro
gramos vadovo asistentė
mis.

• Kun. kleb. Simonas 
Morkūnas, Sioux City, Iowa, 
šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos klebonas, Rezoliu
cijoms Remti Komitetui pa
aukojo $150,00.

Tėviškės parapijos Chicagoje jaunimo ratelio tautinių šokių grupė su vadove Elze Pete- 
raitiene ir akordeoniste Irena Jurgaityte. Birželio 15 d. jaunimo ratelio nariai buvo suruošę pava
sario šventę su įdomia programa, suvaidinant komediją Amerika pirtyje ir kt.

LIETUVIUI PIRMOJI 
PREMIJA

Neseniai įvykusioje He
lena Rubinstein konkursi
nėje portreto parodoje Per- 
the sydnėjiškis lietuvis Vla
das Meškėnas laimėjo pir
mą premiją už savo dvigu
bą portretą, kur vaizduoja
mas dailininkas ir meno 
kritikas Havvkins su žmona. 
Minimoje parodoje dail. VI. 
Meškėnas buvo išstatęs du 
savo kūrinius. Premijuotąjį 
darbą nupirko Melbourno 
Meno galerija.

Dail. Vladas Meškėnas 
bus bene vienas iš pačių pa
jėgiausių šiuo metu portre
tistų Australijoje, šiuo me
tu jis su šeima ir pragyve
na vien iš portretų tapybos. 
Nors šis laimėjimas daili
ninko populiarizacijai ir 
reklamai yra didelis laimė
jimas, bet jis nebuvo neti
kėtas: dail. Vladas Meškė
nas savo kūrybine jėga ir 
talentu visus kitus laurea
tus gerokai yra prašokęs ir 
seniai premijos vertas, tik 
jo kuklumas ir re'klamos 
stoka daugeliui atvejų pa
stojo kelią. Dabar jo dar
bais susidomėjimas labai 
didelis. Neseniai jo darbai 
su pačiu dailininku buvo ro
domi ii- televizijoje.

Liepos 1 d. jis vyksta j 
Canberrą, kur jam iškilmin
gai bus įteikta laimėtoji 
premija. Dabar jis piešia N. 
S. W. Housing ministerio 
Landos portretą, o būdamas 
Canberroje tikisi sutikti 
ministerį pirmininką Sir 
Robert G. Menzies ii’ sukurti 
jo portretą.

Per eilę metų jis su savo 
darbais dalyvavo Archibald 
konkursinėse portreto pa
rodose, kur jo darbai kriti
kų būdavo vertinami vieni 
geriausių.

Svečiui iš JAV Juozui J. 
Bachunui lankantis, jis nu
piešė ir jo portretą. (M. P.)

• Kompozitorius-muziko- 
logas Juozas Žilevičius, glo
bojamas Juozo Bachuno, 
atostogauja Tabor Farm 
vasarvietėje. Prieš atvyk
damas, lankėsi New Yorke, 
kur iš muzikų Brundzų per
ėmė didelį kiekį archyvinės 
medžiagos. Visa medžiaga 
(6 dėžės) yra pakeliui į Lie
tuvių Muzikologijos Archy
vą, Chicagoje.

Po poilsio vasarvietėje. J. 
Žilevičius numato ilgesnį 
laiko tarpą praleisti Chica
goje. čia jo laukia neuž
baigti darbai. Grįždamas į 
savo pastovią gyvenamąją 
vietą, žada užsukti ir į Cle- 
velandą.

Nevv Yorko vyrų oktetas, sėkmingai baigęs 1962-63 m. sezoną, per kurį oktetas su koncer
tais aplankė daugelį rytinio pakraščio vietovių ir dalyvavo visoj eilėj minėjimų-koncertų Nevv 
Yorke. Pirmoj eilėj iš kairės: okteto reikalų vedėjas Romas Kezys, okteto vadovas muzikas 
Aleksas Mrozinskas ir Leonardas Ralys. Stovi: Vytautas Daugirdas, Alfonsas Ilgutis, Juozas Na- 
kutavičius, Kęstutis Simanavičius, Vytautas Aukštikalnis ir Vytautas Alksninis.

V. Alksninio nuotrauka.

IŠ ALT VEIKLOS
šviesos-Santaros Federa

cija ALT Valdybos nutari
mu priimta į Amerikos Lie
tuvių Tarybos sudėtį, kaip 
kultūrinė organizacija su 
trimis atstovais. Savo at
stovais Amerikos Lietuvių 
Taryboje minėtos organiza
cijos Valdyba paskyrė Val
dą Adamkavičių, Raimundą 
Mieželi ir Dr. Joną Valaitį.

Į Bendrojo Pabaltiečių 
Komiteto Studijų Komisiją 
ALT paskyrė Dr. Domą 
Krivicką, Washington, D.
C., kur toji komisija dirbs.

ALT šiuo metu išleido an
glų kalba brošiūrėlę ”Pre- 
senting Lithuania”, kurios 
tikslas sutrumpintoje for
moje supažindinti- svetim
taučius su Lietuvos praei
timi ir esama dabartine 
okupacine padėtimi. Kalba
ma brošiūra dabartiniu me
tu yra platinama Chicagoje 
vykstančioje tarptautinėje 
prekybos parodoje.
Būsimoje 1964 m. Tarptau

tinėje parodoje New Yorke 
rūpintis lietuvių meno ir 
dainos garsinimus ALT įga- 
liavo savo atstovą Jokūbą 
Stuką, kuris sudarė atitin
kamą komitetą.

IŠ NEW YORKO 
LIETUVIŲ PREKYBOS 

RŪMŲ VEIKLOS
Birželio 20 d. NERIS IN

TERNATIONAL patalpose 
įvyko Nevv Yorko Lietuvių 
Prekybos Rūmų valdybos 
posėdis. Pirmininkas dr. 
Valiūnas painformavo apie 
daromus žygius išleisti an
gliškai leidinį apie Lietuvą 
ir New Yorko lietuvius. Ka
dangi leidinio paruošimo 
techniškąją pusę ir finan
savimo galimybes nuodug
niai studijavo savo spaus
tuvę turįs Jonas Galminas,

1
tai jis buvo pakviestas tuo 
klausimu painformuoti po
sėdžio dalyvius. Po apsikei
timo nuomonėmis ir disku
sijų, kuriose aktyviai daly
vavo dr. V. Paprockas, J. 
Valaitis, A. Simutis, V. Ze- 
lenis ir J. Galminas, nusi
statyta išleisti nedideli ki
šeninio formato leidinėlį 
angliškai, kuriame būtų pa
grindinės žinios apie Lietu
vą, sovietinę okupaciją, lie
tuvius Amerikoje ir ypatin
gai Nevv Yorke. Kadangi 
leidinys pasirodys ir bus 
platinamas Nevv Yorko Pa-. įvyks p. Linkų vasarvietė- 
saulinės Parodos metu, tai 
jis kartu tarnaus kaip vado
vas po Pasaulinę Parodą ir 
ypatingai iš kitur atvyku- 
siems lietuviams, kurie pa
norės susirasti Nevv Yorke 
veikiančias lietuvių įstai
gas, organizacijas, parapi
jas, klubus, biznio įstaigas, 
v i s uomenininkus, laisvųjų 
profesijų narius ir paskirus 
biznierius.

Leidiniui paruošti suda
ryta komisija iš dr. Valiū
no, A. Simučio ir J. Gal- 
mino.

• Prezidento Antano Sme
tonos monografiją užsipre
numeravo: M. Baliutavičius 

-— Venezuela ; V. Degutis — 
Cleveland, Ohio; Jonas Nas
vytis — Cleveland, Ohio; 
Vytautas Ignas — Rich- 
mond Hill, N. Y«

• J. Augustaitytė-Vaičiū
nienė, St. Barzdukas, d r. P. 
Grigaitis ir dr. prof. A. Ku
čas ruošia rygiškiečių mo
nografijai straipsnius. Kiti 
užprašytieji straipsniai jau 
gauti ar pakeliui. Pik. K. 
Ališauskas sutiko duoti apy
braižą iš nepriklausomybės 
kovų laikotarpio, kada dvi 
paskutinės klasės paliko 
gimnazijos suolus ir su 
ginklu rankose ėjo savano
riais. Jais pasekė eilė jau
nesnių.

• Adolfas Gaigalas, Phi- 
ladelphia, Penn., Bendruo
menės Balso radijo progra
mos vedėjas, lankantis ten 
Rezoliucijoms Remti Komi
teto pirm. L. Valiukui, pa
dėjo visam tam žygiui pilną 
savo paramą.

• Architektas Vytautas 
Vepštas prašo pranešti, kad 
Dirvos Nr. 71 kronikos ži
nutėje apie ALB Chicagos 
Apygardos ruoštą Birželio 
įvykiu minėjimą klaidingai 
paminėta jo pavardė atli
kus scenos dekoravimą. 
Scenos meninė forma buvo 
paruošta dail. A. Kurausko.

• Dr. Halina Montvilienė 
buvo atvykusi iš Nevv Yor
ko visai savaitei į Kalifor
niją, kur ji tarnybos reika
lais lankėsi Los Angeles ir 
Santa Monica miestuose. 
Tuo pačiu metu ji atlankė 
čia gyvenančius gimines ir 
pažįstamus.

• Juozas Jurkus, Roches- 
ter, N. Y„ LB apylinkės pir
mininkas, dalyvavęs Rezo
liucijoms Remti Komiteto 
žygyje Washingtone, komi
teto vadovybei pažadėjo vi
są savo galima talką atei
tyje. Jo adresas: 76 Dela- 
maine Drive, Rochester 21, 
N. Y.

• Romas Stakauskas, 
Korp! Neo-Lithuania Vyr. 
Valdybos yra pakviestas va
dovauti neolithuanų vasa
ros stovyklai. Stovykla 

j e — Christiana Lodge, 
Edwardsburg, Mich. nuo 
rugpiūčio 24 d. iki rugsėjo 
2 d. Ten pat rugpiūčio 31 ir 
rugsėjo 1 dienomis įvyks ir 
korporacijos Neo-Lithuania 
suvažiavimas. Visais sto
vyklą liečiančiais klausi
mais prašome kreiptis į 
stovyklos vadovą Romą 
Stakauską — 6550 So. Al- 
bany Avė., Chicago 29, III. 
Tel. PR 8-6804.

MAIRONIO 
JAUNOJI 

LIETUVA, 
knyga be kurios negali ap
sieiti nei vienas jaunuolis, 
moksleivis.

Ribotas tos knygos 
skaičius gautas Dirvoje. 
Užsisakykite paštu.

Knygos kaina — 
kietais viršeliais 2 dol., 
minkštais — 1,50 dol.

Jurgis Vasiliauskas, stovi antras iš kairės, 17 m. amz., bai- 
gęs gimnaziją, iš Respublikonų klubo gavo stipendiją 200 dek 
Atlantic City miesto komisionierius Richard J. Jackson įteikia 
keturiems laimingiesiems po 200 dol. čekį. Jurgis Vasiliauskas 
yra sūnus Juliaus Vasiliausko, buvusio Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos tarnyboje Kaune, Berlyne ir Vienoje, o dabar gyve
nančio 170 Ocean Avė., Atlantic City, N. J. Julius Vasiliauskas 
turi atsakingas pareigas didžiausiame Atlantic City viešbutyje 
Chalfonte-Haddon Hali, kuris turi 1100 kambarių.

JUBILIEJINĖ SKAUTŲ 
STOVYKLA

Lietuvių Skautų Sąjun
gos JUBILIEJINĖ STO
VYKLA įvyks 1963 metais 
nuo rugpiūčio 17 d. iki rug- 
sėjo 1 d. amerikiečių skau
tų stovyklavietėje Camp 
Child, Plymouth, Mass,

Visi stovyklautojai į sto
vyklą atvyksta rugpiūčio 
17 d. nuo 12 vai. Iš stovyk
los išvykti reikia rugsėjo 1 
d. iki 12 vai. dieną.

S t o vyklautojo mokestis 
yra nustatytas toks:

a) už visą laiką — 40 dol. 
asmeniui,

b) už savaitę — 25 dol. 
asmeniui,

c) už savaitgalį — 7 dol. 
asmeniui.

Jei iš vienos šeimos sto
vyklauja keli, tai vienas mo
ka pilną mokestį, o kiti po 
5'dol. mažiau nuo bendro 
mokesčio; bet tas neliečia 
savaitgalinių.

J u b iliejinėje stovykloje 
dalyvaują vilkiukai ir pauk
štytės moka 5 dol. mažiau, 
kaip kiti stovyklautojai.

Registracijos mokestį, po 
5 dol. už kiekvieną stovyk
lautoją, vienetų ar vietovių 
vadovai su tiksliais sąrašais 
sumoka ligi liepos 15 d. Re
gistracijos mokestis bus 
įskaitytas į stovyklos mo
kestį skautams atvykus į 
stovyklą.

Registracijos sąrašu o s e 
įrašyti stovyklautojo: var
dą, pavardę, amžių, laipsnį 
ir adresą. Reg. sąrašus su 
registr. mokesčiu siųsti JS 
Komisijos iždininkui: Mr. 
Petras Molis, 72 Topsfield 
Circle, Shrevvsbury, Mass., 
USA.

Jubiliejinės Skautų Sto
vyklos Komisija prašo:

I. Visus vadovus ir vado
ves, tėvus bei skautų rėmė
jus pasirūpinti piniginiu at
žvilgiu taip, kad —

1. ko daugiausia skautų 
iš vietovės dalyvautų Jubil. 
Stovykloje,

2. būtų pakankamai lėšų 
apmokėti stovyklinius mo
kesčius,

3. būtų gerai suorgani
zuota kelionė į JS ir atgal,

b. būtų vienetai ir nariai 
aprūpinti tinkamu invento
riumi, reikmenimis ir sto
vyklavimo priemonėmis.

II. Skautų-čių tėvai, glo
bėjai ir rėmėjai prašomi 
skirti ypatingo dėmesio ir 
visais būdais prisidėti, kad 
visi jūsų skautai ir skautės 
galėtų vykti į JS ir kad va
dovai ir vadovės galėtų vyk
ti kartu su savo skautais ir 
skautėmis bei kad jiems 
būtų sudarytos tinkamos 
sąlygos.
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