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Dviguba špionažo afera
BUVĘ NACIŲ ŽVALGYBININKAI PO KARO 
BUVO VILIOJAMI IR SOVIETŲ IR VAKARŲ 
TARNYBON. — KAI KURIE PRADĖJO Iš KAR
TO TARNAUTI DVIEM PONAMS. — TRIJŲ 
TOKIŲ DVIGUBŲ AGENTŲ VEIKLA UŽTRŪ
KO NET 12 METŲ, NORS APIE TAI PATS 
CHRUŠČIOVAS UŽSIMINĖ BUVUSIAM JAV 
ŽVALGYBOS VIRŠININKUI ALLAN DIJLLES.

- - - - - - - - - - Vytautas Meškauskas •- - - - - - - -
Prieš kelis metus Chruščio

vui lankantis Washingtono Bal
tuosiuose Rūmuose, prezidentas 
Eisenhoweris jam pristatė slap
tosios tarnybos šefą Allen Dul- 
les. Nikita Sergejevičius tiesda
mas ranką Dulles su šypsena 
pasakė: "Jau pats laikas, kad mes 
nustotumėme mokėję dvigubas 
algas savo šnipams!" Tas posa
kis, savo laiku apibėgęs viso pa
saulio spaudą, nesudarė jokios 
staigmenos špionažo specialis
tams. Dvigubi agentai yra žino
mi nuo pat špionažo pradžios ir 
su tokia galimybe skaitosi kiek
viena rimtesnė žvalgybos Įstai
ga. Ką įsakmiai turėjo galvoje 
Nikita tai sakydamas, platesnei 
visuomenei paaiškėjo tik š.m. 
liepos pabaigoje, kada Vakarų 
Vokietijos federalinis tribuno
las Karlsruhe pradėjo svarstyti 
Heinz Paul Johann Felfe, 45 m. 
ir dviejų jo draugų bylas. Teis
mo posėdžio metu Felfe pareiš
kė, kad jo ambicija buvusi būti 
geriausiu sovietų šnipu: "Ich wol- 
lte in den Augen der Sowjets 
dastehen wie eine Eins!" Ir ne 
dėlto, kad jis būtų komunistinio 
nusistatymo, bet grynai iš pro
fesinės garbėtroškos. Iš pat jau
nystės priklausęs nacių organi
zacijom, Felfe iš pradžių galvo
jo apie kriminalinės policijos 
valdininko karjerą, tačiau karui 
prasidėjus buvo įtrauktas į už
sienio špionažo tarnybą ir nepai
sant jo jauno amžiaus (25 m.), 
jam buvo pavestas nacių partijos 
užsienio žvalgybos Šveicarijos 
referatas. (Reikia atsiminti, kad 

Šiandien ir rytoj
KOMUNIZMAS perkopė savo galybės apogėją. Bet nereikia 

manyti, kad jis jau pasidarė mažiau pavojingas. Dar eilę metų 
jis bus žmonių gyvenimą komplikuojančia problema.

Komunizmo vadai dar ir šiandien sako, kad marksizmo- 
leninizmo ideoligija randa naujų pasekėjų ir kalba apie komu
nizmo pažangą pasaulyje, girdi, vieną dieną jis ir be karo įsi
viešpataus pasaulyje.

Pagal komunistinius šaltinius, šiuo metu pasaulyje yra 90 
komunistų partijų, kurios turi 42,5 milijonus narių. Raudonoji 
Kinija su 17 milijonų narių yra viena didžiausių komunistų par
tijų. Už komunistinio bloko sienų yra dvi reikšmingos komunis
tų partijos: Indonezijos (2 milijonai komunistų) ir Italijos (1,4 
milijono). 50 kitų komunistų partijų, kurios veikia Afrikoje, Azi
joje ir Pietų Amerikoje išsilaiko tik Maskvos ir Pekino remia
mos.

Konstatuojant, kad šiapus komunistinio bloko, įskaitant In
doneziją ir Italiją, komunistų nėra daugiau 6milijonų, neįsivaiz
duojama, kaip jie galėtų legaliomis priemonėmis paimti valdžią.

★

KOMUNISTAI paskutiniu laiku padarė dvi stambias klaidas, 
kurios sunaikino jų kelių metų propagandos vaisių. Kinijai už
puolus Indiją, komunistų partija Indijoje prarado 30,000 narių ir 
sumažėjo Pekino įtaka kituose Azijos kraštuose.

Antra klaida padaryta rusų Kuboje. Pietų Amerikos komu
nistams buvo sunku priimti sovietų pasiaiškinimą dėl raketų ati
traukimo iš Kubos.

Afrikoje komunizmas susilaukė didelio nepasisekimo Alži- 
re uždarant komunistų partiją. Tai buvo didelis smūgis Maskvai 
ir Pekinui, kurie iš čia tikėjosi išplėsti savo veiklą į kitas Af
rikos valstybes.

Pagaliau, komunistai visą laiką gyrėsi, kad jų blokas soli
dus ir nėra jokio skilimo, o realybėj pasirodė kas kita. Krem
liaus puolimai- prieš buvusias kolonialines valstybes irgi neda
vė rezultatų, nes pasaulis pamatė, kad nuo 1939 m. 44 vakarie
čių valdomi kraštai gavo nepriklausomybę, tuo tarpu sovietai 
per tą laiką jėga prisijungė eilę kraštų (jų tarpe ir Pabaltijo 
valstybes).

Komunizmas turės išnykti, nes laisvė visais laikais trium
fuodavo prieš brutalumą ir pavergimą.

★

VILNIUJE Neringos kavinėn užėjusi sena moteris paprašė 
stiklą arbatos.

-- Rusiškos ar kiniškos? -- paklausė padavėja.
Senutė minutei susimąstė.
-- Gerai pagalvojus, aš pageidaučiau geriau kavos puodu-

vokiečiai turėjo dvi žvalgybos 
organizacijas: partinę ir karinę). 
Toje vietoje jis susidraugavo su 
kitais dviem vyresniais amžiumi, 
bet turinčiais mažesnes vietas: 
Clemens ir Tiebel. Juos visus ri
šo gimimo vieta -- Dresdenas. 
Po karo Felfe tuojau pat pasiūlė 
savo tarnybą britų žvalgybai, ku
ri jį priėmė ir įsakė denacifi- 
kacijos teismui nacį Felfę kvali
fikuoti kaip "nichtbetroffener", 
atseit, nacizmo nepaliestą. Po 
poros metų britai Felfę iš savo 
tarnybos atleido, bet, būdamas 
žvalgybos specialistas, jis grei
tai gavo kitą vietą vokiečių įs
taigoje, kuri apklausinėdavopa
bėgusius iš sovietų zonos. 1949 m. 
rudenį iš Italijos grįžo draugas 
Clemens, kuris ten buvo teisia
mas už žydų šaudymą, tačiau iš
teisintas. Clemenso žmona,.liku
si Dresdene buvo įtraukta į so
vietų žvalgybos tarnybą ir Cle- 
mensui grįžus į Vakarų Vokie
tiją iš Italijos, tuojau buvo pa
siųsta pas vyrą su prašymu at
vykti pasikalbėti į sovietų zoną. 
Neturėdamas kito užsiėmimoCle 
mensas pasiūlymą priėmė, buvo 
sovietų labai širdingai ir iškil
mingai priimtas, vaišinamas ir 
apdovanotas. Jo uždavinys --su
eiti į kontaktą su kitais buvusiais 
nacių žvalgybininkais.

Tuo tarpu Vakarų Vokietijoje 
generolas leitenantas Reinhardas 
Gehlen, buvęs kariuomenės štabo 
skyriaus "Fremde Heere Ost" -- 
Rytų kariuomenės -- skyriaus vir 
šininkas, iš buvusių kariuomenės 
žvalgybos specialistų amerikie

čiams suorganizavo savo 'pri
vačią’ špionažo organizaciją, ku
ri labai greitai patiekė daugiau 
informacijų apie Sovietų Sąjun
gą ir jos zoną Vokietijoje negu 
visos kitos žvalgybos kartu. Geh- 
lenas į savo organizaciją iš pra
džių nepriėmė buvusių nacių, ta
čiau vėliau, amerikiečių spau
džiamas, jis pradėjo verbuoti ir 
nacių žvalgybininkus. Gehlenas 
aiškino amerikiečiams, kad na
ciai esą netinkami jo tarnybai, 
nes sovietai, iššifravę nacių pra
eitį, gali juos šantažuoti ir grą- 
sindami išduoti priversti tarnau
ti abiem pusėm, tačiau Washing- 
tone buvo nutarta, kad buvę na
ciai Vakarų tarnyboje tą patį ga
li padaryti su naciais... esančiais 
sovietų tarnyboje.

Tokiu būdu Felfe su savo drau
gais Clemensu ir Tiebel pagaliau 
pateko į Gehleno organizaciją, 
kur Felfe, kaip ir nacių tarnybo
je, greičiau pradėjo daryti kar
jerą nei jo draugai. PerClemen- 
są jie Jkartu buvo ir sovietų tar
nyboje'. Felfe pakilo iki skyriaus 
III f vedėjo etato, kuriam priklau
sė kova su sovietų špionažu Va
karų Vokietijoje! Jis gaudavo 
1.700 markių į mėnesį kas Vokie
tijoje yra didelė alga. Sovietai 
kaip neturtingesni, jam mokėjo 
mažiau -- viso per 10 metų 
apie 150.000 markių. 1960 m. Fel
fe ir Clemens atšventė savo tar
nybos Vakarams ir sovietams 10 
metą jubiliejų. Ta proga Maskva 
jiems persiuntė po 2.000 markių, 
o generolas Gehlenas, kurio or
ganizaciją, Vokietijai atgavus su
verenumą, iš amerikiečių per
ėmė federalinė respublika ir lai
ko tiešioginėje kanclerio žinioje 
kaip ’Bundersnachrichtendienst’, 
savo agentams išdavė po medalį 
vaizduojantį Šv. Jurgį, duriantį 
drakoną su užrašu: "Fuer treue 
Dienste" --už ištikimą tarnybą.

Per tuos dešimt ištikimos tar
nybos metų Felfe irco sovietams 
persiuntė apie 15.000 dokumentų 
nuotraukų ir išdavė apie 65 į So
vietų Sąjungą atsiųstus vokiečių 
Šnipus. Felfe tačiau nebūtų galė
jęs pakilti Gehleno organizacijoje, 
jei sovietai jam nebūtų atskleidę 
kai kurias savo paslaptis, kurias 
jis galėjo perduoti Gehlenui, įskai
tant ir kai kurių savo agentų iš
davimą.

Iš visos tos aferos Gehleno 
organizacija, -- kurios biudže
tas siekia netoli 60 milijonų mar
kių į metus ir kurioje dirba apie 
2.200 žmonių, jų tarpe dar apie 
20 buv. nacių partijos narių, -- 
liko tik tokia paguoda, kad ji pa
ti visdėlto Felfę ir co suse
kė. Didžiausia bausmė už špio
nažą Vokietijoje tėra 15 metų s. 
d. kalėjimo. Felfė š.m. liepos 
23 d. gavo 14 metų, Clemens --• 
10, Tiebel -- 3. Pirmą kartą 
Clemens pasirodė esąs gudres
nis už Felfe. Iš sovietų gautus 
pinigus jis praūžė, tuo tarpu 
Felfe juos investavo į vilą 
prie Starnbergerio ežero, kuri 
buvo konfiskuota.

Dainininkė Genovaitė Vasiliauskienė, kuri duos visą eilę koncertų JAV lietuvių kolonijose, jau 
atvyko iš Australijos ir šiuo metu vieši pas savo seserį ir švogerį dr. Sandargą, North Royalton, 
Ohio. Clevelando laikraščio The Plain Dealer reporteris aplankęs viešnią, padarė su ja platų pa
sikalbėjimą. Kaip žinoma, pirmasis jos koncertas įvyks rugsėjo 21 d. Detroite, rugsėjo 28 d. Cleve
lande, spalio 6 d. Hamiltone, spalio 12 d. Rochestery, spalio 13 d. Bostone, lapkričio 9 ar 10 d. Chi
cagoje, lapkričio 16 d. Omahoj ir lapkričio 23 d. Los Angeles. Be to, dar numatyta suruošti jos kon
certus Toroneč Philadelphijoje, New Yorke ir Baltimorėj.

LAISVASIS PASAULIS TURI PANAUDOTI SOVIETU
SILPNYBES LAISVĖS REIKALUI

Pavergtųjų Tautų Savai
tės proga liepos 17 Wash- 
ingtone Pavergtųjų Tautų 
Seimas suorganizavo pa
vergtųjų tautų bylos iškili- 
siems gynėjams: senatoriui 
K. B. Keating, kongresma- 
nui J. S. Monagan, žurnalis
tui R. Drummond, rašytojui 
E. A. Movvrer ir Indianos 
valstybei garbės žymenų iš
kilmingą Įteikimą. Iškilmės 
pradėjo msgr. J. Balkūnas 
malda ir Pavergtųjų Seimo 
pirmininkas Įvedamuoju žo
džiu, kuris išsklaidė vadina
mos sovietinės liberalizaci- 
jos dūmus, Vakaruose daug 
kam kliudančius matyti so
vietų pavergtųjų tautų tik
rovę. Pavergtųjų Seimo pir
mininkas pabrėžė du daly-

PATIKSLINIMAS: Liepos 22 d. 
Dirvos Nr. 83 į mano str. "So
vietų špionažo veikla" įsivėlė 
sakinys, kurio visai nebuvau pa
rašęs. Turėjo būti: "... visos ži
nios apie sovietų špionažą... tu
ri vieną tikslą: būk atsargus." 

Bilietas kelionei atgal...

kus: pirma, laisvasis pasau
lis turi akivaizdžiai parody
ti sovietams, kad yra galin
gas, vieningas ir ryžtingas 
ginti laisvės vertybes; ant
ra, turi parodyti sovietų pa
vergtųjų tautų nepriklauso
mybė ir laisvė yra laisvojo 
pasaulio, pirmiausia Ameri
kos, politikos vienas iš ob
jektų. o ne vien tik priemo
nė savo kalboms sovietinės 
politikos pavyzdžiais pa
iliustruoti.

Iškilmėse dalyvavo per 
200 svečių, daugiausia JAV 
senatorių ir kongresmanų, 
per 50. Dalyvavo taip pat 
būrys Washingtone rezi
duojančio diplomatinio kor
puso narių. Būdinga, kad 
Valstybės Departa m e n t o 
pareigūnų nebuvo. Tai Mas
kvos pasitarimų šešėlis.

Senatorius K. B. Keating 
perspėja

Priimdamas laisvės žy
mūno garljėsžymeni, senato
rius K. B. Keating savo žo
dyje perspėjo, kad Krem

liaus peršamas Rytų-Vaka
rų nepuolimo paktas reikš
tų status quo užantspauda- 
vimą pavergtojoj Europoj. 
Anot senatoriaus, toks pak
tas tegali būti pavergtosios 
Europos tautų laisvo apsi
sprendimo padarinys, bet 
ne jų vergijos antspaudas. 
Jis taip pat perspėjo dėl 
JAV politikos naujų termi
nų semantikos: ”accomoda- 
tion” vietoj ”appeasęment”, 
’’safe for diversity”, vietoj 
”coexistence” ir vietoj ”So- 
viet imperialism” — ”So- 
viet deep interest in a just 
and genuine peace”. ”Man 
pagaugais nueina tik pagal
vojus apie tai, kokias reak
cijas šiokios politikos pa
reiškimai turi sukelti komu
nistinės priespaudos au
koms anapus geležinės už
dangos’’, pareiškė senato
rius Keating.

Senatoriaus T. J. Dodd 
penki punktai

Garbės žymenų Įteikimo 
laisvės žymūnams iškilmėm 
vadovavęs senatorius T. J. 
Dodd savo baigiamajam žo
dy tarp kitko pareiškė at
metąs tą defetistinę filoso
fiją, kuri išpažįsta, kad tau
toms iš sovietinės vergijos 
kelio į laisvę nėra, ir tokiam 
keliui pastatyti senatorius 
pateikė šias penkias sąly
gas:

Laisvasis pasaulis priva
lo pavergtųjų tautų bylą 
kelti kiekvienoj diplomati
nėj konferencijoj, kiekvie
noj JT sesijoj ir kiekviena 
kita proga.

Laisvasis pasaulis turi 
panaudoti komunistinio pa
saulio silpnybes ir skizmas 
laisvės reikalui, o ne savo 
patogumui ir nieko neveiki
mo politikai.

JAV užsieninė pagalba 
turi tapti laisvės ginklu.

Taip pat laisvojo pasaulio *
(Nukelta į 2 psl.)
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REIKALINGI ŽMONĖS - NE AUTOMATAI flPIE braziluos gyvates
Likimas lėmė, kad mūsiš

kė išeivijos Lietuva — pro
porcingai — turi daug dau
giau išsimokslinusių žmo
nių, negu kai kurios tau
tos, gyvendamos savose te
ritorijose — ne tremtyje, 
ne išeivijoje.

Tėvai, ragavę saldžių 
mokslo vaisių, stengiasi ir 
savo vaikus išmokslinti. Dėl 
tos tad priežasties, ir iš jau
nosios kartos — ypač š. 
Amerikos žemyne (JAV-se, 
Kanadoj) — jau turime ne
maža inteligentijos ir jos 
skaičius dar turi tendenci
jos didėti.

Bet ne visada tuo galime 
džiaugtis, kartais tenka ir 
liūdėti. Kartais norisi 
skelbti paieškojimą tų žmo
nių, kurie, atsivežę mokslo 
bagažą iš Tėvynės arba — 
jį įgavę čia — visiškai nu
sisuko nuo mokslinio, kul
tūrinio ir visuomeninio dar
bo, šiuo metu taip reikalin
go savajai tautai, ir pasili
ko tik savo turimo darbo 
nereikšmingais automatais, 
paskendusiais darbo ir do
lerio kasdieninėj rutinoj.

Tik pagalvokime, kiek čia 
mes turime profesionalų, 
dirbančių savose profesijo
se. Bet ar daug jų matome 
dirbančių ir lietuviškos tau
tinės kultūros darbe ir vi
suomeninėj veikloj ? Tai 
klausimas — nerandąs pa
tenkinamo atsakymo.

Tame darbe šiek tiek dau
giau galima rasti dirbančių 
iš "nepraktiškųjų” profesi
jų žmonių — žurnalistų, ra
šytojų, mokytojų, teisinin
kų — buv. teisėjų, advoka
tų ir t.t.

Profesionalai, nors iš ma
terialinės pusės būdami 
daug tvirtesni už tuos in
teligentus, kurie priversti 
dirbti bet koki pasitaikiusi 
darbą, daugumoj netik ne- 
bedalvvauja tautiniai lietu
viško darbo baruose, bet ne
remia ir nepalaiko savosios 
kultūros svetur: neperka 
lietuviškų knygų, savųjų 
dailininkų kūrinių, nedaly
vauja koncertuose, vaidini
muose ir 1.1. Taigi, iš jų 
esama nemaža tokių, kurie, 
galima sakyti, lietuviškam 
darbui, savajai kultūrai ir, 
bendrai, lietuvybei — jau 
yra žuvę, netgi nepasisten
gę nūn kenčiančiai ir kanki
namai Lietuvai atsiteisti už 
gautąjį išsimokslinimą.

Laisvasis 
pasaulis...

(Atkelta iš 1 psl.) 
užsieninė prekyba turi būti 
parama laisvės diplomati
jai.

Pagaliau Kubos išlaisvi
nimas, anot senatoriaus 
Dodd, ne tik išpjautų komu
nizmo vėžį pietinėj Ameri
koj, bet ir turėtų neaprėpia
mų padarinių Europoje ir 
Azijoje.

Pavergtųjų Seimo 
delegacija Valstybės 

Departamente
Liepos 18 valstybės pase- 

kretorius R. Daveis priėmė 
Pavergtųjų Seimo delegaci
ją: pirmininką G. Dimitro- 
vą (Bulgarija), S. Korbons- 
kį (Lenkija), F. Nagy 
(Vengrija), V. Sidzikauską 
(Lietuva), ir Seimo gen. 
sekretorių B. Costę (Rumu
nija). Ilgiau kaip valandą 
užtrukusiame pasikalbėjime 
buvo pasiaiškintas galimas 
Maskvos pasitarimų ir su
sitarimų poveikis sovietų 
pavergtųjų kraštų padėčiai 
ir JAV politikai jų atžvil
giu, taip pat buvo aiškinta
si galimybė į ateinančio 
Jungtinių Tautų Pilnaties 
Susirinkimo dienot v a r k e 
įtraukti sovietinio koloniz- 
mo klausimas.

PRANYS ALŠĖNAS

šiuos nelinksmus 
džiojimus rašau ne iš piršto 
lauždamas faktus, bet juos 
imdamas iš tikro — realaus 
gyvenimo. Pav., žinau eilę 
tokių asmenų, kurių litua
nistinės bibliotekos — gana 
didelės. Lietuvišk o s i o m s 
knygoms išmokėtosios su
mos — siekiančios $2-3,000. 
Tie žmonės nepelningų pro
fesijų intelektualai, ra
šytojai, žurnalistai, šiuo 
metu kasdieninę duoną už
sidirbą, kartu — ir dvasinį 
maistą — knygas perką, be
dirbdami skerdyklose arba
— sargaudami kokiuose 
nors dideliuose rūmuose . . .

Panašūs reiškiniai yra ir 
su mūsiške jaunąja inteli
gentija (nors tai — jau 
kiek ir mažiau stebina 
mus). Ir tos kartos inteli
gentų — profesionalų, kar
tu bedirbančių ir lietuvišką 
kultūrinį bei visuomeninį 
darbą — teturime tiek, kad 
galime juos ant pirštų su
skaityti.

Didelėms tautoms savųjų 
intelektualų didesnės dalies 
p a s k endimas kasdieninėj 
darbo rutinoj — gal sudaro 
dar netokią baisią realybę, 
bet mūsų mažai tautai — 
tai perdidelis nuostolis. Mes 
negalime leisti sau tokios 
prabangos, kad išmokslinti 
žmonės — tepąliktų tik sa
vo profesinių darbų auto
matais — robotais. Todėl ir 
skelbiame tokių nuklydėlių 
nuo tautinio darbo žmonių 
paieškojimą.

Tiesą pasakant, tokių 
balsų netik mūsuose jau 
girdima. Jie jau ataidi ir iš 
didžiųjų kraštų pilnaverčių 
intelektualų burnų, ir JAV 
jau šaukiama, kad jiems 
reikalingi pilnutiniai žmo
nės inteligentai — ne auto
matai, ne kasdieninio darbo 
robotai, ne skeveldros, bet 
žmonės.

Amerikoj jau girdimas 
šauksmas už griežtą švieti
mo sistemos reformą, kuri 
pajėgtų mokinti ir auklėti 
pilnutinius žmones — ne 
skeveldras ir siauro pasirin
kimo specialistus.

Tenai jau šaukiama prieš 
kvalifikuotus ir gerai treni
ruotus specialistus, kuriuo
se (baigus universitetus) 
nelieka kito žmoniško inte
reso, kaip tik savoji spe
cialybė.

Jie šaukia dideli būdami, 
tad, kaip mums nešaukti — 
mažai tautai ? . . .

štai, New York Times 
Magazine, prieš daugiau 
kaip metus laiko, buvo pa
talpintas gana kandus, bet 
itin sąmojingas ir realus 
vieno anglistikos profeso
riaus ir direktoriaus South 
Illinois universitete rašinys, 
tuos siauruosius specialis
tus išvadinąs skeveldromis
— ne žmonėmis.

Esą. JAV visuomenė au
gina savo geriausius protus, 
siųsdama klaidingomis link
mėmis ir panardindama 
juos klaidingo vertybių pa
jautimo balom Specialistas

VlkSHHMl IIIK UJItJE PIRKITE NUJOJĘ MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. ANTIQUE, Four Roses 86 proof 

Str. Burb. Whiskey
2. BARNETT Prancūziškas konjakas ..
3. KRON BRANNVIN AQUAVIT

švediška.............. ....
4. Import. 6 metu CANADIAN

1VHISKEY .....................................

’>th $3.98

5th $3.98

5. NAPOLEON FRENCH BRANDY .... 5th $3.35
6. METAXA, Graikų brandy, 90 proof . 5th $5.7;5
7. V AT 69 SCOTCH Whiskey . .. 5th $4.9$
8. BORDEAUN French vine . . 5th $0.98

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

išve- ' pažinti, kad tojoj srity

chirurgas, esą, pasiteirauja 
kirpykloje apie politinę pa
dėti ir turi pats sau prisi- 

jis daug didesnis neišmanė
lis, negu anas kirpėjas . . .

Esą, ”gauti darbą” (žino
ma, gerą — pelningą dar
bą) virto tautiniu šauksmu. 
"Specializuotis, specializuo
tis, specializuotis” — virto 
tautiniu reikalu. Gauti dar
bą. Daryti pinigą. Dirbti, 
studijuoti, lankyti kolegiją 
ir gauti darbą. Vesti ir rū
pintis, kad žmona gautų 
darbą. Turėti vaikų ir rū
pintis, kad vaikai gautų 
darbą. Visi šie darbų ieško
tojai, pinigų darytojai spe
cialistai, sukuria ūkinę san
tvarką, kuri gali sugriūti, 
paniekinusi daug esminges
nes vertybes.

P a s i s a kydamas prieš 
šiuos automatus specialis
tus, kurie ir patys vargiai 
jaučiasi laimingi, anas au
torius apeliuoja:

"Mes neturime leisti, kad 
mūsų kolegijų studentus 
pavergtų siaurais specialis
tais be platesnio pagrindi
mo. Mums reikia daugiau 
psichologijos, daugiau lite
ratūros, daugiau istorijos 
bei antropologijos, daugiau 
filosofijos, daugiau visų 
dailiųjų menų ir humanisti
nių dalykų”. . .

Esą, jei mes pasikliausi
me technologais ir inžinie
riais, jie gal nugabens mus 
į mėnuli, ar net Marsą, bet 
kam gabenti iš žemės tokią 
kvailą bendruomenę ?

Gi pačioje žemėje — esą, 
galima sukurti šviesią, lai
mingą, sveiką bendruome
nę. Tik jos nesukursime iš 
skeveldrų. Ją galime sukur
ti tik iš griežtų, sveikų, lai
mingų ir atsakomybę jau
čiančių vyrų ir moterų . . .

Esą, mūsų bendruomenė 
reikalinga specialistų, ta
čiau ji desperatiškai reika
linga ir pilnutinių vyrų ir 
moterų, žavios skeveldros 
— turinčios būti pakeistos 
žaviais žmonėmis.

Mes, lietuviai, nieko ne
begalime prie to pridėti — 
tik pritarti tokiems išve
džiojimams. Niekam taip 
nereikalinga pilnutinių žmo
nių, kaip mums — mažai 
lietuvių tautai.

STASYS VANCEVIČIUS

Kada 1930 metais ren
giausi važiuoti iš Lietuvos 
į Braziliją, keletas mano 
gerų bičiulių visaip atkalbi
nėjo nuo to sumanymo ir 
patarė nevažiuoti į tą "gy
vačių šalį”, kur, esą, gyva
tės net miesto šaligatviais 
šliaužioja, kai saulė užkai
tina. Nenorėjau tikėti toms 
pasakoms ir surizikavau va
žiuoti į Sao Paulo, kur jau 
tuo metu gyveno ir dirbo 
gana daug lietuvių. Jau 
daug metų čia gyvenu, bet 

Šio straipsnio autorius St. Vancevičius (dešinėje) Butantan Institu 
te prie gyvačių iškamšų rinkinio.

dar neteko matyti nei vie
nos gyvatės šliaužiojant ša
ligatviu.

. Apsigyvenęs Sao Paulo 
pirmą kartą įvairių rūšių 
ir dydžio gyvačių pamačiau 
Butentan Institute, kuris 
randasi viename to miesto 
priemiestyje. Nežinau ko
dėl man jos nei baimės nei 
pasišlikštėjimo nesukėlė. Ir 
po kelių mėnesių, kada dėl 
darbo stokos teko iš Sao 
Paulo išvažiuoti į Rio Gran
de do Su] estadą (Brazilijos 
nietuose) bei pradėjus dirb
ti prie naujai vedamo kelio 
per miškus, teko pamatyti 
gyvačių ne uždarytame In
stitute, bet "laisvėje”. Ir 
čia jos baimės ir pasibiau- 
rėjimo man nekėlė. Mėgau 
su darbo draugais dalyvau
ti gyvačių "medžioklėje”. 
Po 1930 m. Įvykusios Brazi
lijoj revoliucijos teko su ki
tu lietuviu dirbti vieno len
ko kolonisto ūkyje tam pa
čiam Rio Grande do Sul es- 

tade. Ten bedirbant teko už
mušti ir gyvų sugauti dau
gybę didesnių ir mažesnių 
gyvačių. Niekur Brazilijos 
laukuose man neteko maty
ti tiek daug gyvačių, kiek 
jų buvo ten. Bekertant 2-3 
metrų aukščio krūmokšlius 
užtikdavau daug gyvačių. 
Mano darbo kompanijonas 
lietuvis T. Adomavičius la
bai jų bijojo ir užtikęs gy
vatę, bėgdavo nuo jos kaip 
padūkęs. Aš priešingai — 
tuojau pasistengdavau ją

"sudoroti”.
Liuosu nuo darbo laiku 

mano geriausia pramoga 
būdavo pasišaukti du dide
lius šeimininko šunis ir eiti 
su jais gyvačių medžioti. 
Šunys tuojau surasdavo 
krūmokšliuose ir išdžiuvu
sioje žolėje pasislėpusią gy
vatę, bet tokiose vietose ne
galėdavo jos paimti. Tada 
aš ateidavau į pagalbą su 
tam tikromis, mano pada
rytomis replėmis (žinoma, 
ant ilgo koto). čiupdavau 
gyvatę replėmis už kaklo ir 
išvilkdavau į tuščią aikštę 
arba ant kelio, numesdamas 
šunims. Abudu šunes buvo 
tiek įgudę, kad aplink gy
vatę sukdamiesi lodavo, o 
ši galvą iškėlusi taikidavosi 
jiems įgelti. Bet vienas ar 
kitas iš šunų taip staigiai 
čiupdavo gyvatei už kaklo 
prie pat galvos, kad ši ne
spėdavo įgelti. Nučiupęs 
gyvatę šuo smarkiai sukas- 
davo ir papurtęs sviesdavo 
ją kelis metrus nuo savęs. 
Toks žaidimas tęsdavosi, 
kol gyvatė likdavo su visai 
nukąsta galva.

Kiek Rio Grande do Sul 
estade teko užtikti gyvačių 
beveik visos bėga nuo žmo
gaus (nuo šunies ne), išski- 
rus barškuolę, kuri nepaju
dėdavo iš vietos.

Bet didžiausias Brazilijoj 
gyvatinas yra Sao Paulo 
estade. netoli Itanhaen 
miestelio, vienoje saloje, va
dinamoje ”Queimada Gran
de”. ši sala randasi 30 km. 
nuo to miestelio ir tiek pat 
nuo pajūrio. Sala turi tik 
1500 metrų ilgio ir 600 met
rų pločio plačiausioj savo 
vietoj. Nuo 1925 metų salo
je "Queimada Grande” nie
kas iš žmonių negyvena, nes 
ji yra pasižymėjusi nepa
prastu nuodingų gyvačių 

gausumu. Į šią salą retkar
čiais atvyksta Butentan In
stituto mokslininkai kelių 
dienų ekspedicijai bei gy
vačių medžioklei.

”Queimada Grande” salo
je ypatingai daug yra gy
vačių "jararaca ilhoa”, ku
rios moksliškas vardas yra 
"Bothrops insularis”. Šių 
gyvačių nuodai yra 17 kar
tų stipresni už paprastos, 
taip pat nuodingos, "jarara- 
ca” gyvatės nuodus. Pažy
mėtina, kad "Queimada 
Grande” sala yra vieninte
lė pasaulyje vieta, kurioje 
randamos "jararaca ilhoa” 
rūšies gyvatės. Pasakoja
ma, kad prieš kelis metus, 
vienas žvejų laivelis, be
plaukdamas arti šios salos, 
priplaukė prie kranto, nes 
žvejai pastebėjo pakrantėje 
beaugančius bananus. Vie
nas iš jų išlipo į krantą pa
siskinti bananų ir buvo gy
vatės "jararaca ilhoa” įgel
tas. Jis mirė laike kelių mi
nučių !

Šią gyvačių rūšį saloje 
pirmą kartą atrado ir klasi
fikavo 1921 metais Dr. Af- 
ranio do Amarai, tuo metu 
buvęs Butentano Instituto 
direktorius. Toliau moksli
nimus tyrinėjimus su tos 
rūšies gyvatėmis tęsia žy
mus Butentano Instituto 
mokslininkas Dr. Alphonse 
Richard Hoge. Jis šią salą 
yra aplankęs daugiau kaip 
20 kartų. Kokia gausybė tų 
gyvačių saloj, galima spręs
ti iš vienos Dr. Hoge ekspe-' 
dicijos. Perėjus per salos 
krūmokšlių vos poros kilo
metrų tarpą, buvo sugauta 
15 "jararaca ilhoa” gyva
čių. Butentano Instituto 
mokslininkai spėja, kad vi
soje saloje tų gyvačių yra 
virš 10,000. Tos gyvatės 
dar ir tuo yra labai pavojin
gos, kad jos mėgsta lipti į 
medžius ir krūmus, todėl ir 
ilgais aulais batai ne visada 
gali apsaugoti nuo įgėlimo.

Iki 1925 metų vieninteliai 
gyventojai saloje buvo jū
ros švyturio prižiūrėtojai, 
bet dėl didelio gyvačių pa
vojaus buvo Įtaisytas auto
matiškas švyturys ir jo 
prižiūrėtojai išgabenti iš 
salos.

VERTA MONOGRAFIJA

Amerikos lietuvių spau
doje jau buvo pakankamai 
pasisakyta apie Vlado Min- 
gėlos parašytą monografi
ją. Aišku, kad tokie veika
lai yra geriausias būdas pa
rodyti mūsų tautai nusipel
niusiems pagarbą. Mes ne
galime savuosius palikti 
svetimiesiems, kaip kad at
sitiko su M. K. Čiurlioniu, 
apie kurį rusai, vokiečiai, 
prancūzai ir net suomiai 
daugiau rašę negu mes pa
tys.

Vlado Mingėlos monogra
fija apie kun. A. Miluką te
būna paskatinimu, kad mū
sų tautos atmintinos asme
nybės nebūtų pamirštos ir 
liktų gyvu pavyzdžiu atei
nančioms kartoms. Mūsų 
biografikai VI. Mingėla ati
davė didelę duoklę. Ir pati 
monografija, nežiūrint, kad 
tai yra pirmasis tos rūšies 
bandymas, VI. Mingėlai pa
sisekė. Be to, kad autorius 
išdrįso imtis plataus, mono
grafinio darbo, jam pri
klauso visų mūsų padėka ir 
pagarba.

Norintieji įsigyti veikalą 
gali kreiptis į patį autorių: 
VI. Mingėla, 153 E. Park- 
hurst, Detroit 3, Mich. arba 
telefonu TO 7-0153. Knygos 
kaina $6.00. (ss)

R. SPALIO 
naujai pasirodęs 
novelių rinkinys, 

ANGELAI IR NUODĖMĖS, 
išleistas Nidos Knygų Klu

bo Londone, 
jau gaunamas Dirvoje. 
Kaina — 2 dol.
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NEPATOGU
Prieš daugelį metų, po ilgų derybų, pavyko man išprašyti 

straipsnį iš gero mano kolegos Petro K. Korp! Neo-Lithuania 
žurnalui Akademikui. Parašė straipsnį, užvardintą "Nepatogu”, 
išnagrinėjęs jame kuo ne visus vyriausybės ir krašto administra
cijos "nepatogumus": nepatogu atleisti iš tarnybos seną, pensi
ją išsitarnavusį rusų kilmės aukštą valdininką dėl to, kad jo žmona 
išlaidi ir neturėsiąs iš ko pragyventi. Nepatogu pakeisti visos 
eilės aukštose valdžios pareigose esančių opozicijos žmonių, kaip 
nepamainomų. Nepatogu priimti į tas vietas pozicijos žmonių, 
kad visas reikalas nepakviptų diktatūra. Ir taip buvo iškelta aikš
tėn visa eilė "nepatogumų", kurie visai kitoje šviesoje pastatė 
krašto administracijos sudėtį ir politiką, negu daugelis kad sten
gėsi nušviesti. O daugeliui gi rūpėjo iškelti, kad opozicija buvo 
suvaryta į katakombas ir koncentracijos stovyklas. Apie katakom
bas kalbėti užėmus aukštą vietą valdžioje tikrai nepatogu. Už tai 
visi "patogumai" atsivėrė prezidentui A. Smetonai pasitraukus iš 
krašto bolševikams "vykdant" Sov. Sąjungos ir Lietuvos nepuolimo 
sutartį...

Atsivėrę burnos nepaliauja burnoję dar ir šiandien, 20 metų 
praėjus...

Daug kas nepatogu ir šiandien. Tik jau iš kitos giesmių kny
gos. Savo laiku anekdotu virtęs A. Voldemaro pažadas, kad Seimo 
rinkimai būsią paskelbti "jei ne pavasarį, tai rudenį", šiandien jau 
nebe anekdotas, nes demokratiškesni VLIK nariai už nedemokra- 
tiškesnius ne VLIKO narius apie kokius rinkimus nei kalbėti nenori. 
Šiandien nedaug teturime bendrinių organizacijų, kuriose būtų prak
tikuojami laisvi rinkimai. Jų vietą užima naujasis''metodas -- nomi
nacijos. Nes renkant gali kilti kai kurių nepatogumų -- gali likti ne
išrinktas tos ar kitos organizacijos atstovas. Kad toks atstovų de
legavimo principas yra grynai fašistinis, niekam jau ir į galvą ne
beateina. O kam gi būtų patogu apie tai užsiminti...

Ir taip taršydami senus, nedemokratiškus laikus, einame keliu, 
kuriame patogu naudoti dar blogesnius metodus. Šiandien patogu sa
vo nuomonės ir siūlymo nepravedus steigti kitą organizaciją užsi
spyrimui ir {geidžiams patenkinti. Šiandien pozicijos ir opozicijos, 
kaip tai suprantama demokratinėje santvarkoje, pas mus nėra, nes 
pozicija ir opozicija negali tilpti vienoje organizacijoje. Šiandien vy
rauja pralaimėjusios nuomonės pozicija, kuri žūt būt privalo būti vyk
doma nesiskaitant su priemonėmis.

Šiandien viskas patogu, nes nebėra atsakomybės jausmo. Mūsų 
organizuotumas, tolerancija, kito nuomonės gerbimas dažnai nugali
mi savimeilės. Ir taip mes matomeeiles veikėjų, einančių savu siau
ru keliu.

Savų ambicijų atsižadėti -- nepatogu. (j.č.)

I LAISVĘ ŽURNALE (Nr. 32), 
atsakydamas I V. Alksninio 
straipsni "Ar tiesus mūsų lais
vės kovos kelias" pasisako Vt. 
Vt., kad --

VALSTYBINIS IR TAUTINIS 
KELIAS NEVISADA SUTAMPA

V. Alksninis Dirvoje (1963.4.5) 
abejoja Lietuvos laisvės kelio 
tiesumu, nes Vliko ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininkai 
nėsą palankūs bendriems lais
vės kovos žygiams su ukrainie
čiais ir kitomis Sov. Sąjungos 
tautomis. Autorius laiko, kad toks 
nusistatymas yra priešingas mo
ralei ir įžeidžiąs Ukrainą. Pa
gal autorių "Lietuva turėtų iškel
ti praplėtimą pavergtų tautų šei
mos," atseit Pavergtųjų Seimo 
sudėties. Dirvos bendradarbioke 
liamos mintys vertos dėmesio, 
nes (a) jos faktiškai kelia dile
mą, su kuo Lietuvai tikslinga 
jungtis savo laisvės kovoje: su 
vadinamais Sov. Sąjungos sate
litais, -- Bugarija, Čekoslova
kija, Lenkija, Rumunija, Vengri
ja, -- ar su Sov. Sąjungos sie
nose esančiomis pavergtomis 
tautomis: (b) jos neskiria vals
tybinės ir tautinės bendradarbia
vimo su Sov. Sąjungos tautomis 
plotmės.

Dilema su kuo Lietuvai tiks- 
liga jungtis savo laisvės kovoje, 
kyla iš fakto, kad sovietiniai sa
telitai pabrėžtinai atžymi savo ir 
Baltijos valstybių tarptautinės 

padėties skirtumą nuo Sov. Są
jungos respublikų, nurodydami, 
kad jų ir Baltijos valstybių byla 
su Sov. Sąjunga yra perdėm tarp
tautinio pagrindo’, būtent, 2-jo pa
saulinio karo nebaigta tarptauti
nė byla, o Sov. Sąjungos tautų by
la yra Sov. Sąjungos vidaus rei
kalų pagrindo.

Su Ukrainos priėmimu Pav. 
Seimas susidūrė savo veiklos 
pradžioj. Lietuvos delegacija pa
laikė (ir to nusistatymo nėra pa
keitusi) Ukrainos į Pav. Seimą pri
ėmimą. Seimo didžioji dauguma 
betgi tam buvo ir tebėra aiškiai 
nepalanki. Daugumos nusistaty
mas nueina, kaip Dirvos bendra
darbiui atrodo, iš Lenkijos ar 
kitų seimo narių priešiškumo 
ukrainiečių valstybinės nepri
klausomybės siekimams ar Sov. 
Sąjungos išskaidymui nepriklau
somomis valstybėmis. Anaiptol. 
Atvirkščiai, visi seimo nariai 
tam yra palankus ir tokias pas
tangas remia. Seimo daugumos 
nusistatymas nepriimt Ukrainos į 
Seimą eina ne iš priešiškumo 
Ukrainos teisingiems ir pagrįs
tiem^ nepriklausomybės sieki
mams, o iš tarptautinių įstaty
mų, kurie Ukrainos ir kitų Sov. 
Sąjungos respublikų nelaiko toly
giomis Lenkijai, Čekoslovakijai, 
Lietuvai, Latvijai. Tai nėra JVpo- 
litikos linija, o tarptautinės tei
sės bendras dėsnis. Nors sovie
tinė Ukraina ir sovietinė Gudija 
yra JT nariai, suvereninės vals
tybės status joms nėra pripa
žintas ir de jure jos nepriklau
somų valstybių bendruomenėje 
neegzistuoja, o tėra Sov. Sąjun
gos priklausiniai. Ir Baltijos vals
tybių tarptautinė teisinė padėtis 
nėra tolygi satelitų padėčiai. Bet 
juo labiau ji nėra tolygi Sov. Są
jungos respublikų padėčiai. Bal-

DIRVA

SHIS1IH1I II ĮMONĖS

Mūsų politiniai vadai dažnai 
padejuoja, kad išeivija nesidomi 
politiniais klausimais, kad laikui 
bėgant nebus kam perimti jų vie
tų, kad tuo ir baigsis politinės 
tremtinių pastangos išlaisvinti 
savąjį kraštą iš grobiko vergi
jos. Bet kai tik kas nors rimtai 
rengiasi svarstyti politines gali
mybes ir gal kiek naujesnius bei 
platesnius būdus Lietuvos išsi
laisvinimui, tie politikai vėl pra
deda aimanuoti, kad ne kiekvie
nas toje srityje išmano, kad rei
kia turėti patirties, įgaliojimų ir 
sumanumo, kad, va, jie šiame 
klausime nusimaną daugiausiai, 
todėl politinė veikla turėtų ir pa
silikti tiktai jų rankose. O jūs, 
gerbiamieji, galite ir toliau rū
pintis vaikų darželiais, tauti
niais šokiais, sporto aikštelė
mis, na, ir finansais, kurie įga
lintų mus, patyrusius politikus, 
veikti tėvynės vadavimo mono
polyje.

P.L. B-ei paskelbus, kad an
trajame jos Seime Toronte tarp 

tijos valstybės de jure egzistuoja. 
Ieškant analogijos, galima tarti, 
kad okup. Lietuvos ieškinys Sov. 
Sąjungai yra sutrukdyto valstybės 
atstatymo pagrindu, o Ukrainos 
ar kitų Sov. Sąjungos respublikų 
ieškinys Sov. Sąjungai tegali būti 
nuosavybės teisių pagrindu. Ka
dangi Baltijos valstybių ieškinys 
Sov. Sąjungai esmėje sutampa su 
satelitų ieškiniu, natūralus yra jų 
bendradarbiavimas laisvinimo by
loje tiek Pav. Seimo plotmėje, 
tiek kitais atvejais.

Lietuvos - Ukrainos tarptauti
nės teisinės padėties skirtumus 
ypač apdairiai turi respektuoti 
tos mūsų organizacijos ir jos at
stovai, kuriems tenka kalbėti 
Lietuvos vardu. O tuo vardu kal
ba ne tik nepriklausomos Lietu
vos diplomatai ir konsulai, bet 
ir Lietuvos delegacija Pav. Sei
me ir kitos Lietuvos laisvinimo 
organizacijos. Ir gerai, kad kalba 
nes tuo palaiko Lietuvos nepri
klausomybės tęstinumą, kurį 
Kremlius seniai siekia likviduo
ti, kad Baltijos valstybės savo 
tarptautine teisine padėtimi at
sidurtų vienoj plotmėj su Sov. 
sąjungos respublikomis. Šias 
Kremliaus užmačias turint min
ty, Lietuvos reprezentantams juo
ba privalu budėti dėl savo kraš
to tarptautinės teisinės padėties, 
kad Lietuva netaptų Sov. Sąjun
gos vidaus reikalu. Šiuo atžvil
giu Dirvos bendradarbio teikia
mas kelias yra tikrai slidus ir pa
vojingas, nes jis neskiria valsty
binės ir tautinės bendradarbiavi
mo plotmės su Sov. Sąjungos 
tautomis. Valstybinėje plotmėje 
Lietuvos byla su Sov. Sąjunga yra 
kito pagrindo, nei Ukrainos ir čia 
Lietuvos reprezentantų bendri 
žygiai su Ukrainos reprezentan
tais tik išimtinais atvejais teįma- 
nomi. Kas kita tautinėje plotmė
je. Čia lietuvių ir jų organizaci
jų bendradarbiavimas su ukrai
niečiais yra ir pageidautinas ir 
remtinas. Ir vienas pirmųjų tokio 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
uždavinių lietuviams turėtų būti 
pasiaiškinimas ir susipratimas 
su ukrainiečiais, kad jie liautų
si Baltijos valstybes tempę į 
vieną plotmę su Sov. respubli
komis. Toks Baltijos valstybių 
laikymas ”within the USSR" pa
čios Ukrainos laisvės kovai ir 
tarptautinei teisinei padėčiai nie
ko neprideda, o Baltijos valstybių 
padėtį iškraipo ir rezultate tetar
nauja Kremliaus užmačioms. 
Pvz. ABN Correspondence (1962 
Nr. 6) lentelėje apie Sov. Sąjun
gos sudėtį be jokios pastabos Bal
tijos valstybes {rikiuoja į vieną 
grupę su Sov. Sąjungos respubli
komis. Arba Freedom Facts(1963 
Nr. 4), kalbėdamas apie "Libe- 
ration from within", net taip pa- 
frizuoja padėt, kad išeina, jog 
Baltijos valstybės jau nuo 1920 
"Latvians, Estonians, Lithu- 
anians, Georgians, Armenians, 
Finus, Turks'yra Sov. Sąjungos 
sudėtinė dalis: 'Mongols, and 
others could liberate themsel- 
ves and regain the freedom they 
had in 1918-1920..." Būtų tiks
linga, kad ir Dirvos bendradar
bis, užuot ieškojęs tarp lietuvių 
nesamų Ukrainos laisvės oponen
tų, atkreiptų sau prieinamų uk
rainiečių sluoksnių dėmesį, kad 
šioks tikrai kreivokas jų laisvės 
kelias vargiai ar laisvėn eina.

LIETUVA PRIKLAUSO IR MUMS
tybės sąskaitom Taigi, kaip gali 
susipratęs lietuvis palikti savo 
krašto vadavimo reikalą "politi
kos žinovų" rankose, jei kuone 
visas tremties laikotarpis yra pa
rodęs, kad mūsų vadinamieji po-

GENIUS PROCUTA

kitų dalykų bus svarstoma pe
ticija Jungtinėms Tautoms ir P.
L. B-ės vaidmuo Lietuvos laisvi
nimo darbe, Lietuvių Dienų žur
nalo užklaustas VLIK’o dabarti
nis pirmininkas dr. A. Trimakas 
ir buvęs -- prel. M. Krupavičius 
pareiškė dėl to tam tikrus nuo
gąstavimus.

Iš tų atsakymų susidaro vaiz
das, kad vyrai, kurie vadovavo 
ir vadovauja vyriausiai lietuvių 
laisvinimo institucijai svetur, 
beveik visiškai nesupranta ar ne
nori suprasti tremties lietuvių 
(masės ar pavienių) psichologi
nio atsakingumo jausmo Lietuvos 
išlaisvinimo klausimuose bei 
darbuose.

Vienas dalykas yra turėti tau
tos įgaliojimą ir kitas dalykas 
suprasti tautos valią ir jos no
rus. Tas ne visuomet pasiseka, 
net ir laisvoms demokratinėms 
vyriausybėms, kurios kas 3-4 me
tai yra renkamos žmonių, kur 
opozicija, nepriklausoma spauda, 
radijas ir televizija yra.visuomet 
pasiruošę iškelti vyriausybės 
trukumus ir klystkelius.

VLIK’as jau kuone du dešimt
mečius yra atskirtas nuo tau
tos kamieno, bet visvien teigia, 
kad bent tremtyje, o tuo pačiu 
kol Lietuva yra pavergta, jis 
vienintėlis atstovauja tautos va
lią ir norus. Kyla klausimas, ar 
VLIK’as tikrai tobulai atlieka sa
vo pareigas. Kas gali tą patik
rinti?! Mūsų tauta šiuo metu ne
gali tuo itin svarbiu klausimu pa
sisakyti. Beliktų, kad tą nors 
dalinai galėtų atsakyti į laisvę 
pasitraukusi lietuvių dalis - -mes 
tremtiniai. O čia ir prasideda 
tragedija. Kadangi tremtin yra 
pasitraukusi daug mažesnė tau
tos dalis, o VLIK’as bent teo
retiškai kalba už visą Lietuvą, 
tad jis tiesioginiai nėra nieka
dos kreipęsis į tremtyje gyvenan
čius lietuvius -- nes jie nėra tau
ta, o į pavergtą tautą nėra kaip 
kreiptis.

Taip ir toliau kalbama visos 
tautos vardu ir pasitikima savo 
pačių neklaidingumu. Ar tokia 
laikysena esmėje yra teisinga, ar 
ji daugiausiai pasitarnauja Lie
tuvai išlaisvinti, yra labai dide
lis klausimas. Greičiausiai kad 
ne, nes VLIK’as, negalėdamas 
kreiptis į pavergtą kraštą,turėtų 
kreiptis į laisvėje esančią tautos 
dalį. Vis dėlto, apie 100,000 lietu
vių išmintis yra daugiau, negu de
šimties VLIK’o vyrų. Tas juo la
biau turėtų galioti, kai, anot dr. A. 
Trimako, VLIK’e vyraujanti de
mokratinė sistema.

VLIK’as toliau reikalauja iš vi
sų tremties lietuvių ištikimybės 
ir palankumo politiniame Lietu
vos vadavimo darbe ir prašo fi
nansinių išteklių tam darbui tęs
ti. Kodėl pas mus dabar atsira
do toks apolitiškumas ir finan
sinių išteklių sumažėjimas lais
vės kovai? Didele dalimi todėl, 
kad tremties lietuvių masei ne
buvo kas veikti politinėje srity
je. Iš jų buvo prašoma tik besą^ 
lyginės ištikimybės, pritarimo 
ir pinigų. Žmonių išminties, pa
tarimų, norų ar nors formalaus 
pasitikėjimo periodiškai pasi
kartojančiuose rinkimuose, balsų 
pavidale, nejaugi prašysi -- jie 
tik maža tautos dalis, o mes gi 
veikiame visos tautos va r du! Mes 
esame patyrę politikai! (Sic!)

Mūsų politikos vadų nesuvoki
mas ar nenorėjimas suvokti, kad 
tremties lietuvis daugiausiai pasi - 
tarnaus Lietuvos išlaisvinimui 
tik jausdamas savo tiesioginę įta
ką tame darbe ar bent nemokė
jimas šio giliai žmoniško ir nor
malaus psichologinio reiškinio 
pritaikinti, yra įrodymas kad mū
sų politikos vadai nesugeba atlikti 
savo darbo, kurį jie tariasi taip 
gerai suprantą ir moką. Kadanui 
jie klysta ir kadangi kiekvienas 
lietuvis yra neatskiriama tautos 
dalis, mes ne tik galime bet ir tu
rime teisę statyti reikalavimus 
VLIK’ui, ar kokiai nors kitai in
stitucijai, kalbančiai lietuvių tau
tos vardu.

Jei savo atsakymuose Lietuvių 
Dienose (š.m. gegužės mėn. nu
meryje) dr. A. Trimakas diplo
matiškai išdėstęs VLIK’o vyres
niškumą dar pripažįsta P.L. B-ei 
svarų balsą -- "VLIK ir veda 
pasitarimus su PLB, kad sujung
tų visas jėgas Lietuvos laisvini
mo darbui vieningoje vadovybė

je", tai prelatas M. Krupavičius 
P.L. B-ne yra nepatenkintas. 
Priežastys: jinai netokia, "kokia 
buvo numatyta jos kūrėjo VLIK’o" 
o kitos tariamos jos silpnybės 
"Tai PL organizacijai priklauso 
šiurpiai mažas lietuvių skaičius" 
ir kad jinai stovi ant kūdikio ko- 
iu-

Dėl pirmojo gerb. prelato Kru
pavičiaus pareiškimo nėra ko 
ginčytis. Tik norėtųsi priminti, 
jog kartais tėvai nori, kad jų sū
nelis užaugęs būtų inžinierium, 
bet jaunuolis iš prigimties turi 
didesnį patraukimą į filosofiją. 
Iš pradžių jaunuolis dar nori bū
ti paklusnus tėvų norams, bet 
bręsdamas pradeda suprasti, kad 
jis yra laisvas ir atsakingas žmo
gus, todėl po gimnazijos suolo 
nueina į universitetą filosofijos 
studijuoti... Ar kas dėl to gali jį 
kaltinti?! Protingi tėvai tik pagir - 
tų tokį sūnaus nusistatymą, žino
ma trumparegiai tėvai dėl to skun
džiasi ir verkšlena, kad toks sū
nus yra nepaklusnus ir nedėkin
gas.

Prelato Krupavičiaus teigi
mas, kad PL B-ei priklauso šiur
piai mažas lietuvių skaičius, ir 
kad jinai stovi ant kūdikio kojų, 
neduodant jokių skaitmenų, pavyz 
džių ar palyginimų, skamba labai 
neįtikėtinai, arogantiškai ir at
rodo yra pareikštas labai neatsa
kingai, bei neapgalvotai. Juo la
biau kad keletas eilučių žemiau 
prelatas, kalbėdamas apie PL 
B-ės darbus, pats sau priešta
rauja: "Nudirbama nemažai, bet 
atlieka tik mažą dalį to, ką turė
tų nudirbti" (Mano pabraukta G. P) 
Jeigu P.L. B-nė atlieka tik mažą 
dalį to ką ji turėtų atlikti, tai 
jokiu būdu negalima sakyti "nu
dirba nemažai".

P.L. B-nė per vietines apy
linkes veikia nuo Anglijos iki Ze
landijos, berods 17 atskirų vals
tybių keturiuose žemynuose. Gal 
prelatas Krupavičius gali nuro
dyti kurią nors kitą lietuvių ins
tituciją, taip plačiai paplitusią po 
pasaulį?! Vokietijos L.B. tvarko, 
rūpinasi ir yra juridinis savinin
kas Vasario 16-tos gimnazijos, 
Australijoje L.B. leidžia savait
raštį Mūsų Pastogė, stato b- 
nės namus, organizuoja meno 
dienas, sporto šventes, teikia 
meno premijas, JAV-se L.B. or
ganizuoja kultūros kongresus, 
dainų ir šokių šventes, rūpinasi 
švietimu, teikia įvairias premi
jas ir t.t.

Galų gale, keisčiausia, kad 
VLIK’as kaip tik ir išsilaiko ta 
P.L. B-ne kuri, anot prelato Kru
pavičiaus stovi ant kūdikio kojų 
ir kuriai priklauso toks šiurpiai 
mažas lietuvių skaičius. P.L. 
B-nė nuo pat savo gimimo die
nos finansiškai, darbais ir mo
rališkai palaiko savo gimdytojus. 
Keista kad tas menkas, vos ant 
kojų pastovįs vaikelis pajėgia tai 
padaryti... Prelatas Krupavičius 
turėtų matyti, kad menkutis vai
kelis ne tik išaugo ir subrendo, 
bet dargi savo raumenimis ir 
proto vaisiais išlaiko savo gar
binguosius gimdytojus.

Ar nuostabu, jei po pasaulį pa
sklidę lietuviai, kurie savo iš
tekliais remia VLIK’ą ir yra gy
vybiškai suinteresuoti savo tau
tos ir krašto likimu, apsijungę 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
formoje nori pareikšti savo bal
są? Lietuvos laisvė ir mūsų tau
tos likimas nėra kažin koks po
litikų monopolis, o kiekvieno su- 
supratusio lietuvio svarbiausias 
reikalas. To berods niekas negali 
paneigti. Būtų nesąmonė sakyti -- 
brangūs tautiečiai rūpinkitės 
Lietuvos ateitimi, jos išlaisvini
mu, o kaip tas bus atlikta, tai jau 
mūsų, politikų, dalykas. Toks pa
sakymas prieštarauja pats sau, 
nes negali būti tikro rūpesčio ir 
susidomėjimo be jokio atsakin
gumo ir dalyvavimo tame darbe. 
O vis dėl to, mūsų žmonės per 
eilę metų tą dainelę girdi.

Politikai neatsiklausę žmonių 
valios susigalvojo "darbų pasi
skirstymo principą" ir tą status 
quo nori bet kokia kaina išlaiky
ti. Žinoma.tas principas yra pri
statomas kaip naudingiausias bū
das Lietuvos išlaisvinimui ir lie
tuvybei palaikyti. Vienok A. L. 
T’os pasipriešinimas Lietuvių
Bendruomenės apsilankymui pas 
JAV prezidentą parodė, kad už 
"darbų pasiskirstymo principo" 
slepiasi asmeniškos ambicijos,
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litikai per tiek metų nesugebėjo 
rasti vieningo kelio Lietuvai lais* 
vinti. Jie dažnai savo partijos 
reikalus ir asmeniškumus pa
statė aukščiau Lietuvos reikalo.

Lietuviai, apsijungę Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenėje, nusi
kalstų savo kraštui ir tautai, jei 
matydami mūsų politikų nesuge
bėjimą, Lietuvos reikalus palik
tų jų rankose. Tik dėl to, neno
romis, padėties verčiama ir ge
rokai pavėlavus P.L. B-nė atei
nančiame seime, Toronte svars
tys savo vaidmenį Lietuvos lais
vinimo darbe. To niekas negali 
paneigti ar uždrausti, nes lietu
viškumas įpareigoja P.L. B-nei 
tarti žodį.

Linkėtina, kad P.L. B-ės at
stovai į šį klausimą pažiūrėtų 
drąsiai, gyvenimiškai ir kritiš
kai. Reikės blaiviai įvertinti lig
šiolines mūsų politinių institucijų 
pastangas Lietuvos laisvinime ir 
nebijoti tarti aiškų žodį. Vienin
tėlis matas, pagal kurį tas žodis 
turės būti atmatuotas,yra lietu
vių tautos gerovė ir mūsų kraš
to išlaisvinimas. Jokiems ki
tiems saikams šiame įvertinime 
negali būti vietos.

Jei bus įrodyta kad dabartinis 
status quo politiniuose Lietuvos 
laisvinimo darbuose nėra naudin
gas -- jis turės būti pakeistas. 
Negalime visą laiką žiūrėti atgal 
į praeitį ir vadovautis argumen
tais, gal ir tikusiais prieš de
šimtį metų. Reikia žiūrėti pir
myn į ateitį.

Jei ir toliau VLIK’ui bus leis
ta veikti atsiribojus ir pakilus 
virš mūsų visuomenės, tai po 
dešimt metų (jei ne greičiau) 
jis pasijus dar labiau vienišas. 
Tą klaidą mes turėjome jau se
niai atitaisyti, deja mūsų politi
kų užsispyrimas ir iš dalies pa
čios lietuvių visuomenės neryž
tingumas griebtis tam tikrų sank
cijų tuos užsispyrėlius palaužti, 
privedė mus prie sustingimo ir 
išsiblaškymo politinėje kovoje už 
Lietuvos laisvę.

Ateinantis P.L. B-ės seimas 
Toronte turės progos tą užsis- 
senėjusią, Lietuvos laisvės ko
vai kenksmingą klaidą iškelti ir 
pasukti nauju keliu. Tas, be abe
jo, pareikalaus drąsos, jėgųįtem 
pimo ir darbo. Jei mes pajėgsi
me tą padaryti, Lietuvos vada
vimo veikla atsinaujins ir sustip 
rėš. Lietuvių visuomenė pasijus 
vėl atsakinga ir reikalinga kovoje 
už savo krašto ateitį -- atsiras 
kibirkštis vilties tamsioje trem
ties naktyje. O jei mes patys to
liau nuolankiai pritarsime "poli
tikos žinovų" pasenusiai lopšinei 
-- vien tik jų vienų besąlyginiai 
klausyti, vien tik jų rankose Lie
tuvos ateitį palikti, nei nepajusi
me užsnūdimo. O gal ir dabar 
mes jau miegame!?

• DĖMESIO! Paštui įve

dus naują sritini kodą, vad. 

Zip (ode. Dirvos vardu 

siunčiant korespondenciją: 

laiškus, spaudą ir kt., prie 

adreso prašome rašjtij 1103
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kurios kritiškame momente iš
duoda Lietuvos reikalus savo tuš-
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Vaizdas iš penktosios mergaičių stovyklos Dainavoje 1961 m. Sto
vyklos vedėja seselė M. Bernarda ir pagelbininkė Nijolė Jaškulytė 
ruošiasi dalinti stovyklos leidinėlį Liepsneles. A. Idzelio nuotrauka

padėjėją, Marytę Astraitę 
iš Grand Rapids.

Dainavos Mergaičių Sto
vyklą veda Nekaltai Pradė
tosios Marijos Seserys, ku
rios jau daugelį metų auk
lėja mergaites vasaros sto
vyklose Putliame ir Daina
voj — atvyko į Dainavą Se
selė M. Margarita (vedėja), 
Seselė M. Palmira (rank
darbiai), Seselė M. Filicija 
(lietuvių kalbą), Seselė M. 
Arkadija (slaugė), ir Sese
lė M. Juozapa (virėja), šią 
vasarą atvažiavo į Dainavos 
Mergaičių Stovyklą apie 
100 jaunų ir vyresnių lietu

vaičių iš Detroito, Cleve
lando, Chicagos, ir net iš 
Kanados! Seselėms ir pagel- 
bininkėms buvo tikras dar
bymetis ! Per visas dienas, 
s t o v y k lautojos neturėjo 
daug laiko nuobodžiauti — 
programa buvo pilna tauti
nių šokių, dainų, žaidimų, 
rankdarbių, laužų, sporto 
rungtynių ir taip toliau. 
Kai artėjo paskutinės die
nos stovykloje, mergaitės 
kantriai praleido tas mielas 
baigiančias dienas besiruo
šiant stovyklos užbaigimo 
šventės programai. Sekma
dienį, liepos 21 d., Dainavos

Septintoji Mergaičių Vasa
ros Stovykla pasirodė su 
pilna programa lietuvių vi
suomenei.

Pagal stovyklos mielą

dainą ...
”Vasarėlę čia išbūčiau
Vasarėlės būt mažai.”

Ilona čekauskaitė ir
Rūta Mackevičiūtė

GINTARO VASARVIE
TĖJE, Union Pier, Michi- 
gan, ant pat Michigano 
ežero kranto galite ramiai 
praleisti savo vasaros atos
togas puikiame didelių me
džių parke, supančiame te
niso, krepšinio ir vaikų žai
dimo aikšteles.

Vasaroti galima su pilnu 
išlaikymu; duodamas svei
kas, šviežias lietuviškas 
maistas, arba išsinuomoti 
naujus modernius vasarna
mius esančius prie pat pa
plūdimio ir patiems gamin
tis maistą. Taip pat galima 
gauti atskirus kambarius ir 
naudotis virtuve.

Dėl informacijų rašyti: 
Gintaras Resort, P. O. Box 
74, Union Pier, Mich. arba 
skambinti Lakeside 8155.

Sav. Viktorija ir Algirdas 
Kuraičiai

• Dailininko grafiko Pau
liaus Augiaus išsami 280- 
300 pusi, monografija jau 
ruošiama spaudai. Vytau-

MERGAIČIŲ 
STOVYKLA
DAINAVOJE

Su džiaugsmingais bal
sais ir šūkiais buvo pradėta 
Septintoji Mergaičių Vasa
ros Stovykla Dainavoj. Pir
madienio vakare, liepos 8 d., 
kai saulė nusileido už Dai
navos miškuoto Rambyno 
kalno, skambutis sušaukė 
visas stovyklautojas Į salę 
susipažinti su stovyklos va
dovybe ir taisyklėmis. Per 
tą laiką, susipažinusios iš
rinko seniūnę, Julitą Kve- 
daraitę iš Detroito, ir jos

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ
Iš šeštosios mergaičių vasaros stovyklos Dainavoje 1962 m. Meno 

vadovas Faustas Strolia su akordeonu ir keturios pagelbininkės tau
tiniams šokiams mokyti: Teresė Neimanaitė, Ilona Čekauskaitė, Rūta 
Mackevičiūtė ir Daiva Bajorūnaitė. I. Leparskaitės nuotrauka

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK; N. J. 

PRospect 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.

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.

4>/2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

tas Saulius ir dailininkas 
Algirdas Kurauskas atlieka 
visą paruošimo ir apipavi
dalinimo darbą. Studijiniai 
dail. Telesforo Valiaus ir 
dail. Algirdo Kurausko 
tekstai bus išversti ir į ang
lų kalbą.

Bibliografas A. Ružanco- 
vas paruošė atitinkamą bib
liografiją. Leidinys didelio 
formato (11x14), spaudžia
mas specialiame luksusinia- 
me popieriuje. Kaina 15 do
lerių. Monografiją leidžia 
dail. Pauliaus Augiaus naš
lė Danutė Augienė. Egzem
pliorių skaičius ribotas. As
menys, kurie norėtų šį pui
kų meno leidinį įsigyti, pra
šomi tuojau pranešti D. Au
gienei, 6508 So. T,aiman 
Avė., Chicago 29, III. Telef. 
PR 8-8534, pažymint eg
zempliorių skaičių. Užsa
kant monografiją įmokėti 
nereikia.

MOKAME

%

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
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.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENS1ONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARIU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

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.

ST. ANTHONY SAVINGS
i LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 242-1395; Suburhan Phone: 656-6330

I0S APMOKĖTOJI SĄSKAITA
------------------- R. SPALIS -----------------------  

(3)
Neabejojau, ji dar myli mane. O aš ? Taip, tada, o da

bar?. Jau esame ne gimnazistai ar bent išriedėję iš gim
nazistų. Mūsų pasielgimas jau įpareigoja, ir šios dienos 
nuotykis jai gali atrodyti rimtas, vedąs į lemiamą tikslą. 
O man? Gal tik neįpareigojantis vasaros dienos malonu
mas, po kurio, eidamas su kita, vengsiu Skaistės, sukda
mas į šalį nusikaltusias akis, kad nematyčiau nebylaus 
priekaišto. Suprasti save, pasverti manyje likusį ir tebe- 
glūdintį jausmą Skaistei reikia laiko, rimties, negalima 
vėjavaikiškai apsvaigti ir žengti žingsnį, kuris jau nebe
leis grįžti. Be to, gerbiau savo dėdę kleboną, kuris daug 
padėjo mums, ir bet koks nerimtas mano žingsnis užgautų 
jį iki gilumos širdies. Koks nepadorus kvailys buvau, verž
damasis su bučkiais, su glamonėjimais!

Kol stovėjau prie lango, man tai buvo aišku, supran
tama, bet žinojau, kad išėjus iš tų sienų į klykiančią die
ną, palietęs žvilgsniu Skaistę, vėl pasimesiu, vėl apims 
mane tas vasaros ir jaunystės apsvaigimas, o tą abejo
jimo ir kovos akimirką įėjo Zubrys. Staigios minties pa
gautas paprašiau:

— Ji ten prie keturių berželių. Palydėk ją į namus. 
Sugalvok ką nors, pateisink mano neatėjimą . ..

Ir tuoj išbėgau į kitą kambarį, kad neatšaukčiau 
sprendimo, kuris lengvai išsprukęs taip sunkiai prislėgė, 
jog nežmoniškai gailėjausi ištaręs jį, o lūpose stingo- ir 
mirė keiksmo žodžiai.

Pamačiau Zubrį tik išvažiuojant. Kai įjungiau moto
rą ir trūktelėjome pirmyn, valdydamas kiek kylantį balsą 
paklausiau:

— Kaip paaiškinai jai mano dingimą?
— Pasakiau, kad tavęs neišleido sužieduotinė. Tai 

buvo rimčiausia priežastis, kurią galėjau sugalvoti ant 
greitųjų ...

— Kvailys! — riktelėjau, vos nepaleidęs vairo. Įtū
žęs-tikriausiai kirsčiau jam į veidą, jei galėčiau pasiekti. 
Įsiutęs variau mašiną, ir vargas,’ jei pasitaikytų kad ir 
mažiausia kliūtis. Tas šėtonas sugalvojo skaudžiausią, 
Skaistę žudantį žodį. Ką ji juto, kaip ji reagavo? Ar pa
tvino ašaros, ar sustingo paraduojančiu klyksmu? Kas 
supras, atspės moterį, kuriuo keliu ji gali pasukti bevil
tišku, širdį ėdančiu krizės metu? . . .

Zubrio nenorėjau klausinėti, nenorėjau parodyti, kaip 
giliai jis man įkirto.

Beveik sudie nepasakę persiskyrėme. O vėliau ir su
sitikę sukome aplink, kad netektų galvos linkterėti, žodį 
pratarti.

Po tos kelionės ko greičiausiai parašiau jai atsipra
šomąjį laišką ir su džiugiu smalsumu laukiau atsakymo, 
nes pakito man dienos ir nuotaika: tas trumpas pasima
tymas suvirpino praeities aidus, ir Skaistės pasiilgimas 
pradėjo čiulpti mano dienas.

Nubluko visos ligšiolinės mano gražuolės, nuobodūs 
pasidarė draugiški suėjimai, prailgo studijos, ir jutau, 
kad vis galingiau traukia ten prie kryžkelės, kur sutikau 
ją. Degė lūpos prisiminimais, kaito akys, beskęstančios 
jos akių žydrynėje, ir jutau, kad grįžta tas nenugalimas, 
viską apimąs jausmas — meilė.

Tačiau laiško iš jos nesulaukiau. Parašiau kitą, karš
tesnį, bet pagalvojęs suplėšiau jį, nes nutariau pats nu
vykti, prie keturių akių išsiaiškinti, viską atvirai iškloti. 
Kaip tik artėjo puiki proga — mano dėdės vardinės. Tei
sybė, ne už savaitės kitos, bet už trijų mėnesių, o vis dėlto 
buvo verta laukti, verta ilgėtis to susitikimo, tos jausmų 
išpažinties, o viską atleidžiančio žodžio — myliu.

Nesibaigiančios, skaičiuojamos dienos, prakeiktai il
gos valandos pagaliau nuslinko amžinybėn, ir svaigdamas 

nekantrumu jau ruošiausi kelionėn, kai sutiktasis gimna
zijos laikų bičiulis pranešė perkūnišką žinią. Prieš keletą 
dienų Skaistė ištekėjo už mažažemio ūkininko. Nuosta
biausia, kad pasirinktasis neturėjo jokių moterį patrau
kiančių savybių. Bičiulis tik pečiais trūkčiojo, tvirtinda
mas, kad tokio prasto netašyto kelmo ir su žiburiu reikia 
ieškoti. Išprotėjo mergaitė, ne kitaip!

Žinoma, jau nevažiavau pas dėdę, tik parašiau jam 
laišką, norėdamas patikrinti žinią, ir jo atsakymas nepa
liko jau abejonių.

Užgniaužiau savyje audrą, kuri ilgai nerimo ir kuli 
liko rusenti.

Dabar štai sėdėjau prieš ją ir norėjau viską išpasa
koti, viską iškrauti, norėjau tai padaryti atvirai ir nuo
širdžiai.

— Tu man tada neatsakei į laišką. Gal tu netiki, bet 
vienintelė priežastis, dėl kurios tada negrįžau pas tave, 
buvo ne toji, kurią tau pasakė anas tipas, bet kad bijojau 
savęs, bijojau užgauti tave . . .

Ji neklausydama pasuko galvą, akimis nubėgdama 
prie vaiko.

Ištiesiau ranką ir draugiškai padėjau ant jos rankos. 
Ji staiga atitraukė ją, lyg ko biauraus paliesta.
— Man laikas eiti, — pakilo iš vietos.
— Andriau, — pašaukė berniuką nuo lango. 
Sužvangėjo ant stalo pinigas.
Sėdėjau, tartum prikaltas prie kėdės. Tačiau ne jos 

išėjimas prikalė mane, užimdamas kvapą, bet pašauktojo 
sūnaus vaizdas, kuris degino mano vaizduotę. Mat. eida
mas pro šalį, jis pasuko galvą į mane: rudi plaukai, aps
krita, charakteringai šaunanti į viršų nosis! Neabejoti
nai Mykolas Zubrys pasivaideno!...

Automatiškai sužėriau smulkius centus į kišenę — 
padavėjos duotąją grąžą. Tik žymiai vėliau susigaudžiau, 
kad tai buvo ne mano pinigai, kad tai Skaistės numestasis 
sidabrinis apmokėjo ir mano sąskaitą ...

(Pabaiga)
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IR APYLINKĖSE
• Julius Butkevičius ir 

Linas Jurcys, plaukdami 
laiveliu iš Chicagos į Bos
toną, pakeliui iš Detroito, 
liepos 26 d. rytą pasiekė 
Clevelandą ir Dz. Kižio -ly
dimi atsilankė Dirvos re
dakcijoje.

Ta proga buvo susisiekta 
su Cleveland Plain Dealer 
redakcija, kuri jų kelione 
parodė dideli susidomėjimą.

Tolimesnei kelionei abiem 
jaunuoliams linkime — ge
ro vėjo ir sėkmės.

• Rūta Mackevičiūtė, iš 

Euclid, Ohio, Clevelando 
Western Reserve Universi
tete, po vienerių metų sėk
mingų studijų gavo stipen
diją tolesniam mokslo sieki
mui. Rūta priklauso Korp! 
Neo-Lithuania ir vasaros 
metu vadovavo Mergaičių 
Stovyklos — Dainavos bū
reliams.

Živilė Mackevičiūtė, taip 
pat iš Euclid, Rūtos jaunes
nė sesuo, baigė Clevelando 
Notre Dame Academv ir 
gavo stipendiją studijoms 

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTS1NSURED

TO $10,000.00

HOME AND 

REMODELING LOANS

JN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edita Avenue 936 East 185 Si.
EN 1-1763 KE 1*7770

Notre Dame College. Živilė 
yra neolithuanė junjorė ir 
taip pat lankė Mergaičių 
Stovyklą Dainavoje kaip 
pagelbininkė seselėms.

Džiaugdamiesi Rūtos ir 
Živilės Mackevičiūtės pa-, 
siektais laimėjimais moks
le, linkime joms tolimesnia
me jų gyvenime kuo ge
riausios sėkmės! I. č.

• šv. Kazimiero Lituanis

tinėje Mokykloje 1963-64 m. 

lieka tie patys mokytojai: 
kun. J. Grigonis, J. Kazė
nas, V. Kavaliūnas, J. Ka
valiūnaitė, D. Mackevičiūtė, 
A. Malėnienė ir J. Žilionis. 
Naujai -— ypač tautiniams 
šokiams mokyti — pakvies
ta balerina L. Kasperavi- 
čiūtė.

Tėvų Komitetui prašant, 
ateinančiais mokslo metais 
mokyklai vadovauti sutiko 
mok. V. Kavaliūnas.

• Eglutei paremti pikni

kas, suruoštas liepos 21 d. 
p.p. Vilkutaičių sodyboje, 
kad ir nedaug svečių susi
laukęs, praėjo gražioje nuo
taikoje, nepaprastai jaukio
je aplinkoje ir reikia laikyti 
visais atžvilgiais pasiseku
siu.

Vieta piknikui tikrai ne
paprastai graži — aplink 
lapuočių ir spygliuočių miš
kas, graži aikštė šaudymo 
mėgėjams. Aikštę puošė 
lietuviška vėliava.

Svečiams savo gražiomis 
lietuviškomis dainomis ne
leido nuobodžiauti .solistai 
Julius Kazėnas, V. Jurgelis 
ir Ant. Kavaliūnas.

Visi dalyviai buvo vaiši
nami.

• G. ICnistautaitės pavar
dė buvo praleista paraše po 
nuotrauka, iš suruošto Ri
tai žagarskaitei mergvaka
rio (Dirva Nr. 85). Atsipra
šome.

• Clevelando vasaros or

kestras, ketvirtadieni, rug
pjūčio^ 1 d., koncertui susi
grąžina savąjį clevelandieti, 
Henry Mancini, filmų ir te
levizijos premijų laimėtoją, 
Henry Mancini.

„Vakaras su Henry Man
cini’’ patieks Oscaro premi
jas laimėjusias meliodijas, 
kaip „Days of Wine and 
Roses”, „Moon River’’ ir kt.

šio koncerto dirigentas
M. (’hasry atidarys uždan
gą su „Hungarų Maršu’’, 
„švedų Rapsodija’’ ir ”Po- 
lovcu šokiais”.

Pradžia 8:30 vai. vak.

PARDUODAMI NAMAI

E. 185 gt. rajone, 1 šei
mos, vienas — 5 kamb., ki
tas 6 kamb. Abu gerame 
stovyje.

Skambinti 944-5511.

Pokalbis su pianistu Antanu Smetona
Jaunasis pianistas virtu

ozas pasakoja apie savo stu
dijas, laimėtą Fulbright pre
miją, kelionę į Vakarų Euro- 

t pą, kelionės tikslą, mėgia
muosius kompozitorius ir 
savo tautiečius, kaip jie ver
tina meno kultūros apraiš
kas bei ką jaunasis pianistas 
iš jų norėtų pageidauti.

Jaunasis muzikos meno repre
zentantas, pianistas Antanas 
Smetona, keliaudamas savo pa
šaukimo keliu ši pavasarį sėk
mingai baigęs garsiąją NewYor- 
ko Julliard Muzikos Mokyklą, lai
mėjęs reikšmingą Fulbright pre
miją, liepos 19 d. iš New Yorko 
uosto laivu iškeliavo į Vakarų 
Europa.. Laikinai atsisveikinant 
su Amerikos žemynu, Ant. Sme
tona sutiko pasidalinti mintimis 
su Dirvos bendradarbiu.

"Kokie veiksniai nulėmė kelio
nę į Vakarų Europą, kiek laiko 
numatote ten praleisti ir kaip 
šią savo iškilą ketinate panaudo
ti?" -- sudėtiniais klausimais 
prasidėjo mūsų bičiuliškas po
kalbis, į kuriuos Antanas Sme
tona atsakinėjo su jam būdingu 
santūrumu.

"Iškilą į Vakarų Europą nulė
mė sėkmingai baigtos studijos 
New Yorko Julliard Muzikos Mo
kykloje ir tuo pačiu laiku laimė
ta Fulbright premija. Tokias pre
mijas skiria Valstybės Departa
mento Mokslo ir Kultūros Valdy
ba studijų pagilinimui Vakarų Eu
ropos mokslo ir meno židiniuose. 
Stipendijos skiriamos daugiausia 
pažengusiems studentams varžy
bų ir atrankos būdu. Kokia daro
ma atranka, suprasite iš to, kad

DĖMESIO SIUNDAN

TIEMS SIUNTINIUS 

LIETUVON!

Globė Parcel Service, Ine. 

Clevelando skyrius dėl atos

togų bus uždarytas nuo lie

pos mėn. 29 dienos iki rug

pjūčio mėn. 5 dienos.

Po atostogų, per visą rug- _ 

piūčio mėn. visos prekės, 

siuntiniams, bus parduoda

mos žymiai sumažintomis 

kainomis. Daugelis prekių 

bus žemiau urmo kainos.

GLOBĖ PARCEL

SERVICE, INC.

7023 Superior Avė.

Cleveland, O.hio, 44103.

Tel. 881-0806.

RUGSĖJO 7 D. LB Clevelando 
1-os Apyl. dešimtmečio paminė
jimas šv. Jurgio parap. slėje.

RUGSĖJO 8 D. 1863 m. suki
limo minėjimas. Rengia ALT

RUGSĖJO 14 D. Vaidilos teat
ro dešimtmečio sukaktis proga 
balius šv. Jurgio parapijos salė
je.

RUGSĖJO 28 D. Šv. Jurgio 
parapijos salėje, koncertas - re
čitalis Genovaitės Vasiliauskie
nės, iš Australijos. Rengia ALTS 
12 skyrius. Pradžia 7:30 vai. vak.

SPALIO 5-13 D. dailininko A. 
Galdiko paroda Čiurlionio an
samblio namuose.

SPALIO 12 D. Neringos skau
čių tunto tėvų komiteto rengia
mas balius ir madų paroda šv. 
Jurgio parapijos salėje.

SPALIO 12 D. Naujosios pa
rapijos salėje antrasis kultū
rinės talkos koncertas, tos sa
lės pianinui įgyti. Globoja Vy - 
čių kuopa.

SPALIO 19 D. Lithuanian Vil- 
lage Bendrovė rengia balių.

LAPKRIČIO 3 D. madų pa
roda šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 9 D. Vaidilos te
atro premjera M. Venclausko 
"Užburtoji dūdelė" Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

LAPKRIČIO 17 D. Vaidilos te
atro spektaklis "Užburtoji Dū
delė" vaikams ir jaunimui, Lie
tuvių salėje.

LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
nės šventės minėjimas šv. Jur
gio.parapijos salėje. Ruošia LVS 
Ramovė.

VYTAUTAS BRAZIULIS

mūsų pianistų, varžybos prasi
dėjo 1962 m. spalio mėnesį ir 
baigėsi šių metų birželio mėne
sį, kuriose dalyvavo keliasdešimt 
studentų, baigiančių pianino stu

Pianistas Antanas Smetona su žurnalistu Vytautu Braziuliu.
V. Pliodžinsko nuotrauka

dijas, o laimėtojais išėjome tik 
keli, jų tarpe ir mano žmona 
Liudvika."

Antanas Smetona pastebėjo, 
kad Fulbright premijos skiria
mos vieneriems metams ir tokio 
dydžio, kad jos pilnai užtektų ke
lionėms į Vakarų Europą bei pa
skirų kraštų lankymui, pragyve
nimui ir studijų išlaidoms padeng. 
ti. Premijų laimėtojai įpareigo
jami galimai naudingiau skirtą 
laiką išnaudoti studijų gilinimui.

"Pirmiausia teks vykti į Get- 
tingeno universitetą savo vokie
čių kalbos ir kultūros istorijos 
studijoms pagilinti. Iš ten teks 
vykti į Pietvakarių Vokietijos 
kultūros centrą, Freiburgą im 
Breisgau, kurio Staatliche Hoch- 
schule fur Musik, kartu su žmo
na tobulinsime piano skambini
mo techniką ir ruošime savuosius 
koncertinius repertuarus. Visą 
kitą laiką, atliekamą nuo studijų, 
skirsime kelionėms po laisvosios 
Europos kraštus: lankysime įžy
miuosius kultūrinius cent
ras,-kur esame numatę suruošti 
galimai daugiau savo koncertų-- 
rečitalių, suprantama, kiek 
šiems mūsų sumanymams bus 
palankios galimybės."

"Klausiate manęs, kuriuos 
kompozitorius bei kuriuos jųjų 
kūrinius aš labiausiai mėgstu? 
Mano nuomone, kiekvienas meni
ninkas, pasirinkdamas atkūrimui 
tą ar kitą kūrinį tuo jau parodo 
jam savo pomėgį. Tačiau, negali
ma nuneigti ir išskirtinų pomėgių, 
kurie nesvetimi ir man pačiam... 
Man, buvo ir turbūt visada liks 
artimiausiais: L.v. Bethoveno 
sonata "Das Liebewohl", Brahm- 
so didžiulis B-dur Koncertas, F. 
Chopino B-moll Sonata su Gedu
linguoju Maršu ir 24 preliudai 
fortepionui. Prie minėtų kūrėjų 
priklauso ir F. SchubertoC-moll. 
Jums, manau, įdomu patirti, ku
rie modernieji kompozitoriai 
mano širdžiai artimiausi? Labiau*

SAVININKAS 

PARDUODA

2 seimu 5-51-j namą, arti 
Šv.-Jurgio parapijos, 2 geri 
gaso pečiai, 2 automat. van
dens tankai. 2 arba 3 mie
gamieji kiekv. bute. Banko 
Įkainuotas. Įmokoj imas apie 
$3,000.00. Skambinti Alg. 

Dailidei — HE 1-8516.

PARDUODAMAS NAMAS

Savininkas parduoda na
mą, laisvą apsigyvenimui. 2 
seimu, 5-5, dvigubi porčiai, 
plytelėmis klotos virtuvės, 
2 gaso pečiai, erdvus rūsys, 
naujas 11 ■> garažas.

Telef. 881-7061. (8 1-86)

IŠNUOMOJAMI
GYDYTOJUI IR 

DANTISTUI 
KABINETAI 

virš Superior Savings 
and Loan patalpų, 

East 68 ir Superior gt. 
kampas.

Teirautis telefonu:
HE 1-2497. 

siai mėgstu austriškosios Vienos 
modernistus: ArnoldSchoenberg, 
Alban Berg, Anton von Webern, 
kurie mano nuomone, yra ryš
kiausieji taip vadinamos 12-sios 
foninės sistemos atstovai. Su
prantama, mėgiamųjų sąrašas 
šiais vardais dar neišsemtas: jis 

didės ruošiant savo koncertų to
limesnį repertuarą..."

O kurie savieji kompozitoriai 
Jums artimiausi?

"Tuo tarpu pirmenybę atiduodu
M.K. Čiurlionio, Nabažo, V. Ja- 
kubėno, tėvo Markaičio kūri
niams. Mėgstu ir kitus mūsų kom
pozitorius, kurie arčiausi mano 
širdžiai...

"Kokia mūsų tautiečių laikyse
na savojo meno apraiškoms ir 
kiek toji visuomenė prisideda ar
ba turėtų prisidėti prie mūsų me
no ir kultūros ugdymo?"

"Įdomus, kartu ir jautrus klau
simas, kuris dažnai lukštenamas 
mūsų spaudos, taip pat ir pokal
biuose su meno ir kultūros dar
buotojais... Mūsų tautiečiai,bend
rai vertinant, mėgsta meno kul
tūros apraiškas. Mano stebėji
mais lietuviai išskirtiną dėmesį 
skiria dainoms ir tautiniams šo
kiams. Toksai pomėgis nepeikti
nas, tik deja, vienašališkas... Ma
nau, kad kultūrinių vertybių mė
gėjas turėtų domėtis visomis me
no apraiškomis: dalyvauti simfo
ninės, instrumentinės ir kameri
nės muzikos koncertuose, lanky
ti teatrinius vaidinimus bei plas
tinio meno parodas, skaityti sa
vą grožinę literatūrą. Tautiečių 
nuoširdus dėmesys savoms meno 
apraiškoms -- didelė moralinė 
parama tų apraiškų kūrėjams bei 
vykdytojams. Įtaigojančią tau
tiečių moralinę paramą nekartą 
esu patyręs ir aš savų koncertų 
metu. Mano įsitikinimu, mūsų 
meno kultūros kūrėjams išplauk
ti į 'didžiuosius vandenis* be savo 
tautiečių moralinės bei materia
linės paramos bus labai ir labai 
sunku..."

Naujausia lietuvių Įsi
gyta vasarvietė, 7 mylios 
į šiaurę nuo St. Joseph ir 
Benton Harbor, Mich. 
prie 3 1 - 33 US kelio. (100
mylių iš Chicagos, 30 mylių į šiaurę nuo Union Pier, 
Mich.).

POftAWAttAMIE

Tai dvidešimt penki akrai gražios Michigano ežero pakran
tės su tūkstančiu pėdų privačiu paplūdimiu. Iš Chicagos pasie
kiama važiuojant Indiana greitkeliu, US-12 it nuo Ufiioh Pier 
US-94; St. Joseph’e įvažiuojama Į US-31-33 kelią.
• švarūs motelio ir atskirų namukų kambariai su visais patogu
mais.

* Erdvios žaidimams ir poilsiui skirtos patalpos.
• 250 svečių talpinanti valgykla.
• Gausus ir įvairus maistas.
* Puošnus baras.

Ideali vieta organizacijų ir grupių išvykoms, suvažiavi
mams, studijų savaitėms ar savaitgalių pramogoms.

Dėl informacijų skambinti ar rašyti: P. Ambutas
POTTAWATTAMIE RESORT
Route 3, Box 400 
Benton Harbor, Mich.
Tel. WAInut 5-6243.

Chicagoje, 
REpublic 7-0770 
(po 6 vai. vakaro).

VISI KELIAI VEDA l POTTAWATTAMIE ...

Antanas Smetona, aptariant šį 
dažnai liečiamą moralinės para
mos menininkams klausimą, įter
pė kai kurių pastabų ir apie mū
sų tautiečių neigiamus bruožus. 
Mūsų neigiamas bruožas, Anta
no Smetonos nuomone: visa, kas 
sava ir savųjų kuriama, kritiš
kai vertinti, o kai vienas ar kitas 
sėkmingiau pasireiškia tarpe 
svetimųjų, šališkai garbinti. Ir 
šiuo atveju, Antano Smetonos nuo
mone, turėtų būti visų nuoširdus 
bendradarbiavimas: pagarba ir 
parama savo menininkams pas 
savuosius, tokia pat pagarba bei 
parama jiems reiškiantis tarpe 
svetimųjų! Tai esanti būtina są
lyga ugdant savas meno kultūros 
apraiškas ir vienintelė galimybė 
jiems padėti 'išplaukti į didžiuo
sius vandenynus*, apie kuriuos 
taip dažnai kalbama...

Baigiant įdomų pokalbį, ku
riuos dar pageidavimus norėtu
mėt pareikšti lietuvių visuome
nei?

"Daugiau nuoširdumo ir idealis
tinio nusiteikimo savai meno kul
tūrai!" -- pabrėžė Antanas Sme
tona. -- "Mūsų tauta gabi ir kūry
binga, tik jai dažnai stinga ide
alizmo ir idealistinio pasiauko
jimo. Be idealistinio nusiteikimo, 
juo labiau gyvenant svetimam 
krašte, kame vertybės yra suju- 
kusios mažvertybėmis, reikšmin
gesnius laimėjimus pasiekti la
bai sunku. Amerikiečiai kultūri
ninkai ir kultūriniai sambūriai, 
savų kultūrinių apraiškų skati
nime bei puoselėjime rodo ne
paprastą idealistinį ryžtą. Juo di
desniu ryžtu bei idealistiniu pa
siaukojimu savo meno kultūros 
misijos atvejais turėtume apsi
šarvuoti mes lietuviai, esą ne
gausūs ir išsibarstę tarpe įvai
rių tautybių žmonių, svetimo gė - 
rio ir blogio pradų veikiami. 
Pirmiausia, idealistinį nusiteiki
mą turėtų parodyti tėvai savo 
vaikams, o jųjų nuotaikomis pa
sektų ir savoji kultūringoji visuo
menė. Primindamas tėvų idealiz
mą savo vaikams, aš menu savo 
tėvus. Tik jų pagalba, paskata ir 
nuoširdžios moralinės bei mate
rialinės paramos dėka, galėjau 
sėkmingai studijuoti pasirinktą 
muzikos meno sritį. Be jųjų ide

alistinio pasiaukojimo man, daž
nai su skriauda sau, aš nebūčiau 
galėjęs pasiekti tai, ką esu jau 
pasiekęs ir toliau galiu siekti.'

Pokalbininkui skubant prie ke
lionės ruošos rūpesčių, tuo įdo
mų pokalbį ir baigėme. Atsisvei
kindamas su jaunaisias muzikais, 
Antanu ir Liudvika Smetonais, 
Dirvos skaitytojų vardu, jiems pa
linkėjau geriausios sėkmės Va
karų Europoje.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu

meruoti Dirvą
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KAS IR KUR?
• Amerikos Lietuviu Tau

tinės Sąjungos Centro Val
dyba parėmė Il-sios Tauti
nės šokių šventės šokėjus, 
prisiųsdama $50.00 šokėjų 
kelionės išlaidoms padengti. 
A. L. Tautinės S-gos C. V. 
pirmininkas Vytautas Ab- 
raitis, savo laiške rašo: 
’’. . . Sąjungos Valdyba la
bai aukštai vertina JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruo
menių pastangas išlaikyti 
mūsų lietuvių augančią kar
tą savųjų tarpe per tautinę 
dainą ir tautinį šokį.

Už suorganizavimą ii 
pravedimą Il-sios Tautinių 
Šokių šventės mes sveikina
me ir linkime geriausio pa
sisekimo L. B. Chicagos 
A p y g a r d o s V a 1 d y ■ 
b a i ”...

• Prof. Ernestas Galva
nauskas, buv. Nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybių 
narys, Klaipėdos Prekybos 
Instituto rektorius, iš Ma
dagaskaro persikelia gyven
ti į Prancūziją.

MANO ŠIRDINGA PADĖKA
Pagaliau, ilgą laiką išbu

vusi ligoninėje, grįžau na
mo ir dabar skubinuosi pa
reikšti savo gilią padėką vi
siems tiems geriems drau
gams bei organizacijoms, 
kurie taip nuoširdžiai prisi
minė ir lankė mane ligoni
nėje ir taip pat grįžus man 
namo, širdingiausiai dėkoju 
visiems, kurie mane atlan
kėte, prisiuntėte gėlių, do
vanų ir daugybę geriausių 
linkėjimų greit pasveikt ir 
stiprėt.

Nelemtoji liga ištiko ma
ne dvi savaites prieš ruo
šiamą mano vyro a. a. An
tano Olio mirties minėjimą, 
kuris įvyko birželio 9 ir 15 
dienomis. Labai skaudžiai 
pergyvenau tas dvi dienas, 
negalėdama dalyvauti nei 
velionio intencijai skirtose 
pamaldose Tėvų Jėzuitų 
bažnyčioje, nei vainikų pa
dėjime kapinėse birželio 9 
d.; negalėjau būti nei iškil
mingoj akademijoj, įvyku
sioj birželio 15 d. Jaunimo 
Centre. Bet gražius atsilie
pimas apie minėjimą skai
čiau spaudoje, klausiausi 
per radijo ir džiaugiausi sa
vo lankytojų minėjimo įspū
džių atpasakojimais, šia 
proga noriu pareikšti savo 
didžiausią padėką ir pagar
bą minėjimo iniciatoriams- 
o rga n i za t oria m s, re n gė j a m s 
ir programos dalyviams, 
taip iškilmingai pagerbu
siems velionį, minint jo pen
kių metų mirties sukakti.

Širdin giausiai dėkoju 
ALT Sąjungos Chicagos 
skyriui, jo pirmininkui 
gerb. Dr. Steponui Biežiui, 
skyriaus valdybai ir visiems 
skyriaus nariams už brangų 
sumanymą tinkamai pa
gerbti velionį pamaldomis 
bei kapo atlankymu. Reiš
kiu širdingą padėką gerb. 
kun. Tėvui Vaišniui, atna
šavusiam šv. Mišias, ir už 
įspūdingą pamokslą, pasa
kytą bažnyčioje, kurio tu
rinį visi dalyvavusieji pa
maldose ir šiandien tebeko- 
mentuoja. Dėkoju širdingai 
solistui Algirdui Braziui, 
giedojusiam per mišias, ir 
vargonais grojusiam muzi
kui Algiui Šimkui. Dėkoju 
mielam ilgų metų draugui 
ir velionio bendradarbiui 
adv. Antanui Lapinskui, ta
rusiam žodį prie kapo pade
dant vainikus. Dėkoju or
ganizacijoms padėjusi o m s

1963 m. liepos 29 d.

• Birutė Augustinavičiū- 
tė, veikli Korp. Neo-Lithua- 
niair Lietuvių Studentų Są
jungos valdybų narė, pa
kviesta Korp. Neo-Lithua
nia stovyklos tradicinio lai
kraščio „Naktibalda” re
daktore.

• Dail. Romas Viesulas, 
p a s i n audodamas vasaros 
atostogomis, šiuo metu ke
liauja automobiliu po Ame
riką. Išvažiavęs iš Philadel
phijos, pasiekė Los Ange
les, aplankęs įdomesnes vie
tas pietinėse valstijose ir 
žada grįžti namo šiauriniu 
keliu. Rašo, kad kraštas, 
ypač vakaruose, labai įdo
mus.

• Amerikos Balsas (Voice 
of America), tai viena di
džiųjų institucijų, vertų ap
lankyti vasaros metu ke
liaujant po Ameriką ir su
stojant sostinėje Washing- 
tone, D. C. A. B. įstaiga 
randasi netoli kitų sostinės 
lankytinų vietų ir istorinių 
monumentų. Aplankę Am. 
Balso įstaigą, susipažinsite 
su radijo transliacijų komp- 

vainikus: ALT Sąjungos 
Centrui, SLA 322 kuopai, 
ALT Sąjungos Chicagos 
Skyriui, Chicagos Skau
tams, SLA Centrui, Margu
čiui ir kitiems. Dėkoju vi
siems taip gausiai atsilan
kiusiems į pamaldas ir į 
kapines, nors tą dieną buvo 
baisiai šilta Chicagoje.

Savaitę vėliau, birželio 15 
d., įvyko velionio Olio aka
demija. Trūksta man žo
džių išreikšti savo gilią pa
dėką akademijos rengėjams 
ponams Juozui Bachunui ir 
inž. Valdui Adamkavičiui, 
kurie per labai trumpą lai
ką suspėjo ir sugebėjo su
kviesti net 20 organizacijų 
į akademijos rengimo komi
tetą ir, negailėdami bran
gaus laiko nei didelių išlai
dų, pakvietė kelis progra
mos dalyvius net iš tolimų 
Amerikos vietovių. Taigi, 
pirmiausiai ir tariu savo 
gilią padėką Akademijos or
ganizatoriams p. Bachunui 
ir inž. Adamkavičiui, kurie 
taip pat vedė ir programos 
eigą, širdingai dėkoju vi
siems programos daly
viams, kalbėtojams, gerb. 
Juozui Rajeckui, Lietuvos 
atstovui Washingtone; Dr. 
Petrui Daužvardžiui, Lietu
vos Generaliniam Konsului 
Chicagoje, red. Leonardu-i 
Šimučiui, ALTo pirminin
kui, adv. Antanui Lapinskui 
ir poetui Stasiui Santvarai. 
Mano širdingiausia padėka 
visiems, kurie atliko meni
nę programos dalį. Dėkoju 
mielai viešniai solistei Au
na Kaskas, solistui Jonui 
Vazneliui, muzikui Alek
sandrui Kučiūnai, Dainavos 
Ansambliui ir jo vedėjui 
Algiui Šimkui, dailininkui 
Algirdui Kurauskui, sukū
rusiam įspūdingas scenos 
dekoracijas, spaustuvinin
kui Vladui Vijeikiui ir vi
siems kitiems vienaip ar ki
taip prisidėjusioms prie 
akademijos Oliui pagerbti. 
Didelis ačiū lietuvių radijo 
ir spaudai, kuri savo veda
maisiais straipsniai išryški
no a. a. Antano Olio asme
nį. Ir, pagaliau, didelis di
delis ačiū visiems atsilan
kiusiems į abi minėjimo da
lis ir taip nuoširdžiai pager
busiems a. a. Antano Olio 
atminimą.

Su dėkingumu ir pagarba 
jums visiems,

V. Olienė

Rugpiūčio 3 ld. Chicagoje šau
kiamas Ketvirtasis Jubiliejinis 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos Suvažiavimas Conrad 
Hilton viešbutyje. Į, šį suvažia
vimą kviečiami viso pasaulio lie
tuviai medicinos ir dantų gydy
tojai.

Sąjungos suvažiavimai vyksta 
kas du metai. Paskutinis suva
žiavimas įvyko 1961 metais New 
Yorke, kuris buvo gausus dalyvių 
skaičiumi. Šiais metais laukiama 
žymiai skaitlingesnio suvažia
vimo, nes vien Chicagoje ir apy
linkėse priskaitoma virš pusant
ro šimto aktyvių gydytojų. Dau
gelis iš kitų kraštų ir kontinen-

leksu, kurio dėka po pasau
lį sklinda laisvus žodis ir 
informacija į komunistų pa
vergtuosius kraštus. Ame
rikos Balso lietuvių sky
riaus bendradarbiai mielai 
laukia svečių ir pasiruošę 
susipažindinti lankytojus su 
jų darbu ir uždaviniais, su 
jų pastangomis, gyvu žo
džiu pralaužiant geležinę 
uždangą, pasiekti lietuvių 
širdis ir palaikyti gyvą jų 
lietuvišką dvasią ir vilties 
kibirkštį.

• Vytautas Kavolis The 
Journal of Sočiai Psycholo- 
g.v 1963 m. birželio mėn. nu
meryje išspausdino straips
nį „A Role Theory of Ar- 
tistic Interest”.

• Dailininko Pauliaus Au
glius monografija talpins 
visus jo grafikos darbus, 
sieks 300 pusi. Leidinys 
s p a u džiamas specialiame 
popieriuje, formatas 11x14. 
Spaudai ruošia Vytautas 
Saulius ir dail. Algirdas Ka
rališkas. Egzempliorių skai
čių nulems lietuviškos vi
suomenės susidomėjimo di
dumas. Tad užsakymus 
siųskite nedelsdami. Įmo
kėti nereikia, ši meno kny
ga tinka visiems: suaugu
siems ir jaunimui, net ame
rikiečiams, nes tekstai bus 
išversti į anglų kalbą. 
Kreiptis į leidėją: D. Au
gienė, 6508 S. Talman Avė., 
Chicago 29, III.

• Jansonų viloje „Audro
nė”, Cape Cod ir šiemet 
kaip ir pereitais metais 
atostogavo iš tolimų valsti
jų suvažiavę ir visi džiau
gėsi ramia aplinkuma, pušų 
gaivinančiu kvapu visai ar
ti esančiu šiltu vandenyno 
paplūdimiu ir geru lietuviš
ku maistu. Didžioji dalis 
svečių yra nuolatiniai sve
čiai nuo pat vasarvietei ati
darymo prieš 6 metus.

Toliausiai atvykę ir vėl 
buvo adv. Ribokai su šiais 
metais Master’s Degree ga
vusią dukra Vida iš Omaha, 
Nebraska apie l$00 mylių. 
Iš Kanados, ypač daug — p. 
Pilkauskai, Sukaičiai (Ha- 
milton) Girdzijauskas (To
ronto), Mirkai (Montreal) 
ir kiti.

Chicagą šiemet atstovavo 
p.p. Sprindžiai, Klioriai, 
Blinstrubai, Kezelienė, ,Va- 
roneckienė, Lauraičiai, Braz
džiūnai, dail. Rakštelė, inž. 
Kregždė, Dr. Giniotis ir dar 
atvyksta Dr. Kaupas.

Iš New Yorko Dr. Goėld- 
neriai, Lasauskų šeima, Dr. 
Kazakevičius su šeima, Dr. 
Kregždienė, Giedraitis, Va
ši 1 i a uskaitės, Aleknienė, 
Mozurienė, inž. Ant. Novic
kis, Povilaitis, atvyksta Dr. 
Dimai, red. Z. Raulinaitis 
ir kt.

Iš artimesnių valstijų p. 
Jančauskai, N. J. ir kt. Ži
linskai iš Springfield ,Ska- 
beikienė, Burba, kun. 
Svagzdys, Dr. Sužiedėlis ir 
kiti.

Pranešama, kad dar yra 
laisvų kambarių rugpiūčio 
mėnesiui. Kreiptis: Audro
nė, 87 East Bay Rd., Oster- 
ville, Cape Cod, Mass. 

tų pranešė atvyksią į jubiliejinį 
suvažiavimą.

Šiuo metu ALG S-gos pirmi
ninku yra dr. S. Biežis, plačiai 
žinomas visuomenininkas. Suva
žiavimui ruošti yra sudarytos 
įvairios komisijos. Jubiliejinį su
važiavimą globoja Illinois Lietu
vių Gydytojų Draugija, kuriuos 
pirmininku yra dr. E. Ringus ir 
naujai išrinktas pirmininkas se
kantiems metams dr. F. Kau
nas. Suvažiavimo paruošiamuo
sius darbus uoliai atlieka ILGD 
moterų pagelbinis vienetas, ku
riam pirmininkauja O. Atkočiū- 
nienė.

ISTORINIAI MOMENTAI
1913-ji metai laikomi Ameri

kos Lietuvių Gydytojų Draugijos 
įsikūrimo metais. Nuo to laiko 
draugija gyvavo be pertraukos. 
Po pirmo pasaulinio karo draugi
ja suaktyvino veiklą ir kartais pa
siekdavo iki 50 narių. Po antro
jo pasaulinio karo draugijos veik
la kiek susilpnėjo, bet greitu tem
pu vėl labai suaktyvėjo, kai į ją 
įsijungė naujai atvykę gydytojai. 
New Yorko, Ohio, Michigano ir 
Illinois Liet. Gyd. Draugijos 
savo bendrame suvažiavime 1957 
metais nutarė įsteigti Amerikos 
Liet. Gyd. Sąjungą, kuri ir toliau 
prisiėmė ilgus metus veikusios 
draugijos tradicijas Chicagoje. 
Per gana trumpą laiką Sąjunga 
išaugo narių skaičiumi ir veikla 
į didelę organizaciją. Šiuo me
tu Sąjungai priklauso virš 250 
narių. Trys draugijos kūrėjai 
gyvena Chicagoje.

SUVAŽIAVIMO REIKŠME
Nedaug tėra lietuvių profe

sinių draugijų, sulaukusių auk
sinio jubiliejaus. Tai reikšminga 
sukaktis. Organizuoti lietuviai 
gydytojai išliko stiprūs profesi
niai ir visuomeniniai, tuo pačiu 
keldami lietuvio vardą. Ameri
kos lietuvių visuomenė visuomet 
juto ne tik duosnią gydytojų ran
ką, bet ir stiprią paramą lietu
viškuose darbuose tiek pavienių 
narių, tiek visos draugijos. Įsi
jungus naujai atvykusiems gydy
tojams sąjunga dar labiau reiš
kiasi kultūrinėje srityje, pradė
tos skirti stambios premijos už 
kultūrinius darbus, rengiami mi
nėjimai, organizuotu būdu prisi
dedama prie didesnių lietuvių 
kultūrinių įvykių. Daugiau kaip 
80% Sąjungos narių priklauso įvai
rioms lietuviškoms organiza
cijoms, dalis jų pasižymi aktyvia 
veikla ir vadovavimu. Turint gal
voj, kad gydytojas kasdien dirba 
apie 16 valandų savo profesijoj, 
kiekvienas prisidėjimas prie lie
tuviškos veiklos yra sveikintinas 
ir tampa pavyzdžiu daugeliui pa
syvesnių lietuvių. Auksinis Są
jungos Jubiliejus tebus apvai
nikavimas daugelio atliktų darbų 
ir ilgų metų lietuviškos veiklos. 
Suvažiavimo dalyviai bus liudi
ninkai šio reto lietuvių istorinio 
įvykio. '

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
Dviejų dienų programa bus ne

perkrauta, pakaks laiko pabend
rauti. Iš svarbesnių momentų pa
minėtina iškilmingas posėdis šeš
tadienį, rugpiūčio 31 d. 4 vai. 
Conrad Hilton viešbutyje, ten pat 
koncertas ir 8 vai. balius. I iš
kilmingą posėdį - minėjimą ir 
balių kviečiama visuomenė. Kon
certą atliks solistai Vaznelis ir 
šalnienė. Amerikos himną gie
dos p. Biežienė. Pagelbinio mo
terų vieneto komitetai, kuriems 
pirmininkauja I. Žibienė, jau ku
ris laikas ruošiasi ir daro viską, 
kad balius kuo gražiau ir iškil
mingiau praeitų.

Sekmadienį pamaldos, o 11 vai. 
vainiko padėjimas prie dėl 
laisvės žuvusiems paminklo. 
Po pietų Conrad Hilton vyks 
darbo posėdžiai organizaciniams 
reikalams. Vienas iš svarbiausių 
darbų bus įsteigimas PA
SAULIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
SĄJUNGOS 3 vai. prasidės moks 
linės paskaitos, 6 vai. suvažia
vimo uždarymas. Sekmadienio va 
kare dar numatomi korporacijų, 
atskirų kursų susitikimai, pasku
tinio 1944 metų Kauno Med. Fak. 
kurso pobūvis, kurio iniciatorius 
dr. V. Majauskas ir buvę kurso 
seniūnai, ir t.t.

Suvažiavimo metu vyks gydyto
jų ir jų žmonų meno paroda, spau 
dos paroda ir kt.

Organizacijos ir asmenys, no
rintieji siųsti sveikinimus ar ra
šyti kitais reikalais, prašomi vi -

Rochesterio lietuviai, Juozas Jurkus (kairėje) ir Juozas Stankus 
(dešinėje), neseniai aplankė kongreso atstovą Abner W. Sibal jo 
įstaigoje Washingtone. Kongreso atstovas Sibal, rezoliucijos Lie
tuvos laisvinimo reikalu autorius, pažadėjo iš naujo pilną savo tal
ką kovoje už Pabaltijo kraštų laisvę.

TRISDEŠIMT PENKTOJI 
REZOLIUCIJA

„Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos byla turi būti perduo
ta spręsti Jungtinėms Tau
toms, ir Kremliaus komu
nistai turi būti priversti pa
sitraukti iš Pabaltijo kraš
tų”, — kalbėjo kongreso at
stovas Frank J. Horton (R. 
— N. Y.), įnešdamas 1963 
metų liepos mėn. 16 d. nau
ja rezoliuciją (H. Con. Res. 
197) į Atstovų Rūmus Pa
baltijo valstybių laisvinimo 
reikalu. Tai trisdešimt 
penktoji rezoliucija!

Rezoliucijos įnešimo į 
Kongresą reikalu į kongre
so atstovą Frank J. Horton 
kreipėsi LB Rochesterio 
apylinkės pirm. Juozas Jur
kus ir sekretorius Kęstutis 
Miškinis, abu kartu pasira
šydami laišką. Kongreso at
stovas Horton yra didelis 
Rochesterio lietuvių bičiu
lis ir palaiko labai tamprius 
ryšius su visais tenykščio 
lietuvių gyvenimo vairuoto
jais: kun. klek. F. Valuke- 
vičiumi, šv. Jurgio lietuvių 
parapijos klebonu ; P. Nor- 
keliūnu. ALT Rochesterio 
skyriaus pirmininku; LB 
apylinkės veikėjais ir kitais 
lietuviais. „Kongreso atsto
vas Horton ir senatorius 
Keating yra geriausi mūsų 
draugai kovoje už Lietuvos 
laisvę’’, — rašo J. Jurkus 
Rezoliucijoms Remti Komi
teto vadovybei.

Rochesterio ir viso krašto 
lietuviai turėtų prisiminti 
šį kongreso atstovą padė
kos laiškučiais. Dėkodami 
jam taip pat prašykime, kad 
jis spaustų kongreso atsto
vą Thomas Morgan, Atsto
vų Rūmų užsienio reikalų 
komisijos pirmininką, kad 
šiai rezoliuciiai būtų duota 
skubi eiga. Visi laiškai ad- 
resuolini: The Honorable 
Frank J. Horton. House Of- 
tice Building, Washington 
25, D. C.

• Akademinio Skautų Są
jūdžio Worcesterio skyriaus 
vasaros šventė įvyks šešta
dienį, rugpiūčio 10 d., Mai
ronio Parke, Worcesteryj. 
Rytinio pakraščio akademi
nis jaunimas kviečiamas 
dalyvauti.

• Al. ir Janina Rimavi
mai, Dirvos skaitytojai ir 
rėmėjai, yra savininkai di
delio ir gražaus motelio prie 
Phoenix miesto, Arizonoje.

Moderniškai įrengtos pa
talpos tarnauja ne tik pri
puolamiems keliauninkams, 
bet taip pat ir norintiems 
paatostogauti saulėtoje Ari
zonoje. Motelio adresas: 
2148 West Buckeye Rd. On 
Route 80, Phoeni.K 9, Ariz.

są korespondenciją nukreipti Są
jungos adresu: 3241 W. 66 PI., 
Chicago 29, III. Telefonas: RE 7- 
7868.

Gydytojų Draugijos išrenka at
stovus, vieną nuo 7 narių. Visi 
gydytojai prašomi Darbo Dienos 
savaitgalį rezervuoti jubilieji
niam suvažiavimui.

Dr. K. Ambrozaitis

IŠLEIDŽIAMI SKAUTŲ 
STOVYKLOS ŽENKLAI

Lietuvių Skautų Sąjunga, 
minėdama jubiliejinius me
tus, š. m. rugpiūčio 17 d. — 
rugsėjo 1 d. prie Plymouth, 
Mass., ruošia jubiliejinę sto
vyklą.

Ta proga išleidžiama gra
ži trijų skirtingų spalvų 
ženklų (seals) serija ir spe
cialūs vokai su tos stovyk
los ženklu.

Jub. stovyklos atidarymo 
dieną numatoma paskleisti 
nedideli skaičių „pirmos 
dienos” voku su ženklais bei 
antspaudomis.

Norintieji įsigyti „pirmos 
dienos” vokų su minėtais 
ženklais, prašomi ne vėliau, 
kaip ligi rugpiūčio 10 d. pri
siųsti tinkamo dydžio sau 
adresuotus vokus, apmokė
tus pašto ženklais; tais vo
kais bus pasiunčiami minė
ti „pirmos dienos” vokai. 
Vieno „pirmos dienos’’ vo
ko kaina dabar 40 centų. 
Užsakymų skaičius nenu
statytas. Apmokėti užsa
kant. Adresas: A. Matonis, 
10 Edward St., VVaterbury, 
Conn., 06708.

MINKŲ RADIJO 
PIKNIKAS

Paskutinis šios vasaros sezono 
didysis linksmas lietuviškų ra
dijo programų 29 m. sukaktuvių 
piknikas įvyks gražiam, lietuviš
kam Ramuvos Parke, Claremont 
Avė., Broktone, sekmadienį, rug
piūčio 11 d.

Programa, kaip ir kiekvienais 
metais, įvairi ir įdomi. Visuomet 
malonu žiūrėti į mūsų tautinius 
šokius, kuriuos žavingai atlieka 
Lietuvių Tautinių Šokių Sambū
ris, vadovajant Onai Ivaškienei. 
Svečiai bus energingi ukrainie
čiai, savo gyva muzika ir sma
giais šokiais. Šokėja Ludmilla 
Beskrovvny pašoks Vengrų šokį. 
Magikas "Ali the Fakir" ir jo asi
stentė įdomins publiką savo ne
paprastais šposais. Bus lietuvai
tės gražuolės "Miss Lithuania 
of N.E." rinkimai. (Pereitų metų 
gražuolė buvo Diana Kaučytė iš 
Dorchesterio.) Vaikelius links
mins klounas. Bus šokių kontes- 
tai suaugusiem ir jaunimui. Šo
kių kontestų laimėtojai bus ap
dovanoti gražiom dovanom, ku
rias dovanos Boston School Com 
mittee pirmininkė adv. Louise 
Day Hicks. Išrinkta gražuolė bus 
apdovanota Bostono Miesto bur
mistro John F. Collins grožio 
taure, taipgi suknele ir kojinėm 
Kay’s Fashion Shop, batais ir 
rankinuku Spencer Batų krautu
vės ir puokšte gėlių Baltic Flo- 
rists and Gift Shop -- visi So. 
Bostono prekybininkai.

Gražuolei išrinkti ir šokių kon. 
testo komitete dalyvaus: Bostono 
School Committee pirmininkė, 
adv. Louise Day Hicks; viena iš 
pirmų gražuolių Dorothy Gri
ciūtė - O’Brien; Liet. Tautinių 
Šokių Sambūrio vedėja Ona Ivaš- 
kienė, veikėja Kathryn Namak- 
sienė; adv. Juozas Thomas iš 
Cambridge ir prekyb. Vytautas 
Stelmokas. Programa prasidės 
4 vai. p.p.

Autobusas išeis nuo S.B. Liet. 
Pil. Klubo, kampas E. ir Broad- 
way, South Bostone 1:30 vai. p.p.

Kviečiame visus į seniausių 
lietuviškų radijo programų, 29 
metų sukaktuvių pikniką, rug
piūčio 11 d. -- tai bus paskuti
nis šios vasaros didelis pikni
kas Ramuvos Parke, Broktone.* 

Steponas ir Valentina Minkai
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