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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KAS VERTAS PARAMOS?
AMERIKOJE DAUG KAS SUKA GALVA DĖL 
PAGALBOS UŽSIENIAMS. — TEORIŠKAI NO
RIMA PAREMTI DEMOKRATIŠKAI BESITVAR
KANČIUS KRAŠTUS, TAČIAU TOKIUS GALI 
MA SUSKAITYTI ANT RANKŲ PIRŠTŲ, TO
DĖL PRAKTIŠKAI BUVO ŠELPIAMI TOKIE, 
KURIŲ GERBŪVIO PAKĖLIMAS BUVO REI
KALINGAS JAV INTERESAMS. — IR TAI TO
LIAU LIEKA VIENINTELĖ PROTINGA POLI

TIKA.

- - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - -
Walter Lippmann aną dieną de

javo: "Su kuo tik mes neturėtu
mėm reikalų: su Vietnamu, Do- 
minikų'Respublika, ar aplamai su 
pagalbos užsieniams klausimu, 
visados iškyla viena problema, 
kuri yra lemiama mūsų veiks
mams. Kaip rasti vyriausybes, 
kurias mes galėtumėm remti ir 
kurios būtų garbingos, veiksmin
gos bei pažangios, ir turėtų sa
vos tautos pasitikėjimą"?

"Priverskim sovietus pasitraukti 
iš Pabaltijo kraštų”

EDNA F. KELLY (D. — N.Y.), JAV Kongreso atstovė nepaprastai 
daug prisidėjusi prie vienos iš rezoliucijų (H.Con. Res. 416) prave- 
dimo Atstovų Rūmuose. Ji yra pirmininkė Atstovų Rūmų užsienio rei
kalų komisijos skyriaus, kuris rūpinasi Europos reikalais. Virš mi
nėtoji rezoliucija buvo patvirtinta pirmiausiai jos vadovaujamo sky
riaus (Subcommittee on Europe ofxhe House Committee on Foreign 
Affairs), prieš duodant tai rezoliucijai tolimesnę eigą. Jitaip pat yra 
vienos iš rezoliucijų (H. Con. Res. 390) autorė.

tikrai puiku, kad Atstovų Rū
mai praveda vieną iš įneštų re
zoliucijų Lietuvos, Latvijos ir Es - 
tijos laisvinimo reikalu. Be abe
jo, tai padarys ir Senatas. Dabar 
perkelkime Pabaltijo kraštų bylą 
į Jungtines Tautas ir priverski
me sovietus pasitraukti iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos", — 
taip kalbėjo kongresmanė Edna
F. Kelty (D. — N.Y.), kai kon- 
gresmano John S. Monagan re
zoliucija (H. Con. Res. 416) bu
vo patvirtinta Atstovų Rūmų užsie
nio reikalų komisijos ir perduota 
Atstovų Rūmams, kad jie ją pri
imtų.

Kongresmanė Edna F. Kelly 
nepaprastai daug prisidėjo prie 
virš minėtos rezoliucijos prave- 
dimo. Ji vadovauja Atstovų Rū
mų užsienio reikalų kom. sk. 
(Subcommittee on Europe of the 
House committee on Foreign Af
fairs), kuris pravedė rezoliuci
jų ir kitais Pabaltijo kraštų rei
kalais apklausinėjimus (hėa- 
rings) ir patvirtino kongresma-

Kai tie žodžiai buvo rašomi, 
Saigone buvo sudaryta nauja vy
riausybė. Jos priešakyje atsisto
jo aviacijos viršininkas Nguyen 
Cao Ky, vos34metųvice-marša- 
las (gen. lt.). Kraštas, pareiškė 
jis perimdamas valdžią, kenčia 
nuo vidaus puvimo, intelektuali
nio sustingimo ir infliacijos. Jis 
pats esąs tik lakūnas, ir kaip la
kūnas nemėgstąs politikavimo, 
bet Vietnamo generolai juo pa- 

no John S. Monagan rezoliuciją, 
prieš perduodant ją visai užsie
nio reikalų komisijai. Svarstant 
minėtą rezoliuciją komisijos pil
naties posėdyje, kongresmanė 
Edna F. Kelly kvietė visus komi
sijos narius vienbalsiai tą rezo
liuciją patvirtinti. Taip ir įvyko: 
rezoliucija buvo vienbalsiai komi
sijos patvirtinta.

Rezoliucijų skaičius JAV-bių 
Kongrese ir toliau didėja. Jau tu
rime šiuo metu 98 rezoliucijas: 
9 rezoliucijas Senate ir 78 re
zoliucijas Atstovų Rūmuose. Šis 
didelis rezoliucijų skaičius ir 
privertė JAV-bių Kongresą pa
judėti Lietuvos bylos klausime. 
Štai, paskutiniųjų šešių rezoliu 
cijų autoriai: kongr. A. Sydney 
Herlong, Jr. (D. -- Florida), 
kongr. Corneliūs E. Gallagher 
(D. -- N.J.), kongr. Richard L. 
Ottinger (D. -- N.Y.), kongr. 
Donald J. Irwin (D. — Conn.), 
kongr. Sidney R. Yates (D. —
III.), ir kongr. James A. Burke 
(D. — Mass.) 

sitikį. "Jie mane pasirinko ne 
tam, kad pagerbti, bet kad rizi
kuoti mano gyvybe" — pridūrė 
jis pašaipiai. Kad sustabdžius 
nuolatinį kainų kilimą Ky paža
dėjo sušaudyti burtų keliu pa
rinktą po vieną iš 28 didžiųjų 
ryžių urmininkų...

Amerikos spauda naują prem
jerą sutiko su rezignacija. Gal 
jis ir doras, bet kaip politikas 
neprityręs! Tačiau iš kur tokia
me krašte kaip Vietnamas rasi 
patyrusį politiką. Ir ne tik ten, 
bet ir didelėje daugumoje visų 
115 valstybių, kurios sudaro Jung
tines Tautas. Kada krašte vieš
patauja chaosas, kada nėra nor
malių reikalingų demokratiniam 
valdymuisi sąlygų, negali būti 
ir demokratinio režimo, garbin
go, veiksmingo ir pažangaus.

Žinia, Jungtinės Tautos būtų 
daug veiksmingesnės, jei visi 
nariai valdytųsi tais pačiais prin
cipais. Tačiau praktiškai tai ne
įmanoma, už tat ir Jungtinės 
Tautos yra pasmerktos chroniš
kam negalavimui. Daugumą jų 
valdo diktatoriai dešiniosios ar 
kairiosios pakraipos. Koks tarp 
jų skirtumas? Dešinieji diktato
riai paprastai palieka šiek tiek 
laisvės ūkiniam sektoriuje, kai
rieji viską ‘suvalstybina*. Ir kaip 
tik čia susiduriam su tragiko
mišku reiškiniu. ‘Kapitalistinių’ 
JAV spauda ir intelektualų šiuoks - 
niai nekenčia dešiniųjų diktato
rių, daug nuolaidžiau žiūri į kai
riuosius. Diemas buvo nuverstas 
Vietname, Kubos Batistai nebuvo 
leista nusipirkti ginklų kovai su 
Castro, mirusiam Dominikų Res
publikos diktatoriui T rujillo ir da - 
bar primetama kaltė už dabarti
nę būklę. Nors iš tikro Kuba, 
aplamai imant, geriau gyveno 
prie Batistos negu kitos lotynų 
Amerikons valstybės, o Domini
kų valstybė Trujillo valdant pa
darė didesnę pažangą negu per 
visą savo istoriją. Žinia, tie 
režimai nebuvo ideališki, bet 
alternatyva ten buvo arba komu
nistiniai režimai, kurie jokios 
opozicijos nepripažįsta ir nepa
lieka jokios jai galimybės, kaip 
Kuboje, ar karinė okupacija kaip 
pas Dominikus.

Taip vadinama JAV viešoji 
nuomonė kenčia nuo Jaltoje įsi
kalbėto prietaro, kad komunisti
nis režimas yra daugiau ar ma
žiau demokratiškas. Su ta prie
laida sutikus, pasaulyje liko vi
sai nedaug tikrai 'blogų’ deši
niųjų diktatorių, o kur jie dar 
išsilaikė, JAV spauda padarė vis
ką, kad iškėlus jų negeroves ir 
pasmerkus bet kokią pagalbą jų 
kraštams. Žymiai mieliau buvo 
šelpiami diktatoriai, kurie den
gėsi socializmo ar komunizmo 
skraiste. Tito gavo labai daug 
paramos. Žinia, ne dėlto, kad jis 
komunistas, bet dėlto, kad buvo 
svarbu neprileisti monolytinio ko - 
munistinio bloko išsiplėtimo iki 
pat Viduržemio jūros. Ir kaip tik 
čia, man rodos, slypi raktas Į 
visą pagalbos užsieniams proble
mą. Remtini tie, kurie yra rei-
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Kas dar drįs tvirtinti, kad Lietuva nerusjnama? Užtenka tik pažiūrėti į šią nuotrauką. Suvažiavęs į 
Vilnių lietuviškas jaunimas Lietuvos sostinėje ant stulpų temato tik rusiškai parašytus skelbimus... 
Tai faktas, nes nuotrauka nemeluoja.

SOVIETU SĄJUNGOS POLITIKA PABALTIJYJE
V. Banaičio paskaitos, skaitytos birželio 11 d. Berlyne, mintys, atpasakotos 

Dirvos korespondento Vokietijoje V. Alseikos

Jau stebėjome, kaip radikaliai 
išnaudojamas sovietinis žemės 
ūkis. Pramonė gi plinta žemės 
ūkio sąskaiton ir atrodo teisinga 
manyti, kad valstybės iš žemės 
ūkio gautas milžiniškas pelnas 

kalingi nacionaliniams JAV in
teresams. Faktinai taip ir buvo 
daroma. Ispanijos Franco gavo 
pagalbos, nes jo teritorija yra 
reikalinga JAV karo aviacijos lai 
vyno bazėm, ypač po to, kai taria
mai demokratiška, bet faktinai 
autokratiškai valdoma Prancūzi
ja, nenori jų duoti savo teritori
joje. Ir jei dabar pietiniame Viet
name premjerui Ky tikrai pasisek 
tų sudaryti efektyvią diktatūrą, 
JAV dėl to galėtų tik džiaugtis. 
JAV visų pirma turi žiūrėti tik 
savo interesų. Ir dėl to visiems 
bus tik geriau.

Serijinė gamyba, 8. 

turi patekti į investavimus pra
monei spartinti. Sovietinės sta
tistikos duomenimis taip many
ti — klaidinga. Kad susekti, kiek 
investuojama į paskirų kraštų 
pramonę, tenka susumuoti 1945 
-58 m, investavimus ir juos pa
dalinti iš 1959 m. paskelbto 
gyventojų Sov. S-je skaičiaus. 
Kas gi pasirodo? Jei investavimų 
dydis Rusijos Federacijos Res
publikoje laikyti lygiu 100, tai tas 
dydis Pabaltijo kraštams lygus 
62.9%. Pagal atskiras valstybes 
Lietuvai atitenka 42.3% -- pats 
mažiausias investavimų dydis vi
soje Sovietų S-je, Latvija gauna 
kiek daugiau -- 66.8, o Estija — 
net 103.3% (palyginus su visos S. 
S-gos inv. dydžiu).

Būtų klaidinga manyti, kad in
dustrializacija, krašto pramonės 
skatinimas reiškia naujų gamyk
lų ar naujų pastatų atsiradimą.

Maži investavimai nereiškia, kad. 
pv ., Pabaltijy būtų mažiau gami
nama pramonės produkcijos. 
Kaip tik priešingai -- esančios 
gamyklos žymiai išplėstos, pro
dukcija padidinta įvedus gausias 
darbo pamainas.

Prieš karą pramonės (įsk. ir 
smulkiąją pramonę) darbininkų 
skaičius siekė vidutiniai 243.000 
(Lietuvoje — 71.000, Latvijoje — 
117.000 ir Estijoje -- 55.000). 
1950 m. tų darbininkų bendras 
skaičius jau siekė 350.000, 1958 
m. -- 561.000 ir 1963 m. -- apie 
750.000 (Lietuvoje -- 262.000, 
Latvijoje — 310.000 ir Estijoje 
-- 188.000).

Pakilus gamybai, pakilo ir vals 
tybės pajamos. Tačiau tos paja
mos buvo naudingos netrims Pa
baltijo respublikoms, bet — 
Maskvos kasai. Pvz. Latvija kas
met iš apyvartos mokesčio savo 
reikalams sunaudoja vos 10% pa
jamų, o 90% teikiama Maskvai.

Jei Maskvai būtų rūpėję siste
matiškai supramoninti Pabaltijo 
kraštus, būtų galvojama apie vie
tos energijos bazės sukūrimą. 
Šiuo atveju tegalima kalbėti tik 
apie vandens energijos panaudo
jimą. Bet tai neįvyko. Maskva ne
pateikė investavimų. Jų netrūko 
tik Estijai, bet... jos energijos 
šaltiniai turi aptarnauti Lenin
gradą. Lietuvoje pastačius van
dens jėgainę, nuo 1960 m. jau 
neleidžiama statyti kitas. Lie
tuva gavo tenkintis tik viena ši
lumine jėgaine. Dar 1963 m. elekt 
ros gamyba pro capita Lietuvoje 
siekė 621 kwh., Latvijoje — 714, 
tuo tarpu, kai pramoniniams tiks 
lams minimumu laikoma 1000 
kWh. Todėl čia Banaitis daro 
bendrą išvadą, kad sovietų Ūkio 
politika Pabaltijy pasiekė to, kad 
vietos reikalams skirta energijos 
bazė užtęsta bent daugiau kaip 20 
metų.

(Nukelta į 2 psl.)
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SOVIETU POLITIKA PABALTIJYJE SKAITYTOJŲ NUOMONĖS IR PASTABOS

(Atkelta iš 1 psl.)
Investavimų netrūko, kai tik 

būna reikalas plėsti ar paremti 
"visasąjunginės reikšmės" pra
monę, pvz. plėsti žuvininkystę, 
ar parūpinti darbo atvykėliams 
iš Sovietijos, plėsti metalo pra
monę ir • pan. Po piktų protestų, 
Sovietai vėliau pakėlė investa
vimus — 1959 - 1963 m. Lietu
vai jau teko 64.2% visos Sovietų 
S-gos investavimo dydžio, Lat
vijai 84-6%, o Estijai -- net 
105%. Gi šiaip viso Pabaltijo 
Ūkio Rajono vidurkis tesiekia vos 
82-1% visasąjunginio investavimų 
dydžio.

KĄ GAMINA PABALTU O 
PRAMONĖ?

Bendrais bruožais, trečdalis 
pramonės vis dar užimtas mais
to srityje. Nemaža lengvoji pra
monė, pastaruoju metu itin ska
tinama metalo pramonė ir ener
gijos pramonė. Šiaip paskiruose 
Pabaltijo kraštuose pastebima 
skirtingumų.

Lietuvoje pramonė specializuo - 
jasi darbo įrankių gamyboje—čia 
Lietuva pagamina 6.5 %visos So
vietų S-gos produkcijos. Pir
mauja staklių gamyba. Lietuvoje 
gaminama turbinos, radiatoriai, 
metalo vonios ir kt. metaliniai iš
dirbiniai -- kai kuriais atvejais 
Lietuvos gamyba siekia 20% visos 
Sovietų S-gos produkcijos. Vil
niuje veikia elektros skaitiklių 
fabrikas, vienas didžiausių So- 
vietijoje. Labai svarbi mikro E 
motorų (skalbimo mašinoms ar 
dulkių siurbliams) gamyba — 
1958 m. tų motorų buvo gamina
ma 50%, net ligi dviejų trečdalių 
visos Sovietų S-gos produkcijos. 
Gausiai gaminama magnetofonų, 
radijo ar TV imtuvų, be to, stam
bi mėsos apdirbimo, tekstilės ir 
kt. pramonė.

Estijoje vyrauja degamojo ska
lūno ir elektros energijos pramo
nė. Latvijoje dominuoja elektros 
pramonė ir vagonų statyba. Bū
dinga, kad 1964 m. mažoji Latvi
ja pagamino apie 795.000 telefo
no aparatų — pusantro karto dau
giau, negu yra telefono aparatų 
visoje Vak. Vokietijoje. 1964 m. 
Latvijoje pagaminta 1.2 mil. ra
dijo imtuvų -- 50% daugiau negu 
Rytų Vokietijoje.

DIRBANTIEJI IR JŲ
STRUKTŪRA

Ūkio Pabaltijy struktūros vaiz - 
dą išryškina dirbančiųjų skaičius

/

— čia panaudojama 1959 m. gy- mažiau rusifikacijos paliesta Lie- 
ventojų surašymo Sovietų S-je tuva vos 27.2%. Tai svarbūs skai- 
duomenys. Iš kiek per 3 mil. čiai ir jie liudija, teigia V. Ba- 
dirbančiųjų (be Karaliaučiaus), 
1.1 mil. arba 38% -- tai menkai 
apmokami žemės ūkio darbinin
kai. Kiti -- 1.3 mil. arba 42%
— tai fiziniai, ne žemės -ūkyje 
dirbantieji. Abi šios grupės su
daro 2.4 mil. arba 80% visų dir
bančiųjų, atseit, patį proletaria
tą.

Likusieji 20% per 600.000, lai
kytini "naujosios klasės" atsto
vais, kurių, spėjama, daugumą 
sudaro rusai. Buvo apie 28.000 
politinių pareigūnų, iš jų: 4.500 
partijos pareigūnų, 10.000 valsty
bės valdininkų ir 13.000 milici
jos pareigūnų. Toliau seka tech
nokratai su 156.000 dirbančiųjų 
(35.000 fabrikų direktorių, 
105.000 inžinierių, bei technikų). 
Toliau — biurokratai — jų buvo 
134.000 (tai planavimo valdinin
kai, buhalteriai ir kt.)Tie320.000 
"aparaČikų", beveik 10% visų dir
bančiųjų — politiniai pareigūnai, 
technokratai ir biurokratai — tai 
pati stipriausioji "specialistų" 
grupė.

Jau toliau seka darbininkų 
grupės -- transporto ir ryšių — 
245.000 (8%), metalo pramonės 
darbininkai — 210.000 (7%), sta
tybos darbininkai — 175.000 
(5.7%), lengvosios pramonės dar
bininkai — 169.000 (5.6%) ir t.t. 
Kaip skaičiai gali klaidinti, gali 
paliudyti kad ir tai: medžio ap
dirbimo pramonėje Pabaltijy bu
vo 65.000 darbininkų, tuo tarpu 
toji pramonė sudarė 10% visos 
Sovietų S-gos baldų pramonės... 
Keli tūkstančiai darbininkų sta
tybinių medžiagų pramonėje ga
mina tiek daug, kad statybinės 
medžiagos išvežamos ne tik į 
Sovietiją, bet ir į Vakarus (tuo 
tarpu... kai Pabaltijy tų staty
binių medžiagų trūksta...)

Kaip atrodo Pabaltijo supra- 
moninimas, apie tai liudija pra
monėje dirbančiųjų skaičius. Čia 
taip pat pasinaudota 1959 m. gy
ventojų surašymo duomenimis. 
Pabaltijy pramonėje dirbančiųjų 
skaičius siekia 35.1% (visos So
vietų S-gos skaičius — 36.9). Sa
telitų kraštuose pramonėje dirbo: 
R, Vokietijoje -- daugiau kaip 
61.2%, Čekoslovakijoje — 56%, 
Vengrijoje -- 45%, Lenkijoje — 
37.4%, Bulgarijoje — 34.1% ir 
Rumunijoje -- 26.2%.

Pabaltijy vėl stebime skirtin
gumus -- pvz. Estijoje -- 43.2% 
Latvija pramonėje dirbančiųjų 
turi mažiau — 40.6%, tuo tarpu

naitis, kad dar negalima kalbė
ti apie tikrąjį Pabaltijo supra- 
moninimą. Be to, atmintina, kad 
yra dar vis labai didelis žemės 
ūkyje dirbančiųjų skaičius ir tuos 
kolchozininkus kaip tik dau
giausia ir sudaro tikrieji Pabal
tijo gyventojai. Visai negalima 
teigti, kad Pabaltijys vaidina 
svarbų vaidmenį, kaip pramonės 
didysis rajonas.

IŠVADOS -- jų keletas:
1. Sovietų Ūkio politiką Pabal

tijy padiktavo ne ūkiniai apskai
čiavimai, bet politinė sauvalė. 
Tikslas gali būti: ūkinė ir poli
tinė, gyventojus perkeldinant, 
kraštų rusifikacija;

2. Sistematiškai Pabaltijį izo
liuojant, nebegalima kalbėti, kad 
Pabaltijys vaidintų tranzitinį vaid
menį tarp Rytų ir Vakarų,

3. Žemės Ūkis sąmoningai su
griautas,

4. Pramonė išplėsta neatsi
žvelgiant į rentabilumą bei paski
rų kraštų savitumus ir siekiant, 
kad sovietiniam užnugariui pateik
ti kiek galima daugiau gatavų pre - 
kių;

5. Pabaltijo ūkio kolonijų tau
tos pajamos sistematiškai apkar
pytos -- didžioji gamybos dalis, 
greičiausiai su dideliais nuosto
liais, siunčiama į Sovietijos gi
lumą, papildoma Maskvos kasa, 
o kraštui teikiami investavimai 
— maži.

Čia dar tenka pabrėžti, kad 
svarbiausios žaliavos Pabalti
jo pramonei gabenamos geležin
keliais iš nuotolių iki 2.000 km 
atstu — ir tai liudija, kad gamy
ba negali apsimokėti. Pvz.,atga
benama į Pabaltijį apie 9 mil. t 
akmens anglių, 3 mil. t. metalo, 
3 mil. t. javų ir tiek pat minera
linių trąšų. Transporto išlaidos 
iš dalies yra didesnės negu at
gabenamųjų žaliavų vertė. Pabal
tijys galėtų įsigyti geresnes ir 
pigesnes žaliavas iš Vakarų, bet 
tai neįmanoma dėl Pabaltijo sai
tų su Maskva.

Ta proga verta priminti, kad š. 
m. vasario m. sovietinis žurna
las "Užsienio prekyba" viena
me straipsnių padarė išvadą: ar 
nereikėtų suteikti Pabaltijui teisę 
savarankiškai prekiauti su Vaka
rais? Tačiau, aišku, kad tai sun
ki problema ir ji galėtų būti iš
spręsta tik politinės nepriklauso - 
mybės sąlygose. Tačiau, kad toks 
sprendimas galėtų būti naudin
gas ir sovietams, rodo Suomijos

PLANINGAS TAUPYMAS

Dabartinis dividen
das 4/2% išmoka
mas du, kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nerdikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokami visas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
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KALBOS KLAUSIMU K- s-
Sena patarlė, "Keičiasi laikai, 

ir žmonės su jais", kalbos at
veju būtų: "Keičiasi žmonės, ir 
kalba su jais". Ir dar kaip grei
tai!

Savo gyvenime vartojau ketu
rias: 1) Maldaknygės, su szwen- 
tas, czyszczius, Ponas Jezusas, 
2) po 1900 metų jablonskinę, 3) 
nepriklausomybės laikų pra
džioje Balčikonio ir jo vienlai- 
kių, 4) po jų sulaukiau ir tų, 
kurie jau skelbia mūsų kalbai 
svetimybių būtinumą.

Neseniai Dirvoje, rašydamas 
"Kalbos grynumo reikalas ap
leistas", perspausdinau 1958 m. 
nr. 1-me tilpusį "Gimtojoje Kal
boje", jos leidėjo, JAV LB Kul
tūros Fondo pareiškimą:

"Mūsų gimtoji lietuvių kalba 
niekad nebuvo taip reikalinga mei
lės, rūpesčio ir globos kaip at
sidūrus už Tėvynės ribų. Išlei
džiame labai kuklios išvaizdos 
‘Gimtąją Kalbą*. Ji turi būti mū
sų gimtosios kalbos mokytojas, 
puoselėtojas ir grynumo sar
gas. Ji turi būti mūsų lietuvių 
kalbos meilės liudininkas."

Praėjus vos septyniems me
tams nuo to, 1965 m, "Gimtosios 
Kalbos" 1-me numeryje, L.D.

pavyzdys. Iš tikrųjų sovietų po
litikai vis dar trūksta ūkiško
sios logikos. Čia, štai, pavyz
dys: 1963 m. iš Baškirijos į Pa
baltijį, iš 4.000 km. nuotolio ge
ležinkeliais buvo atgabenta be
veik 13. mil. tonų naftos--didžio
ji jos dalis su dumpingo kainomis 
iškeliavo į Skandinaviją -- Va
karų žibalo bendrovių džiaugsmui 
nes jie nebuvo ištumti iš biznio 
— Švedijoje buvo pasistatę naf
tos rafinerijas...

V. Banaitis savo paskaitos Vak. 
Berlyno konferencijoje pabaigoje 
nurodė, kad Pabaltijys — tai juk 
Europos dalis. Jis gravi tuo ja į 
Europą kaip tik Ūkiškuoju požiū
riu. Jis žvelgs į Vakarus ir tuo 
atveju, jei ir visa Europa patek
tų į komunistinį jungą. Ne -- to
liau pabrėžė Banaitis, mes ne
same rusų ėdikai!... Tačiau tai, 
kas rusų vardu padaryta mūsų 
tautoms, yra tiek nepaprastai 
šiurpu, tiek kupina nusikaltimo 
bei kriminalo elementų, kad čia 
negali apsiraminti joks teisingai 
galvojąs žmogus. Jei mes apeliuo
jame į Vakarus, prašydami soli
darumo su mūsų tautomis, tatai 
nereiškia, kad mes siekiame 
kokių nors politinių tikslų. Tai 
yra ir grynai žmoniškumo inte
resai, tai yra ir rūpestis dėl mū
sų Vakaruose gimusios kartos ir 
dėl jų naujosios tėvynės Vakaruo
se, Įspė

ti Vakarus? Iš tikrųjų, įspėjimai 
nereikalingi;ypač čia, Vak. Ber
lyne. Banaitis pabrėžė dar so
lidarumą --kai konferencijos da
lyviai apžiūrėjo "gėdos sieną" ir 
lankėsi tiesCharlieCheck-Point, 
pasirodė, kad šiame laisvojo pa
saulio avanposte, amerikiečių 
daliniui pasieny vadovauja latvis 
kapitonas Klapans...

Ar tai ne simbolis? Ne soli
darumo simbolis? Buvęs latvis- 
emigrantas saugo Berlyną... Tas 
solidarumas apjungė ir pabaltie- 
čius ir vokiečius, kai jie posė
džiavo V. Berlyne. Dėl to ir mū
sų tautiečiai visame pasauly turi 
laikyti gražiu gestutai, kad lietu
viams teko posėdžiauti Berlyne ir 
kalbėti apie Pabaltijį, Lietuvą,, o 
Pabaltijys ir ūkiškai yra juk 
Europos dalis.

(Apžvalgoje, pp. 11-14) tą Kultūros 
Fondo paskelbimą paneigia, kaip 
toliau pamatysime.

L.D. paliečia Drauge tilpusį J. 
Bernoto straipsnį, "Svetimybės 
lietuvių kalboje"; Dirvoje tipušį 
mano "Kalbos grynumo reikalas 
apleistas", ir Pr. Skardžiaus Vie 
nybėje tilpusį "Svetimybių reika
lu".

Apie Bernoto ir Karpiaus (jis 
rašo Karpio) rašinius L.D. bylo
ja:

"Pirmieji du (turi būti: pirmu
tiniai du - K.) daro priekaištų 
kai kuriems rašytojams ar mūsų 
spaudai dėl perdažno svetimybių 
vartojimo. Tuo klausimu kritiku 
būti labai lengva, kadangi 'daug’ 
ir ‘nedaug* visada bus lygstamas 
dalykas. Bet nesu tikras, ar visi 
supranta ką reiškia lygstamas, 
todėl gal bus ne pro šalį paaiš
kinti, kad jis reiškia reliatyvus. 
O Šis tarptautinis žodis bus jau 
visiems, seniems ir jauniems, 
aiškus". (!!!)

"Kiek svetimybių iš tikrųjų 
(tiksliau: ištikro - K.) galima ir 
reikia vartoti, kiek nereikia, sun
ku aiškiai pasakyti. Tatai pri
klauso ir nuo to, apie ką rašoma, 
ir nuo to kas rašo. Amerikoj moks - 
lūs išėjusiam ir su amerikine 
terminologija visą laiką reikalą 
turinčiam sunku bus išvengti daž
nesnių tarptautinių terminų7/aiš
kina L.D.

Toli nuo teisybės. Amerikoje 
mokslus išėjusių skaičius bus 
mažas užgrūsti mūsų spaudą sve - 
timais terminais. Dabar mūsų kal
bą ir spaudą svetimais termi
nais margina angliškos kalbos 
dar neišmokę naujieji ateiviai iš 
Lietuvos, taigi "amerikoninėter
minologija" čia nekalta. Kaltė 
bus tų, kurie, atvykę čia, didžiuo
damiesi savo "gražia, gryna 
lietuvių kalba", padrąsina jau
nesnius naudoti savo pamėgtas 
svetimybes, paneigę "Gimtosios 
Kalbos" leidėjų pareiškimą apie 
"kalbos globojimą, meilę, rūpes
tį, ir grynumo sargybą". L.D. 
šlapia pirštine perbraukia per 
veidą kalbos grynumo puoselėto
jams jei skaitysime toliau:

"Čia betgi reikia priminti gry
numo mėgėjams, kad kalbą gryną 
ir negryną daro ne žodynas. Sa
kinys gali būti lietuviškesnis su 
pora nelietuviškų žodžių, už gry
nų gryniausį žodžių sakinį, kuris 
bus sudarytas nelietuvišku būdu. 
Kalbos pobūdį, jos savitumą le
mia ne vien žodynas, o visa jos 
sandara, arba struktūra. Sukalba 
yra panašiai kaip su žmogum. Lie - 
tuviškumą jo rodo ne tai kaip jis 
apsirengęs, o kaip jis galvoja ir 
jaučia. Ir kaip lietuviui tarptau
tinis drabužis šiandien yra būti
nas, taip ir tarptautiniai kultū
ros žodžiai kiekvienai kalbai šian
dien yra būtini. Jie kalbos nega
dina, o ją taiso..."

Tai paskaičius, norisi paklaus
ti, kiek naudos iš šių dienų "Gim
tosios Kalbos" leidiniuko, kai jis 
moko taip kaip L.D. išvedžioja? 
Reikia laukti visuotino nykrypimo 
ta linkme, paklausant L.D. pamo
kos, kad svetimi žodžiai "kalbos 
negadina, bet ją taiso". Na o kam 
rašyti lietuviškai nelietuvišku 
būdu?

Įsidėmėkite: L.D. tuos į mūsų 
kalbą grūdamus svetimus žodžius 
vadina "tarptautiniais kultūros 
žodžiais."

Kadangi dauguma tų "kultūros 
žodžių" yra graikų, lotynų, pran
cūzų ir kitų kilmės priminsiu, kad

šaknys tų kalbų paeina iš tų laikų, 
kai tie žmonės dar šlaituose ož
kas ganė — daug anksčiau negu 
atsirado jų mokslininkai, filoso
fai, kultūrininkai.

Mūsų kalbininkų kabinėjimasis 
vienas prie kito už veik kiekvieną 
savo kalbos žodį kai svetimybės 
išaukštinama "tarptautiniais kul
tūros žodžiais", prives mus į 
Babelio bokšto likimą.

Kalbant apie svetimybes mūsų 
kalboje, išryškėja, kad kalbinin
kai turi suskirstę kalbą į tris da
lis:

1. Tuos "tarptautinius kultūros 
žodžius" laiko jau sayais, "gry
nais lietuviškais", dėl jų visai 
nesisieloja, priešingai — kaip L. 
D. įrodinėja, be- jų lietuviškos 
kalbos tuoj jau nesuprastume.

2. Senus, buvusius rusiškus- 
lenkiškus žodžius vadina tiesio
giniu žargonu (jie jau veik visai 
iš mūsų kalbos išmesti, bet kal
bininkai juos kyšteli kai tik kas 
užsimena apie svetimybes: jie 
pabrėžia zerkolus, gazietas, 
dziegorius. Ko norit? sako, sve
timybės iš mūsų kalbos išmes
tos.)

3. Būtinai stengiasi priminti 
kaip reikalingus tarptautinius žo
džius: elektra, telegrama, tele
fonas, radijas, atomas, filosofas, 
istorija, universitetas, ir tt., dėl 
kurių niekas nesiginčija.

Savo Apžvalgoje, pabaigoje, L. 
D. prijungia "lietuvišką žargo
ną", užtiktą American Council of 
Nationalities Service leidinyje, 
"Press Releases".

Priešingai negu L.D. norėtų 
manyti, lietuvių kalbos puoselė
tojai ir grynumo sargai to neuž- 
giria ir patys nevartoja to žar
gono. Jie tik susirūpinę tais,ku
rie, iš kitos pusės, su pasigar
džiavimu spaudoje vartoja, "su
lietuvinę", tą "kultūrišką" žar
goną, kai įtikinančiai sako, "ne
vartosime nei beismentų, porčių, 
nei eksploduoti, remedijuoti". 
Tą "kultūrišką" žargoną seka žo
džiai parinkti iš keleto straipsnių 
mūsų spaudoje:

Iliuminacija, eksperimentai, 
degeneracija, kalkiuliacija, defek- 
tai, precizija, oportunizmas, in
tegralus, dominuojantis, fetišiz- 
mas, pretenzingas, koncepcija, 
banalus, kontroversija, lojalus, 
reliatyvus, incidentas, unikumas, 
kompaktinė, aprobatas, deputa
tai, konkretus, impotencija, adop- 
tuotas, asimiliacija, implikuoti, 
aspektai, problemos, minimaliai, 
iliuzijos, disonansai, profilis, 
kontoros, refrenai, interpreta
cija, refleksai, interpeliacija, ani
hiliacija, nacija, edukacinė, ten
dencija, vegetuoja, absurdas, ne
realus, užangažuoti, anuliuoti, 
disponuoja, konsolidacija, injek
cija, perspektyvos, vizijos,trans
kripcija, fonetinis, komponentai, 
metodai, rezultatai, analistiškiin - 
duktyvai, kompleksai, abstrak
čiai, konstatavimas, objektai, kla
sifikacija, dizorganizacija, feno
menas, defektai --ir tt. ir be 
galo.

Taip esant, ir mūsų kalbinin
kams ne tik neneigiant, bet už
giriam ir vartojant kaip būtiną 
reikmenį svetimus žodžius "aiš
kesniam lietuviškam išsireiš
kimui", tuomi jau tašoma kryžius 
pastatymui ant lietuvių kalbos 
kapo.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

VHD1M1 CHICMUE PIRKITE MIIJIJE MODERNU 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
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Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
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1. 3 Str. French Cognac ......... -...........
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P.
3. Armagnac Imp. French Brandy-
4. Riccadonna Vermouth 30 oz........

... 5th 4.59,

...5th 4.89
5th- 4.39

Bott. 1.29

5- Zubrovka 100 proof .......................
6. Napoleon Imp. French Vermouth
7. Bordeaux French Wine ................

5th 4.75
5th 1.19
5th 0.98

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

rmricn
2S33 W. 71 St. Tei GR 6 2345 6 

♦
CICERO IIIINOIS

1410 S. 50 Avė., Tei TO 3-2108-9

MHOUEHE PARK



1965 m. birželio 28 d. DIRVA Nr. 74 — 3

DIRVA
6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

Telephone: 431-6344.

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 
Published tri-veekly except Holidays and semi-weekly in July 

and August by American Lithuanian Press Radio Ass’n. 
VILTIS, Ine. (Non-profit).

Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents.
Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.

Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina: 
tris kartus i savaitę, išskyrus šventes ir du kartus

liepos ir rugpiūčio mėnesiais.
Redaguoja:

Jonas Čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas 
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas, 

R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras,

LB TARYBOS NUTARIMAI
antrosios sesijos metu 1965 m. gegužės 22-23 d.

Taryba džiaugiasi vadovaujan
čių Lietuvos laisvės organizaci
jų vieningu ir darniu darbu, sie
kiant Lietuvos laisvės, lietuvių 
tautos išsilaikymo ir vargstan
čių šelpimo;

didžiuojasi Laisvės Rezoliu
cijų Komiteto laimėjimais ir pra
šo kiekvieną lietuvį daugiau pa
gelbėti;

didelę pagarbą reiškia Pasau
lio Parodos Lietuvių Dienos Ko
mitetui už brandžius darbo vai
sius, linkėdama sėkmės tolimes
niuose siekiuose;

Taryba prašo LB Švietimo Ta
rybą lietuviškose mokyklų pro
gramose ir vadovėliuose daugiau 
išryškinti Vilnių ir jo reikšmę 
Lietuvai;

skatįna LB padalinius pagel
bėti Tautos Fondui, organizuo
jant laisvinimo tikslams lėšų tel
kimo būrelius;

pritaria lietuvių teikiamai pa
galbai Vasario Šešioliktosios 
Gimnazijai. Dėkoja visiems ir 
skatina pagelbėti gimnazijos sko - 
lų išsimokėjimo vajaus komite
tui;

džiaugiasi Rytinio pakraščio 
skautų tėvų pastangomis įsigy
ti skautų stovyklavietę. Dėkoja 
jiems ir visų kitų stovyklavie^- 
čių vadovams ir rėmėjams;

pritaria Tėvams Pranciško
nams, rengiantiems statyti lie
tuvių kultūros židinį.

Taryba, siekdama didesnio lie
tuvių bendruomenės idėjos ug
dymo, pageidauja, kad apygar
dos ir apylinkės užmegstų glau
desnius santykius su lietuviško
mis patriotinėmis organizacijo
mis ir stengtųsi jaunąją kartą 
įtraukti bendruomenės veiklon;

didžiai vertindama reikšmin
gus žygius Lietuvos laisvei at
gauti, skatina JAV LB padali
nius ir visus lietuvius visomis

LAIŠKAI/

IR DAR VIENA PAMIRŠTA
KNYGA

Dirvos 71 nr. gana tiksliai pa
aimanuota, kad dr. P. Kisielius 
Drauge užmiršo išskaičiuoti tarp 
vertingų veikalų, skelbiančių Lie
tuvos nedalią, dar B. Armonie
nės atsiminimų knygą "Palik aša 
ras Maskvoj".

Tačiau prie to rašinio Dirvoje 
norisi savo aimaną pareikšti. Vi
sos tos knygos vertingos Lietuvos 
bylai ryškinti, tačiau turiu galvo
je dar vieną pamirštą knygą, tai 
Sibiro lietuvaičių maldaknygę 
"Marija, Gelbėk Mus". Jei kitos 
knygos, išėjusios tūkstančiais eg
zempliorių, vertos dėmesio, tai 
ši jau siekia milijoną. Jei anos 
išleistos dviem, trim svetimom 
kalbom, tai ši jau išleista aštuo- 
niuose kraštuose. Vien vokiečiai 
jau išplatino 120,000 egz. Apie 
tiek pat egzempliorių paskleista 
anglų kalba. Ispanų kalba išėjo 
net penkios laidos.

Ši nedidelė knygelė buvo įver
tinta paties popiežiaus, jai įžan
gos žodžius rašė net aštuoni kar^ 
dinolai.

Kai kas gali pasakyti, kad tai 
tįk maldaknygė, neverta literatų 
dėmesio, tačiau ši knygelė jau iš
ėjo iš maldaknygių lentynos, pa
našiai, kaip Mažvydo katekįzmą 
niekas nestudijuoja kaip katekiz
mą. Ir Vatikano paviljonas Sibiro

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

galimybėmis remti ir skaitlin
gai dalyvauti:

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese 1966 m.

JAV ir Kanados Lietuvių Dai
nų Šventėje 1966 m.

JAV ir Kanados Kultūros Kon
grese 1967 m.

Taryba dėkoja Lietuvių Fon
dui už didžiai reikšmingus lie
tuviškai gyvybei palaikyti dar
bus, skatina LB Centro Valdy
bą, apygardas ir apylinkes ak
tyviai prisidėti, organizuojant LF 
vajaus komitetus;

rodydama didelę reikšmę jau
nimo žygiui Washingtonan, dė
koja sumanytojams, organizato
riams, rėmėjams ir dalyviams;

didžiai vertindama jaunosios 
kartos veiklą, dėkoja Lituanus 
žurnalo redaktoriams ir leidė
jams

Taryba įpareigoja Įstatų Keiti
mo Komisiją pakeisti JAV LB 
įstatų paragrafą 25-b taip:

Apygardos suvažiavimas ren
ka dvejiems metams apygardos 
pirmininką ir tvirtina suvažiavi
me arba korespondenciniu būdu 
jo pasiūlytą valdybą.

Taryba stengiasi, kad "Pasau
lio Lietuvis" taptų PLB gyvenimo 
veidrodžiu ir būtų LB organų ir 
dalinių remiamas;

išklausiusi Centro Valdybos ir 
pagrindinių jos institucijų prane
šimus dėkoja ir pritaria ateities 
planams;

dėkoja Tarybos nariui dr. Vy
tautui Vardžiui už "Lithuania un
der the Soviets" paruošimą ir vi
siems kitiems naujai išleistų 
knygų autoriams;

širdingai dėkoja Philadelphijos 
LB apylinkės valdybai už sesi
jos globą.

maldaknygę sugretino su Guten- 
bergo šv. Raštu, ar Azijoj atras
tais pergamentais.

Kažin kodėl ir ši knyga, kitas 
beskaičiuojant, pamirštama. Ge
resnio, autentiškesnio dokumento 
apie lietuvių kančią sunku besu
rasti.

Baisaus Birželio sukakties 
proga Sibiro maldaknygė buvo iš 
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Lietuvaičių Sibire parašyta maldaknygė jau išleista įvairiomis kal
bomis pasiekė milijoninį tiražą.

leista albumo formateir labai ri
botam kiekyje padovanota Bal
fui. Nebus pardavinėjama, bet 
duodama kaip dovana tiems, kurie 
savo aukomis prisideda prie Si
biro kankinių šalpos.

Ši knyga 8 x 11 dydžio ir 82 
psl. labai tiks bent šiais metais 
įteikti amerikiečiams, kai jiems 
norėsime konkrečiai parodyti 
kenčiančią Lietuvą, nes toji kny
ga ir pavadinta "The liVing tes- 
tament of faith and courage". Ji 
turi tokią dedikaciją: This 
special edition of "Mary Sa
ve Us" is dedicated to comme- 
morate the sad 25 anniversary 
of the occupation of Lithuania”

Knyga dailininko P. Osmols- 
kio puikiai išpuošta tautiniais 
raštais.

Taigi, išskaičiuojant leidinius, 
kurie dokumentuoja Lietuvos kan - 
čią, nereikėtų ir šio leidinio 
"užmiršti".

K. L. J.
P.S. Šią liuksusinę laidą, įtei 

kus bent poros dolerių auką Si
biro kankinių šalpai, galima gau
ti Balfo Centre ar per Balfo 
skyrius.

LIETUVIŠKOS AKYS IR 
KIBICIERIAI

Užkliuvo ir man tie straips
niai apie kibicierius, -- nors 
gal kiek kitaip ir su daugiau 
klaustukų. Neturint tiek titulų iš 
praeities, leiskite kreiptis į spau
dą vien laiškelio formoje kaip ei
liniam bei godžiam skaitytojui, 
-- abejojančiam, besidominčiam, 
norinčiam būti įtikintu.

Paskutiniu laiku spauda pilna 
pylos dėl įvairių drąsesnių pa
sisakymų, lyg mums būtų iš
leistas įstatymas visiems pūsti 
į tą pačią dūdą. Kokia monoto
niška būtų spauda, — be jokio 
prieštaravimo, be jokios naujos 
minties -- tačiau man visvien ne
atrodė, kad naują mintį reikia 
tuojau pulti ir užmušti kuolu. Ir 
štai dabar puikiai, — kaip visa
da -- padainavo Bronys Raila,
- - reikia į politiką žiūrėti lietu
viškomis akimis. Buvo daug žo
džių --ir gerai sudėstytų --o 
tačiau man visvien nepaaiškėjo, 
kokios turėtų būti tos prasivė
rusios lietuviškos akys, pavyz
džiui, susidūrus su visuotino
mis problemomis, kaip teisingu
mas. Gal man vėl būtų atsakyta, 
kaip kadaise atsakė V. Meškaus
kas apie Goldwaterį, kaip turi 
žvelgti lietuviškos akys ir rasti 
atsakymą į tokius nuoširdžius 
pasisakymus. Kaip rašė Šoliū
nas: Alabamos žygis buvo at
mintina diena kiekvienam, ku
riam laisvė yra tikėjimas. Gi 
jam atsakė A.P., cituodamas kon
gresmano Dickinsono tvirtinimus, 
kad žygis buvo pilnas orgijų, ta-, 
čiau patogiai nutylėdamas tai, kad 
kongresmanas Dickinsonas buvo 
respublikonas iš Alabamos, ir
— kas žino? --gal turėjo kokias 
intencijas, nes atsisakė parodyti 
Kongresui tų orgijų nuotraukas, 
kaipo "netinkamas akiai".

O tos lietuviškos akys -- kaip 
jos turėtų verkti, matydamos iš
prievartautas baltas moteris!(V. 
Gavelis, Draugas). Gal net ir 
dabar bus patogiau nutylėti apie 
visas jaunų juodukių ašaras, ku
rias parsivesdavo plantatoriai į 
namus savo malonumui. Gal jos 
neturėjo šeimų ir motinų? O gal 
jos ėjo savo valia? -- maždaug

Vysk. Pranas Brazys Balfo posėdyje
Naujai įšventintas J. E. vysku

pas P. Brazys lankydamasis New 
Yorke, birželio 17 dieną dalyvavo 
BALFo Centro Valdybos posėdy
je. Kai atvykus į posėdį BALFo 
kuklioje raštinėje pamačiau taip 
pat labai kukliai, bet iškilmin
gai paruoštą užkandžių stalelį su 
gėlių puokšte, paklausiau, kas gi 
čia švenčia gimtadienį ar varda
dienį.

— Turim labai garbingą sve
čią, naująjį lietuvių vyskupą J. 
E. dr. Praną Brazį, — atsakė 
BALFo reikalų vedėjas kun. L. 
Jankus.

Vistiek čia ne vieta tokiam 
retam ir brangiam svečiui, — 
pagalvojau tuoj pat prisiminus 
kaip iškilmingai Lietuvoje tokį 
svečią sutikdavom, vainikais var
tus išpindavom, gėles po kojomis 
berdavom, kiek džiaugsmo, kiek 
garbės būdavo mergaitėms daly
vauti jo sutikime. O Čia BALFas 
-- Bendrinė Amerikos Lietuvių 
Šalpos organizacija. Vienam kam
bary raštinė, antram prikrauta 
įvairių dėžių ligi lubų, pakraš
čiais prikabinta eilės dėvėtų dra
bužių. Matyt, svečias nori pažin
ti išeivijos lietuvių vispusišką 
gyvenimą, matyti, kur ir kaip jie 
dirba, kur meldžiasi, kaip varg
šus šelpia ir kokiose sąlygose, 
Taip man begalvojant, pasirodo 
ir garbingasis svečias Vyskupas 
dr. P. Brazys, lydimas BALFo 
pirmininko kun. Vaclovo Martin- 
kaus.

Tas, apie kurį daug skaitėme 
mūsų spaudoje, kartu su juo džiau
gėmės mūsų visų laimėjimu nau
jai paskirtu lietuviu vyskupu, ku
ris yra dar toks jaunas, o jau 
suspėjęs aukštai iškilti moks
lo srityje, įgijęs teologijos, vė
liau filosofijos doktoratus, dir
bęs įvairiose dvasiškio pareigo
se įvairiuose kraštuose, spėjęs 
pasireikšti lietuvių spaudoje, pub
licistikoje,redakciniame darbe ir 
k.

"Už visus talentus brangiau
sia žmogiškosios asmenybės ko
kybė. Paprastas ir kuklus, žmo
gui bičiuliškai šiltas; giliai gy
venąs savo tikėjimu ir jaučiąs at
sakomybę už tiesą, bet mokąs 
žmones pozityviai veikti, o ne at
grasyti, vienuoliškai asketiškas, 
bet drauge visada giedras dva
sinės jaunystės gyvybe. Pasau
liečiuose tokią asmenybę vadin
tume mokytoju, kurio klausoma 
ne iš baimės, o iš meilės, nes 
žinoma, kad ir jis savo mokinius 
myli, o ne tik oficialiai parei
gas eina. Dvasininkuose tokia 
asmenybė sudaro pagrindą gany
tojo pašaukimui". Taip apibūdino 
jį dr. J. Girnius Aidų 1-me nume
ryje. Kaip tik tokį mes ir čia jį 
pamatėme ir grįždami namo ste
bėjomės tuo nepaprastu kuklumu 
ir jauna išvaizda besiginčydami, 
kiek jam metų.

— Grįžę namo, pažiūrėkime į 
Lietuvių Enciklopediją ir žinosi
me, nėra ko ginčytis, vistiek pa
keliui klausimo neišspręsime, — 
patarė vienas BALFo valdybos 
narys.

Gimęs 1918 m., vasario 18 d., 
Marijampolės ap., Balsupių k. 
ten baigęs ir gimnaziją, studija
vęs Romoje, Kaune, Prahoje, 
Wuerzburge ir vėl tęsė studijas 
Romoje.

BALFo Centro Valdybos pirm, 
kun. V. Martinkus garbingąjį sve
čią pakyietė tarti žodį. J.E. vys
kupas dr. P. Brazys apibūdino 
savo būsimas pareigas bei rūpes
čius lietuviškame pasaulyje ir pa - 
brėžė, kad Bažnyčios pagrindą 
sudaro skirtybės — kunigai ir pa
sauliečiai. Kaip žmogaus orga-

tokia, kaip eidavo baudžiavos lai
kais lietuvės sodietės į pono rū
mus. "Viskas turi ateiti su tvar
ka ir savo laiku. (V.G.)" -- o 
laiką nustatysime mes!

Dabar štai gauna Naujokas už 
kibicierius, -- lietuviškos akys 
tikrai kitaip turi žiūrėti į Lie
tuvos ir kitaip į Santo Domingo 
užėmimą, — (nes kai aš vedu 
tavo karvutę, tai gerai, o kai tu 
mano, tai jau ne). Ar lietuviškos 
akys būtinai turi užsimerkti prieš 
skriaudą, jei ji daroma kitam, o 
ne man? Kažin ką į tai atsakytų 
kad ir tokia Teisybės Mylėtojų 
Draugija, — o tokia yra! -- Chi
cagoje? Turbūt, pagal dabartinę 
lietuvišką madą, pavadintų ko
munistu ir išbartų spaudą užlei
dimą pareikšti tokią nelietuviš
ką nuomonę.

K. S.
N. Hollywood, Calif

E. Čekienė

nizmą sudaro ne vien tiktai akys, 
ausys, kojos, bet visos kūno dalys 
papildydamos viena kitą , taip 
skirtingi luomai, skirtingų nusi
statymų žmonės sudaro tvirtą 
Bažnyčios pagrindą.

"Šv. Tėvas paskirdamas ma
ne, priminė ypač kreipti dėmesį 
į lietuvių jėgų vienybę ir jų kovą 
su komunizmu. Mano pasirinktas

Vyskupas P. Brazys

šūkis -- dirbti visiems lietu
viams, visoms grupėms, visų 
nusistatymų žmonėms, visiems 
luomams, gerbiant visų nuomo
nę. Kartais ne politikas, ne moky
tojas, bet eilinis darbininkas ga
li daug daugiau tautai patarnauti 
išaugindamas tautai lietuvišką 
Šeimą, nei inteligentas, užsiėmęs 
įvairiais kitais reikalais. Esu 
giliai įsitikinęs, kad mūsų svar
biausias uždavinys yra palaiky - 
mas lietuviško elemento, ypač 
mokslus einančio jaunimo. Savo 
karjerą pradedu pasitikėdamas 
Dievu, savo tauta ir tautiečiais,'" 
-- kalbėjo J.E. vyskupas dr. P. 
Brazys.

Taip pat pasidžiaugė, kad iš 
BALFo pirm. kun. V. Martinkaus 
pranešimo paaiškėjo, jog BALFo 
vadovybę sudaro taip gi skirtin
gų politinių srovių atstovai ir kad 
šalpos reikalus sprendžiant mūsų 
tarpe išnyksta bet kokios skir
tybės, BALFe atstovai sugeba 
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savo politines pažiūras suderin
ti ir pašalpa vieningai skirsto
ma jos reikalingiausiems asme
nims.

Pirm. kun. V. Martinkus krei
pėsi į vyskupą, kad Šis, kiek jo 
tiesioginės pareigos leis, infor
muotų BALFą apie lietuvių pa
dėtį įvairiuose kraštuose.

Svečias išklausė ir kitųBALFo 
valdybos narių pranešimų. Rei
kalų vedėjas kun. L. Jankus pa
informavo savo atstovavimą

BALFo ALTS-gos Seime š.m. 
gegužės 29 d. Statler Hilton Ho- 
tel, New Yorke.

Dr. E. Armanienė pranešė apie 
BALFo atstovavimą gegužės 25, 
26 dienomis Nashingtone, D.C, 
šalpos "Care" ir "medico" orga
nizacijų suvažiavime, kur buvo 
svarstoma, kaip geriau pravesti 
šalpą visame pasaulyje, kur be
veik iš visų kraštų ir dalyvavo at
stovai. Buvo pranešta, kad 1500 
amerikiečių org-jų yra įsijungę į 
labdarybės darbą

Antanas Senikas, BALFo iždi
ninkas, paskaitė BALFo gegužės 
mėn. apyskaitą ir pristatė pašal
pos reikalingųprašymus, iš kurių 
vieni buvo atidėti, kitiems paskir
ta visa eilė pašalpų į įvairius 
kraštus.

Vaišes paruošė nuolatinė 
BALFo talkininkė, 100-jo sky
riaus valdybos narė M. Virbic- 
kienė ir BALFo įstaigos tarnau
toja J. Grigienė.
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Platesnis Lietuvos ir kitų Bal
tijos valstybių laisves netekimo 
tragedijos akiratis mūsų proble
mą daro aiškesnę, lengvina ją 
giliau suprasti ir net, kaip dau
gelio vis samprotaujama, ją, taip 
sakant, pateisintu

Toksai metodasyrasenas,kaip 
pasaulis. Pirmiausia jis reiškia 
neišvengiamybę sutikti su įvyku
siais faktais. Paskui pripažini
mą, kad jeigu jau taip įvyko, tai 
greičiausia kitaip ir negalėjo įvyk - 
ti. Ir pagaliau labai seno barbarų 
dėsnio išpažinimą, kad jėga ir jo
sios būdu įvykdyti aktai galų gale 
politikoje išreiškia teisės nor
mas.

Toks mąstymas praktiškai te
bevyrauja ne tik vakarinių demo
kratijų, bet ir visame pasaulyje, 
nežiūrint visų humanistinių ideo
logijų gražiausių šūkių ir abs
trakčių teorinių išvedžiojimų, 
Veikia jis ir mus, ir negalima 
neigti, kad šiuose lietuviškuose 
mąstymuose bei nuotaikose dėl 
mūsų įąisvės tragedijos eigos ne
būtų logikos. Maža skaičiumi lie
tuvių tauta ir kariškai nedaug pa
jėgi mūsų valstybė šioje didžių
jų įtampų ir kaimyninių imperi
alizmų sankryžoje juk nieko kito 
ir negalėjo padaryti, kaip tik "lai
kinai" nusilenkti smurtui, pasi
liekant švarią sąžinę, kad ji sto
vėjo už teisę ir teisingumas liko 
jos pusėje.

Pagaliau, nežiūrint, ką ir kaip 
mes būtume darę, kaip narsiai 
kovęsi prieš kaimynų ultimatu
mus ir invazijas, vistiek, karui 
pasibaigus, mus būtų turėjęs iš
tikti tas pats "likimas", kaip ir 
kitas tų europinių sričių tautas, 
net žymiai stambesnias už mus, 
kaip pvz. Čekoslovakiją, Lenkiją 
ar Rumuniją. Mums vistiek būtų 
buvusi primesta sovietinė san
tvarka ir mes būtume raudonojo 
Kremliaus imperializmo replė
se, tik gal su tuo nežymiu skir
tumu, kad anie kiti kraštai šian
dien tapo sovietiniai satelitai,
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Smūgis po smūgio...
taigi, tarptautine prasme išlikę 
atskirais valstybiniais subjek
tais, o Baltijos kraštai paversti 
be jokių apribojimų rusiškai so
vietinėmis teritorijomis, prak
tiškai -- kolonijomis.

Na, šis skirtumas nėra toks jau 
nežymus. Jis mums yra daug la
biau skausmingas dabartyje ir 
gali būti aiškiai nepalankus atei
tyje. Ir šiuo atveju, man rodos, 
mes ne viską padarėme deramu 
laiku (karine, teisine ir morali
ne prasme) šiam kolonijiniam bū
viui išvengti ar bent okupacijos 
formai pakeisti. Tai pasakytina 
apie visas tris Baltijos valsty
bes, nors Lietuvos atvejis įvy
kių pynėje buvo sudėtingesnis 
ir dramatiškiausias.

Tatai kaip tik yra atvejis, kur 
nuomonės ir kritiškas įvykių 
raidos vertinimas galėtų įvai
ruoti. Be abejo, mums šiandien 
visa palengvina prabėgusi šimt
mečio ketvirčio perspektyva. 
Mūsų tėvams ir vyresniesiems 
anuomet iš karto, kai kada visai 
akluose ėjimuose, buvo žymiai 
sunkiau apsispręsti.

Per dvidešimtį metų lietuvių 
tautos brendimas laisvei ir ne
priklausomybei buvo pažymėti
nai spartus, teigiamas, beveik 
pavyzdingas.

Tautos vaikai mokėjo narsiai 
kovoti už laisvę, atmušė priešų 
kėslus iš trijų pusių, sukūrė jau
nos valstybės rūmą. Ramiai ir 
rimtai, bet kietai ir atkakliai 
gebėjo Klaipėdos krašte atsisto
ti prie Baltijos jūros, o rytuose 
nepadaryti jokių nuolaidų lenkų 
okupuotos mūsų istorinės sosti
nės atgavimo siekimuose. Santy
kiuose su Lenkija ir vėliau ypač 
su hitlerine Vokietija Lietuvos 
pozicija buvo nelengva, dažnai 
labai sunki, grėsminga ir rizi
kinga. Reikėjo daug sveikos nuo
vokos, drąsos ir tvirtos valios

BRONYS RAILA

išlaviruoti kaimynų imperializ
mų sankryžose, tvirtai ginant sa
vo teises.

Tačiau prieš pat II Pasaulinį 
Karą per du pastaruoju metu Lie - 
tuva pagre.Čiui patyrė du skau
džiu smūgiu, giliai pažeidusiu jos 
garbę, ir būdą, jos teisines ir 

realias pozicijas ir galbūt net pa
sitikėjimą ateitimi.

Pirmasis smūgis, lenkams iš
provokuojant pasienyje jų karei
vio nušovimą, kaip juokingą ir 
nereikšmingą pretekstą, buvo 
Lenkijos ultimatumas Lietuvai 
1938 m. kovo 18 dieną, reikalau
jantis tuojau užmegsti normalius 
diplomatinius santykius. Len
kams okupavus Vilniaus kraštą, 
Lietuva nepalaikė su Lenkija dip
lomatinių santykių ir nepripažino 
teisėtomis esamų valstybinių 
sienų. Tokį Lietuvos nusistaty
mą, kaip nuolatinio protesto iš
raišką, palaikė visos lietuviš
kos vyriausybės ir visa tauta.

Po skubių pasiteiravimų tuojau 
paaiškėjus, kad savo teisei ginti 
nebus galima gauti realios pagal
bos nei iš didžiųjų Vakarų vals
tybių, nei iš Vokietijos, nei iš 
Rusijos, nei iš kitų dviejų mū
sų Baltijos santarvininkų (iš vi
sur girdėjosi patarimas nusileis
ti), Lietuva jautėsi priversta pri
imti Lenkijos ultimatumą. Tiesa, 
jis nereiškė, kad tuo Lietuva iš
sižada formaliai savo teisių į 
sostinę ir pripažįsta sieną su Len 
kija, kaip teisėtą, tačiau morali
niu atžvilgiu ultimatumo priėmi
mas buvo labai skaudus smūgis, 
giliai pažeidęs mūsų tautines am
bicijas ir parodęs mūsų bejėgiš
kumą ar bent neryžtingumą stip
resnės jėgos grėsmės akivaiz
doje.

Lenkijos ultimatumo istorija 
dar nėra pilnai ir objektyviai iš
aiškinta. Kiek žinoma, diplomati
nių santykių užmezgimui iŠ abie
jų pusių buvo aiškintasi ir ruoš
tasi jau nuo anksčiau. Tačiau to
kiu atveju Lietuvos politikos va
dams nepavyko problemos iš
spręsti taip, kad sprendimas bū
tų buvęs pasiektas ramesniu ir 
gražesniu, o ne ultimatumo keliu. 
Antrą vertus, vargu galima teig
ti, kad ultimatumo priėmimas bu
vo vienintelė neišvengiama būti
nybė. Šiaip ar taip, jis lietė Lie
tuvos sostinę, mūsų teises ir mū
sų tautos gaj-bę,- taigi, buvo tiek 
svarbus, kad tuo momentu labai 
didelė Lietuvos visuomenės ir net 
kariuomenės dalis galvojo ir jau
tė, jog iš to plaukia kita "neiš
vengiama būtinybė": - čia grei
čiau būtina rizikuoti ir neišven
giama kovoti.

Lietuvai Lenkijos ultimatumą 
atmetus, be abejo būtų sekę 
stambūs ar bent lokaliniai kari
niai veiksmai. Labai abejotina, ar 
tokiu atveju visiškai neutrali būtų 
likusi Rusija, o juo labiau hitle

rinė Vokietija, kuriai Lenkijos 
brovimasis į Pabaltijį visokiais 
atvejais buvo nepakenčiamas. 
Lenkų šlechtiškai karštakošiš
kas kovingumas, ko gero, būtų 
susvyravęs ir gal sugniužęs. Lie
tuva būtų pasirodžiusi, kaip ryž
tinga ir kieto nugarkaulio valsty
bė, jos teisės dar ryškiau apgin
tos, jos prestižas pakilęs, mūsų 
tautos būdo ir moralės kietumui 
pridėtas naujas įspaudas.

4-
O juk šuoliais artėjo laikas, 

kai taip reikėjo vis naujų aksti
nų tautinei moralei ir ryžtingu
mui!

Lygiai po metų, 1939 m. kovo 
20 dieną, hitlerinė Vokietija ul
timatyviai pareikalavo perleisti 
jai autonominį Klaipėdos kraštą, 
laužant tarptautines sutartis,dėl 
Klaipėdos ir Lietuvos - Vokieti
jos sienų sutartį. Šis ultimatu
mas buvo ypač rimtas ir skaudus 
tiek moraline, tiek ekonomine 
prasme, nes šį kartą reikalautoja 
buvo didelė ir kariškai galinga 
valstybė, beje, neslepianti savo 
užsimojimų ankčiau ar vėliau 
pasiglemžti visą Pabaltijį ir Ru
siją...

Lietuvos vyriausybė be ilges
nio dvejojimo Hitlerio ultima
tumą priėmė. Atsiminus, kaip vi
sa Europa bejėgiškai ir begėdiš
kai hitleriniams nasrams anuo
met perleido Austriją ir Čeko
slovakiją, nebuvo galima turėti 
jokių iliuzijų dėl Lietuvos gali
mybių atsispirti rudųjų teutonų 
invazijai. Tačiau kaip bebūtų su
prantamas ir pateisinamas šis 
skaudus Lietuvos kapituliavimas, 
ilgesnio laiko ir vėliau sekusių 
patyrimų perspektyvoje jis atro
do gal kaip natūralus, bet save 
klaidinantis bandymas prailginti 
tik labai trumpam laikui - dar 
metams savo egzistenciją ir 
laisvę. Vieneri metai tautos gy
venimo tėkmėje tai tik akimir
ką, gi moralinis smūgis ir tautos 
pasitikėjimo ir stangrumo gniuž
dymas nors neapskaičiuojamas, 
bet aiškus ir su savimi nešantis 
kitus prastus padarinius.

Lietuvai nesutikus Hitlerio ul
timatumą priimti, naciai be abe
jo būtų jėga užėmę Klaipėdos 
kraštą. Ar būtų ėję toliau, kaip 
įsakmiai grasino, ir paėmę visą 
Lietuvą savo "protektoratan", 
neįmanoma atspėti. Tuo metu gal 
ir ne, nes jie dar nebuvo pasi
ruošę labiau gadinti savo santy
kių su Rusija, o antrą vertus, 
drauge su ultimatumu patys pa
siūlė "nuolaidą", Klaipėdos uos
te suteikdami Lietuvai specialią 
zoną mūsų prekybos ir ekonomi
jos interesams tenkinti.

Griežtas ir gal kruvinas Lie
tuvos pasipriešinimas hitleriz- 
mui, be abejo, mūsų nepriklau
somybės sūtemas būtų paskubi
nęs, bet blogiausiu atveju tik vie- 
neriais metais. Tačiau lietuvių 
tautos prestižą ir Lietuvos vaid - 
menį rytų Europoje toks mūsų 
tautos ryžtingumas būtų tik ryš
kiai sustiprinęs. Taip pat savai
me aišku, kad jis būtų sudaręs

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

J
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora

tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažaš .(7 min. pės

čiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Visa tai suteiks Jums tikrą poilsi ir sustiprins sveika
tą, todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.
Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir priima svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ. Mrs. 
M. Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, 

Mass. 02655, telef. 428-8425.

mūsų tautai kitokį "likimą" ir 
greičiausia kitaip fasonavęs vė
lesnius santykius su Rusija. Bol
ševikinė okupacija Lietuvoje bū
tų prasidėjusi ne 1940 metais, 
bet tik 1944 metais, ir ar jos for
ma būtų lygiai ta pati, kaip yra 
dabartinė, ir kaip Lietuvos klau
simas būtų nuspręstas Jaltoje, 
šiandien per vėlu ir tuščia spe
kuliuoti.

Taigi, didysis karas ir didie
ji bandymai atėjo mums pačiu 
blogiausiu laiku. Po dviejų de
šimtmečių sveiko ūgio ir bren
dimo Lietuvos valstybinis kūnas 
buvo sužalotas, tauta du kartu 
brutaliai paniekinta, jos moralė 
sužeista, rezistencinis ryžtas 
nustelbtas, per du dešimtmečiu 
nusistovėjęs jos geopolitinės 
laikysenos pastatas iš pamatų su
ardytas. Šviesesnio rytojaus lau
kimas būtų buvęs daugiau, negu 
vaikiškas optimizmas.

ATSIUSTA PAMINĖTI

ANTONIANUM —1965. Gražiai 
ir vaizdžiai paruoštas Tėvų 
Pranciškonų leidinys apie jų iš
laikomos lietuvių berniukų gim
nazijos darbus ir laimėjimus. 48 
psl. žurnalo formato leidinys vaiz
dais, moksleivių ir jų mokytojų 
straipsniais, geriau nei bet kas pa
tiekia tos lietuvių švietimo ins
titucijos gyvenimo, jų siekių ir lai
mėjimų vaizdą.

"Jaunimas yra nepalyginamai 
brangesnis už pinigą", įvade sa
ko Tėvas L. Andriekus, OFM, 
gimn. rektorius. Ir iš tikrųjų,jei 
pinigas būtų lemiamu veiksniu, 
tos gimnazijos iš viso nebūtų. Tuo 
tarpu ji veikia, su nuostoliu... 
Bet ji veikia.

Vysk. Pr. Brazys, MIC, Anto- 

nianum skirtame žodyje taria, 
jog Tėvų Pranciškonų vedama 
Šv. Antano gimnazija Kennebunk- 
porte yra "didelis šviesulys 
Amerikos lietuvių padangėje. Lie
tuvių kilmės jaunuoliai išmoksta 
joje ne tik lietuviškai kalbėti ir 
melstis, bet ir mylėti savo tė
vus su visa jų preitimi ir istori
ja. Tai yra labai svarbu, nes žmo . 
gus be praeities būtų žmogus be 
gilesnės individualybės, be šak
nų, be veido. Kaip paukštį at
skiriame iš jo čiulbėjimo, taip 
ir kiekvieną tautą iš jos kalbos. 
Štai kodėl taip branginu šią mū
sų dienomis jau taip retą įstai
gą ir linkiu nepailsti visiems, 
kurie ant savo rankų ją neša".

Gimnazija, be abejo, džiaugia
si kiekvienu jai palankiu žodžiu. 
O kas lieka, jei ne džiaugtis. 
Juk ta gimnazija, kaip retas, la
bai retas, baravykas išaugo lie
tuvybės kelmyne. Tas "baravy
kas" ir liks retu, brangintinu ir 
globotinu augalu, kol jis bus šva - 
rus, intrigų ir varžybų nepalies
tas.

Berniukus auginą lietuviai tė
vai turėtų užsisakyti Antonianum 
ir susipažinti su tos gimnazijos 
veikla ir gyvenimu. Jei neklystam, 
tą leidinį galima užsisakyti šiuo 
adresu: Franciscan Fathers.Ken- 
nebunkport, Maine.

Taip atrodo žmo
gus, kuris neskaito 
laikraščio!

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

IELI011 NIEKIUI
Novelė '

(14)
Argi jis iš tiesų yra nustojęs bet kokio žmogiško 

smalsumo? Palūžta manyje paskutinės atsparos. Visvien, 
kaip beišeitų, aš neišvažiuosiu iš jo namų nepasisakęs, 
kas esu. Dar ir dar daugiau ...

— Kunige, mano pavardė ne tikra. Tik vardas. Aš ne 
Steponas Petraitis. Aš esu dailininkas Steponas Gailius.

Nuo krūtinės krinta akmuo.
— Gailius? — sustoja klebonas ir atsigręžia j mane 

su malonia nuostaba nuo ilgo pasivaikščiojimo paraudu
siame veide. — Pameluočiau, jei sakyčiau atspėjęs tams
tos tikrą pavardę, bet aš buvau visiškai arti tiesos. Tams
ta man neatrodėte kaip ”paprastas sekmadienio teplio
rius”. Tokio nepaprasto žmogaus savo kuklioje pastogėje 
tikrai nesitikėjau.

Jaučiu jo tone iki šiol nepastebėtą pagarbą. Bet jis 
nesistebi, kodėl aš taip ilgai tylėjau, kodėl slėpiau savo 
pavardę.

— Esu begaliniai pagerbtas. O tamstos inkognito 
priežastys man visiškai nesvarbios. Greičiausiai, kad pats 
nuo savo garso bėgate. Juk ir jums reikia pailsėti.

"Nekaltam viskas nekalta”, galvoju ir nežinau, ką 
atsakyti. Bet ar jis nejaučia, kad mano inkognito tai nė
ra paprastas poilsio ieškojimas? Ar jis nenujaučia mano 
neramios sąžinės, kurią slepiu savo nuolat nuleistose aky
se?' r

— Ar jūs Įsivaizduojate, kad aš turiu net devynis

jūsų portretų atvirukus. Nelengva buvo gauti, nes tams
ta, kiek žinau, gerokai paskutiniuoju metu buvote už
kliuvęs užsienyje. Skaičiau apie parodas Paryžiuje ir 
Berlyne. — Mosikuodamas lazda su beveik vaikišku en
tuziazmu džiaugiasi klebonas, nekreipdamas dėmesio į 
mano tylėjimą.

— Steponas Gailius, kuriam teikiate tiek daug gar
bės savo dėmesiu, ir aš — tai dvi skirtingos asmenybės. 
Mano asmuo jokios pagarbos nei jokio dėmesio neužsi
tarnauja. Ir ne poilsiui, ir ne nuo garbės bėgu. Aš sle
piuosi, kaip skalikų persekiojama lapė. — Girdžiu savo 
žodžius, taip stebėtinai paprastai skambančius. Ar girdžiu 
nuo kalinio kojų krentant grandines? Bet laisvė toli... 
Jis vėl žiūri Į mane be nuostabos, daug mačiusiomis ir 
viską suprantančiomis akimis. Jei turėčiau dabar anglies 
ir popierio, pagaučiau jo akių išraišką. Norėčiau bėgti 
tekinas Į mano kuklų svečio kambarį, kad vaizduotėje ne- 
išblanktų vaizdas, žinau, kad to negaliu padaryti. Turiu 
būti išlaikytas, mandagus, ir tęsti pradėtą pasikalbėjimą. 
Jaučiuosi einąs bedugnės krantu.

— Kuklumas yra didelio žmogaus dorybė, — tęsia 
klebonas toliau. — Nepraraskite jo, kad tobulėjimui ne- 
užkirstumėte kelio.

Ir vėl jo neišsemiamas tikėjimas žmogumi verčia 
mane pajusti mano begalinę menkystę. Ar turiu teisę 
dabar jį nuvilti ir papasakoti jam savo tikrąją kelionės 
priežastį ?

— ... reikalingas tamstai poilsis. Gal turėtumėte pa
būti vienas. Aš eisiu dar Jurgaičius aplankyti, — nelauk
damas mano atsakymo, klebonas sugreitino žingsnius 
siauro pievos takelio kryptimi, kurio gale stovėjo šiaudi
niu stogu dengtas namelis ir keli apleisti ūkio trobesiai. 
— Iki pasimatymo! — dar pamojęs draugiškai ranka, 
skubėjo toliau.

* *
*

Pietūs praėjo paprastai, be jokių asmeniškų kalbų, 
nes netikėtai pietums pakviestas jaunas, džiovininko iš

vaizdos vikaras, bandė įtikinti kleboną, kad, esą, reikalin
ga organizuoti jaunimą, steigti jaunųjų ūkininkų ratelius, 
kooperatyvą... Pusiau klausiausi judviejų kalbų, dau
giausiai dar gyvendamas nutraukto pasikalbėjimo įspū
džiais. Po pietų nuėjau į savo kambarį ir nepajutau, kaip 
miegas užmerkė mano akis. Po ilgo laiko pabudęs, nu
skubėjau į valgomąjį, kuriame radau laikraščius bevar
tant! Vytautą. Pamatęs mane, pašoko nuo kėdės.

— Pone Vytautai, — skubėjau pradėti pokalbį, — aš 
turiu tamstos atsiprašyti už savo nepateisinamą elgesį ir 
tamstos ir kunigo klebono atžvilgiu. Aš ne Steponas Pet
raitis, bet Steponas Gailius. Įsibroviau į jūsų pastogę sve
tima pavarde ir dabar jaučiuosi be galo nusikaltęs, — 
tiesiu ranką, lyg norėčiau iš naujo susipažinti. Vytautas 
spaudžia stipriai dešinę ir žiūri į mane su neslepiama 
nuostaba:

— Kokia garbė! Kaip gi aš tamstos iš karto nepa
žinau .Kažkas man jumyse atrodė pažįstamo, bet niekaip 
negalėjau prisiminti, kur jus galėčiau būti matęs. Dabar 
žinau — jūs pasikeitęs. Iš vienos pusės — jaunesnis, bet 
ir savotiškai vyresnis. Atsimenu jūsų garsią barzdelę, 
kurios dabar nebeturite. . . Tokie dalykai labai keičia 
žmogų. Aš dar buvau fuksas, kai jūs atvažiavote iš Pa
ryžiaus savo parodos atidaryti. Tada man atrodėte toks 
neprieinamas, toks nepakenčiamai garsus... Ar gi kada 
būčiau galėjęs pagalvoti, kad jūs būsite taip arti manęs?

Dar prieš labai trumpą laiką tokia kalba būtų man 
labai patikusi. .. Dabar man nejauku. Taip, jie paste
bėjo, kad nebeturiu barzdos . . . Erika, tai tau aš paauko
jau savo išvaizdą, tavo užgaidos reikalaujamas ... Keis
ta, apie Eriką negalvojau paskutines kelias valandas...

Tarpduryje pasirodo klebonas.
— Dėde, ar jūs žinote, kokį nepaprastą svečią turi

me? — klausia Vytautas.
— žinau, žinau, bet man atrodo, kad gal geriau 

gerbkime pono Gailiaus inkognito ir mums tepasilieka 
jis ponu Petraičiu, nebent jis pats to nenorėtų.

(Bus daugiau)
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• Pašto viršininkas Nel- 
son E. Sundermeier, prane
ša, kad ryšium su JAV Ne
priklausomybės švente — 
Liepos 4 d., pašto įstaigos 
neveiks ir paštas nebus 
pristatinėjamas pirmadienį, 
liepos 5 d.

JAV PREZIDENTO 
PADĖKA LIETUVIŲ 
SALĖS BENDROVEI

Lietuvių Salės Bendrovės 
ir Lietuvių Klubo vadovy
bė, rūpindamosi savais tie
sioginiais reikalais, neuž
miršta ir Clevelando lietu
vių visuomeniniai kultūri
nių bei politinių problemų. 
Lietuvių Salės Bendrovės 
akcininkų ir Lietuvių Klu
bo narių metiniame susi
rinkime buvo priimtas nu
tarimas pasiųsti sveikini
mą JAV prezidentui L. 
Johnsonui už jo tvirtą lai
kyseną kovojant su komu
nistine agresija Vietname 
ir ryžtingą akciją sustab- 
dant tokią pat komunistų 
agresiją Dominikų Respub
likoje.

Neseniai, Lietuvių Salės 
Bendrovės ir Lietuvių Klu
bo prezidentas Zenonas 
Dučmanas gavo laišką iš 
Valstybės Departam e n t o, 

Filisteriai skautai suvažiavimo metu Clevelande buvo nuvykę 
padėti gėlių vainiką prie prez. A. Smetonos karsto.

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 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

kuriame prezidento L. 
Johnsono vardu dėkojama 
už pareikštus sveikinimus 
ir pritarimą jo veiksmams 
Vietname ir Dominikų 
Respublikoj e o

• Adv. Julius Smetona 
savo laišku CBS televizijos 
stočiai New Yorke reagavo 
dėl programos ”30 days in 
Santo Domingo” pranešėjo 
Charles Kuralt pastangų 
diskredituoti prez. Johnso
no politiką, neįžiūrint tame 
krašte įvykusio sukilimo 
metu jokių komunistų pa
stangų. Pagal Ch. Kuralt, 
”mes veikėme per greit ir 
per stipriai”, tuo būdu su
laužant įstatymus.

Adv. Julius Smetona sa
vo laiške ir klausia, ar JAV 
įkūrėjai ir kovotojai nesu
laužė įstatymų sukildami 
prieš britus ? Teoretiškai 
taip. Tačiau be tokio įsta
tymų sulaužymo” šiandien 
nebūtų Amerikos.

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

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _  KALENDORIUS _ _

LIEPOS 4 D. SLA 14 Kuopos 
vasaros pobūvis kuopos nariams 
ir svečiams Čiurlionio Ansamb
lio sodelyje.

LIEPOS 11 D., sekmadienį, Lie
tuvių Budžių plaukiojimo diena 
prie Neff Rd. prieplaukos.

RUGSĖJO 12 D. Katalikių Mo
terų S-gos 35 metų sukakties 
proga banketas Naujosios Para
pijos salėje.

RUGSĖJO 25 D. Dirvos ruo
šiamas banketas - balius šv. Jur
gio parapijos salėje.

SPALIO 2 D. Neringos ir Pi
lėnų tuntų tėvų komitetų rengia
mas balius Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

SPALIO 16 D. Čiurlionio An
samblio balius.

SPALIO 17 D. Pietūs. Rengia 
Vysk. M, Valančiaus mokyklos 
tėvų k-tas.

SPALIO 23 D. Šv. Kazimiero 
liet, mokyklos parengimas.

SPALIO 24 Kristaus Karaliaus 
minėjimas Naujosios Parapijos 
salėje.

SPALIO 30 D, Lithuanian Vilią- 
ge Bendrovės tradicinis metinis 
balius Lietuvių salėje.

SPALIO 31 D. tradicinė vaka
rienė Naujosios Parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 6 D„ Vakaras jau
nimui. Rengia Vysk. M. Valan
čiaus mokykla.

LAPKRIČIO 27 D. Lietuvos Ka
riuomenės Šventės minėjimas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia
L. V.S. Ramovė.

GRUODŽIO 26 D. Kalėdų Eg
lutė. Ruošia Vysk. M. Valančiaus 
mokykla.

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis 
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų 
Metų sutikimas, šv. Jurgio pa
rap. salėje.

1965 m.

SAUSIO 9 D. Šv. Kazimiero 
liet* mokyklos eglutė.

VASARIO 6 D. Ateities klubo 
balius.

VASARIO 19- D. Šv. Kazimiero 
liet, mokyklos parengimas.

VASARIO 20 D. — Pietūs.
Rengia Vysk. M. Valančiaus mo
kyklos tėvų k-tas. Pelnas ‘Auku
ro’ ansamblio išvykoms paremti.

BALANDŽIO 3 D. ’Aukuro’ an
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 16 D. Vysk. M. 
Valančiaus mokyklos abiturien
tų, tėvų ir rėmėjų balius.

BALANDŽIO 17 D. Margučių 
ridinėjimas. Ruošia Vysk. M. 
Valančiaus mokykla.

GEGUŽĖS 8 D. Motinos Die
nos minėjimas. Ruošia Vysk.
M. Valančiaus mokykla.

BIRŽELIO 19 D. Gegužinė. 
Ruošia Vysk. M. Valančiaus mo
kykla.

MŪRINIS NAMAS,
3 miegamieji, užbaigtas 
pramogų kambarys, namas 
ištisai vėsinamas. Brathe- 
nhal rajone. Parduoda’ sa
vininkas.

Teirautis tel. GL 1-7062 
arba MU 1-6090. (68-73)

OPPORTUNITY

For a future with a well 
kno\vn Midwest Manul'ac- 
turing Firm. We are now 
offering exelusive distribu- 
torships for a patented 
produet. No competition. 
Factory trained personnel 
vvill assist you in, setting 
up a tried and proven ad- 
vertising and merchandis- 
ing program. 100% mark 
up. Investment guaranteed. 
Minimum investment 
$1,000. Maximum $14,000. 
Ali replies confidential. For 
information write Director- 
of Marketing, P. O. Box 
14049, St. Louis, Missouri 
63178.

UNITED MARKETING 
COMPANY

6286 Bartmer Avenue 
St. Louis, Mo. 63130 

(70-83)

Gal ir gerai, kad Emilis savo 
laiku pasitraukė iš Lietuvos Į 
Rygą. Ten dirbdamas laikraščių 
ir žurnalų redakcijose turėjo pro
gos pagilinti savo bendrą išlavi
nimą, susipažinti su pasauline li
teratūra ir kartu pasitarnauti 
savo antrajai tėvynei Lietuvai, 
kurią jis nemažiau mylėjo negu 
kuris nors kitas geras lietuvis.

Emilis Skujenieks, gimęs 
1903 metais birželio mėn. 26 d. 
Bauskėje, už poros savaičių bū
tų šventęs savo 62 gimtadienį.

Emilis Skujenieks, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė Clevelan
de birželio mėn. 11 d. Palaido
tas birželio mėn. 15 d. Kalva
rijos kapinėse.

Sudiev, Emili. O gal iki pasi
matymo?

PABALTIEČIU 

SPORTO 
VARŽYBOS

1965 m. š. Amerikos Pabaltie- 
čių Lengvosios Ateltikos, Plau
kymo ir Futbolo (Soccer) Pirme
nybės įvyks 1965 m. liepos 17-18 
d., Lakewood, New Jersey. Ši 
vietovė yra apie 50 mylių į pie
tus nuo New Yorko.

Pirmenybes vykdo estai.
Lengvojoje atletikoje ir plau

kyme varžybų programa apims 
beveik visas reguliarias rung-

Velionis E. Skujenieks

Emilio Skujenieko atminčiai
A. Miko

Lėvens ir Svalios santakoje 
išsidėstęs nemažas šiaurės Lie
tuvos miestelis Pasvalys. Nors 
geografine, gamtos ir savo isto
rine praeitimi Pasvalys galėjo 
virsti stambiu centru, bet būda
mas pakelyje tarp Panevėžio ir 
Rygos ir tik ūkininkų gyvena
mas, neturėjo progos plėstis ir 
didėti. Bet tai buvo šviesus cent - 
ras. Iš šių apylinkių kilo visa 
Vileišių giminė ir daug mūsų jau
nesnės inteligentijos kartos.

Šiame miestelyje 1921 metais 
(tada Pasvalys buvo net apskri
ties centru) teko susipažinti jau
ną ilgaplaukį, latvišku akcentu 
kalbantį, mokytoją Emilį Skuje- 
nieką. Tais metais Pasvaly įstei- 
gėm jaunimo draugiją "Vairas". 
Tikrumoje tai nebuvo nauja orga
nizacija, nes jau caro laikais to
kia draugija nelegaliai veikė. Kas 
buvo tos draugijos atgaivinimo 
iniciatoriais, šiandien sunku pri
siminti, bet žinau, kad buvo daug 
entuziazmo ir pritarimo jaunimo 
tarpe.

Emilis mokytojavo kažkur ne
toli Pasvalio ir tuoj įsijungė į tos 
draugijos veiklą. Jis jau tuomet 
buvo pradėjęs rašinėti ir jo eilė
raščiai patekdavo į spaudą,todėl 
jis mums daug talkininkavo pra
dėjus leisti laikraštuką "Aušre
lė". Kadangi nei vienas iš mūsų 
nenorėjom imtis atsakomybės bū
ti to laikraštuko redaktorium, tat 
sudarėm "redakcinę kolegiją". 
Vienu iŠ tos "redakcinės kolegi
jos" nariu buvo ir Emilis.

Neilgas buvo mūsų to laikraš
tėlio amžius. Susilaukėm pagy
rimo, bet buvo ir smarkios kri
tikos, ypač kalbos požiūriu. Gal 
ir kritikos paveikti, o ir finan
siniai neperstipriausiai jautė
mės, nes vokiškoji markė nuėjo 
niekais ir atsirado savas bran
gus pinigas litas, nutraukęs laik
raščio gyvavimo siūlą galutinai. 
Bet pačios jaunimo organizacijos 
veikla nesustojo ir net buvo įs
teigta keletas Vairo d-jos skyrių 
kitose Biržų-Pasvalio apskri
ties vietovėse Emilio ir kitų mo
kytojų iniciatyva.

Emilis buvo pašauktas atlikti 
karinę prievolę, rodos, 1 pėsti
ninkų pulke ir po to iš Lietuvos 
jis išnyko. Tik apie 1930 metus, 
vartydamas latvių savaitinį žur
nalą Atpūta (Poilsis) vėl užtikau 
Emilio kūrybą. Bet artimesnių 
ryšių neužmezgėm, kol atsira
dom šiame krašte. Kartą buvom 
susitikę Vokietijoj kažkokiame 
suvažiavime. Nors ir gyvenda
mas Rygoj Emilis ne tik neuž
miršo Lietuvos, bet jau tada da
lyvavo lietuvių - latvių susiarti
nimo veikloje ir supažindindavo 
latvių visuomenę su lietuvių auto- 
rių kūryba, versdamas poeziją ir 
prozą ir rašydamas straipsnius 
apie Krėvę, Putiną ir k.

1950 metais atvykęs į šį kraštą 
iš tuometinio Dirvos redakto
riaus sužinojau, kad Emilis ruo-

liūnas

šiasi irgi atvykti. Netikėtai su
sitikom fabrike. Nespėjęs nei ap
šilti Emilis jau planavo veiklą 
Clevelande tarp lietuvių ir lat
vių. Kaip buvęs Lietuvių - Lat
vių Vienybės centro valdybos na
rys ir tos Vienybės atstovų su
važiavimo 1948 metais išrinktas 
garbės nariu, jis tuoj ėmėsi or
ganizuoti tos organizacijos Cle
velando skyrių. Į skyrių buvo 
Ištraukti nariais buvę organiza
cijoj Lietuvoj bei Latvijoj ir Vo
kietijoj (gyd. gen. VI. Nagius, 
inž. dr. Alg. Nasvytis) ir dauge
lis naujų narių lietuvių ir lat
vių. Viskas vyko sklandžiai ir 
atrodė, kad tas lietuvių - latvių 
suartėjimas nemažės, bet plėsis 
ir gilės. Visur spiritus movens 
buvo Emilis. Jis žinoma, pir
mininkavo ir mūsų skyriui. Bet 
pamažu ir lietuviai ir latviai pra
dėjo geriau įsikurti, išsiskirstė 
plačiai po visą miestą ir mūsų 
"vienybininkų" veikla pakriko. 
Vis dar ruošėmės atgaivinti lie
tuvių - latvių bendradarbiavimą 
Clevelande, ypač po to, kada Chi
cagos laikraštininkai sumanė įs
teigti lietuvių - latvių vienybės 
draugiją. Bet Emilis jau buvo 
ligos pakirstas.

Emilis ir Clevelande neapsi
ribojo tik "vienybininkų" veikla. 
Jis aktyviai dalyvavo ir lietuvių 
ir latvių organizacijų veikloje. 
Pats rašė ir vertė iš lietuvių 
kalbos į latvių ir atvirkščiai dau - 
gelio žymesniųjų autorių kūry
bą, režisavo ir pats vaidino sa
vo parašytuose ir kitų dramatur
gų jo verstuose pastatymuose ir 
intensyviai vertė lietuvių rašyto
jų kūrinius į latvių kalbą. Tuo 
būdu latvių visuomenė buvo su
pažindinta su geriausiais lietu
vių rašytojų veikalais.

NERIZIKUOKITE PALIKTI SAVO GIMINES 
BE DOVANŲ

nepatikrindami ar yra įgaliota firma, kuri priima 
iš Jūsų dovanoms užsakymus. 

ĮSIDĖMĖKITE: Kad tik

PODAROGIFTS, Ine.
220 Park Avenue South, 
New York, N. Y. 10003 

Telefonas 228-9547
yra vienintelė firma JAV-bėse, kuri turi VNEŠPOSYL- 
TORG Įgaliojimą priimti sovietiškų gaminių užsaky
mus dovanoms Jūsų giminėms. Ko tik norite: AUTO
MOBILIAI. DVIRAČIAI, RADIJO PRIIMTUVAI, 
ŠALDYTUVAI, LAIKRODŽIAI, AUDINIAI, ir daug 
kitokių prekių pristatoma gavėjui į jo gyvenamą vietą 
laike 20-40 dienų. DIDŽIULIS PASIRINKIMAS DE

LIKATESŲ IR MAISTO SIUNTINIŲ
— KELIALAPIAI —

Į kurortus — sanatorijas su mineraliniais vandenimis 
Kaukaze, Kryme. Rygos pajūryje, Odesos gydomuosius 

purvo natūraliuosius pakraščius ir kitur.
UŽEIKITE I MŪSŲ SALE, KURIOJE IŠSTATYTI 
DAIKTAI APŽIŪRĖJIMUI IR PASIRINKITE DOVA

NĄ SAVO GIMINĖMS.
Reikalaukite iliustruotų katalogų.

tis.
Futbolas (soccer) bus vykdo

mas tik vyrų klasėje, kur kiek
vieną tautybę atstovaus reprezen - 
tacinė rinktinė. Futbolas bus 
pravestas vieno minuso sistema. 
Šeštadienį, liepos 17 d. lietuviai 
Žais su estais. Sekmadienį, perei - 
tų metų nugalėtojai-latviai žais 
prieš lietuvių - estų laimėtoja 
dėl meisterio titulo.

Lengvoji atletika ir futbolas 
vyks Lakewood High School Sta
dione. Plaukymo varžybos bus 
pravestos puikiame Farming- 
dale Swimming Club 25 m basei
ne, apie 12 mylių nuo Lakewood.

Varžybų tvarkaraštis:
ŠEŠTADIENI , LIEPOS 17 D.: 

11:00 AM - 4:00 PM Lengv. at
letika; 4:00 PM Futbolas: lie
tuviai - estai; 6:30 PM - plau
kymas; vakare -- susipažinimo 
vakaras ir šokiai.

SEKMADIENĮ, LIEPOS 18 D.: 
8:30 AM - plaukymas; 12:00 — 
lengv. atletika; 3:00 PM -- Fut
bolo finalas:

Lengvoje atletikoje ir plauky
me dalyvių skaičius neribotas,to
dėl visi mūsų lengvatletai ir plau
kikai kviečiami kuo gausiau šio
se varžybose dalyvauti. Dalyvių 
registracija vykdoma per sporto 
klubus, arba tiesioginiai šiuo ad
resu, iki liepos 7 d.: A.Bielskus, 
15321 Lake Shore Blvd., Cleve
land, Ohio 44110 (Telefonas 486- 
6177).

Smulkesnės informacijos ir 
registracijos blankai gaunami 
sporto klubuose arba aukščiau nu - 
rodytu adresu.

Lietuvių visuomenė iš New 
Jersey bei New Yorko apylinkių 
kviečiama į varžybas kuo gausiau 
atsilankyti ir suteikti moralinę pa
ramą mūsiškiams sportinin
kams.

PSF Lietuvių Sekcijos K-tas

Skaityk ir platink
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

T. BLINSTRUBAS PASITRAUKIA 
IŠ LIETUVIU FONDO

• Dirva, ryšium su JAV 
N e p r iklausomybės švente
— Liepos 4, kuri nukeliama 
į pirmadienį, nepasirodys 
su savo pirmadienio laida.

Po to, pagal Vilties drau
gijos narių suvažiavimo nu
tarimą, liepos ir rugpiūčio 
mėn. dėl tarnautojų atosto
gų, Dirva išeis du kartu į 
savaitę.

KORP. NEO-LITHUANIA 
STOVYKLA IR 

SUVAŽIAVIMAS

Korp. Neo-Lithuania va
saros stovykla šiais metais 
įvyks nuo rugpiūčio 28 d. 
iki rugsėjo 6 d. Rex Ter- 
race resort on Eik Lake, 
Alden, Michigan. Tai yra 
labai graži ir erdvi vieta — 
lodge ir trylika kabinų su 
visais patogumais, sporto 
aikštės, motorlaiviai ir t.t. 
Kaina stovyklautojams 7 
dol., svečiams savaitgalyje
— 8 dol. dienai plius 4'< 
mokesčiu.

Vyr. Valdybos pavedimu 
stovyklą organizuoja De
troito neolithuanai.

Ten pat rugsėjo 4-tą ir 
5-tą dienomis yra šaukia
mas Korp. Neo-Lithuania 
suvažiavimas.

Visi korporantai yra pra
šomi atitinkamai sutvarky
ti savo vasaros darbus bei 
atostogas, kad kuo skaitlin
giausiai galėtų dalyvauti 
stovykloje ir suvažiavime.

Korp. Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

LOS ANGELES
LIETUVIŲ DIENA

1965 m. birželio 20 d. vyko 
Lietuvių Dienos, prasidėjusios 
bažnytinėmis pamaldomis šv. Ka
zimiero parapijoje.

Po pamaldų parapijos mokyklų 
patalpose buvo atidaryta Adomo 
Galdiko dailės kūrinių paroda, 
kurioje dalyvavo ir tų kūrinių 
autorius.

Parodos atidarymui labai gra
žią kalbą pasakė poetas Bernar
das Brazdžionis, stipriai pagy
vindamas jau esamą susidomė
jimą paroda. Koncertinė Lietu
vių Dienos programos dalis vyko 
kaimyninėj Marshall High School 
auditorijoje, kurią užpildė tūks
tantinė asmenų, atvykusių ne tik 
iš Los Angeles, bet iŠ Chicagos, 
New Yorko ir kitų vietų.

Koncertas pradėtas Amerikos 
himnu, kurį pagiedojo solistas 
Rimtautas Dabšys, fortepionu 
skambinant komp. Br.Budriūnui.

Buvo keli sveikinimai, kurių 
tarpe ir Lee-Kilmonytės telegra
ma.

Toliau sekė dainų programa, 
kurią išpildė chicagiškė Dana 
Stankaitytė.

D. Stankaitytė ir R. Dabšys 
padainavo dar duetą iš operos 
"Likimo Galia", G. Verdi.

Gražiai ir sutartinai E. Rad- 
venio tautinių šokių grupė pašo
ko Oželį, Sadutę ir Malūną.

A t A

LIUDVIKAI JABLONSKIENEI 
mirus, Jos dukroms LEOKADIJAI ŽVYNIENEI, 
VALERIJAI BANKAUSKIENEI ir .jų šeimos gi
lią užuojautą reiškiame

Ona ir Antanas Juodvalkiai

A t A
LIUDVIKAI JABLONSKIENEI 

mirus, jos dukras p. VALERIJĄ BANKAUSKIE- 
NŲ, p. LEOKADIJĄ ŽVYNIENŲ bei kitiems gi
minėms ir artimiesiems gilią užuojautą reiškiame 
ir kartu liūdime

Marta ir Henrikas Macijauskai

Po to dainavo parapijos cho
ras diriguojamas komp. Br. Bud- 
riūno. Pabaigai, dalyvaujant ir 
solistei Danai Stankaitytei, buvo 
sudainuota "Mano Protėvių Že
mė" — B. Budriūno.

Solistai Dana Stankaitytė ir 
Rimtautas Dabšys susilaukė ne
paprasto publikos įvertinimo.

Chorui ir solistams akompa
navo Raimonda Apeikytė, o pro
gramą vedė prof. dr. Elena Tu
mi enė.

Koncerto užbaigai visi sugie
dojo Lietuvos himną.

Skr. Jurandė

• Stasys Kalvaitis, bu
vusio Valstybinio Teatro 
Kaune pianistas, gyvena 
730 West 31st Street, Long 
Beach, California 90806. 
šiuo metu savo studijoje 
verčiasi muzikos pamoko
mis kartu su žmona.

VOKIETIJOJE

* TAUTVYDAS GAILIUS, Va
sario 16 Gimnazijos bendrabučio 
vedėjas, nuo birželio 30 d. pasi
traukė iš pareigų, kuriose išbu
vo virš 12 metų. Gailius perei
na dirbti į vieną privačią vokie
čių gimnaziją ir bendrabutį.

Nauju Vasario 16 Gimnazijos 
berniukų bendrabučio vedėju PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba pa
skyrė mokytoją Algirdą Pala- 
vinską.

* NORVEGŲ Krikščioniškų' 
Jaunų Vyrų Sąjunga (CVJM- 
YMCA) ir šiais metais pasikvie
tė 15 berniukų iš Lietuvių Vasa
rio 16 Gimnazijos vasaroti į 
Strandheimą, apie 30 km. nuo 
Oslo miesto. Jau 11-ti metai, kai 
toj tarptautinėj stovykloj lietuviu
kai praleidžia 4 savaites savo 
vasaros atostogų. Vaikai išvyks 
liepos mėn. 10 d., o grįš rugpiū
čio mėn. 11 d.

* STUTTGARTE birželio 20 d. 
įvyko estų, latvių ir lietuviųbend- 
ras laisvės praradimo minėji
mas. Pa skaitą laikė prof. dr. Erik 
von Sivers, meninėje dalyje reiš
kėsi solistė Renate Gutmann- 
Bertram, prof. Atis Teichmanis, 
pianistas Antanas Smetona ir pia
nistas Roman Walter. PLB V-jos 
krašto valdybai atstovavo jos na
rys. E. Simonaitis.

Lietuvių Fondas, sutrumpintai 
LF, veikia jau treji-metai. Jo cent
ras yra Chicagoje; tikslas — lie
tuvių švietimui, mokslui, kultūrai 
remti, skatinti bei ugdyti. LF pa
grindinis kapitalas yra neliečia
mas. Jį sudaro aukos, palikimai, 
paveldėjimai ir beprocentinės pa
skolos, atleidžiamas nuo mokes
čių, o aukojusieji asmens tą su
mą gali nurašyti nuo savo paja
mų. Todėl LF kasmet auga savo 
narių skaičiumi ir turtu.

LF metinis suvažiavimas įvy
ko Chicagoje birželio 12 d. Jau
nimo Centre. Jį atidarė Tarybos 
pirm. dr. A. Razma, pakviesda
mas į prezidiumą dr. G. Baluką 
ir St. Barzduką, o sekr. T. Meč- 
kauską, J. Eimkūną ir A. Rūgy
tę. LF sveikino: Lietuvos atst. 
Washingtone J. Kajeckas, vysk. 
V. Brizgys, gen. kons. dr. P. 
Daužvardis, JAV C V LB pirm. 
J. Jasaitis, LB Chicagos Apyg. 
pirm. Br. Nainys, Lituanus žurn. 
vardu — dr. T. Remeikis, Drau
go red. vardu -- kun. Pr. Garš
va, Naujienų -- Alg. Pužauskas, 
Jaunimo Centro -- kun. J. Kubi
lius, PLB -- St. Barzdukas.

Pranešimą apie LF Tarybos 
veiklą padarė dr. A. Razma. Ji
sai plačiau palietė visas darbo 
sritis, sėkmingą veiklą metų bė
gyje ir gautą kapitalo prieauglį. 
Be to, jisai išvardino įvairius 
asmenis ir talkininkus, įskai
tant ir pačią LF valdybą, kurie 
prie to didelio ir reikšmingo dar
bo prisidėjo, reikšdamas visiems 
nuoširdžią padėką. Jo nuomone, 
Tarybos darbas buvęs gana sklan. 
dus, o pasitaikiusieji nesklandu
mai ateityje bus pašalinti.

LF valdybos pirm. T. Blinstru- 
bas padarė valdybos darbo veik
los apyskaitą. Jisai šiose parei
gose išbuvo trejus metus, bet baig - 
damas pareiškė, kad iš valdybos 
pasitraukia ir toliau nekandidatuo

Iš ALT veiklos
1965 m. birželio mėn. 18 d. 

Chicagoje, įvyko ALT Valdybos 
posėdis.

Pirmininkas L. šimutis pain
formavo Valdybą apie atliktus ge - 
gūžės - birželio mėnesių bėgyje 
darbus: buvo paruošta ir duota 
atitinkami nurodymai ALT sky
riams ir bendradarbiaujančioms 
organizacijoms reikšti protestus 
teisėtomis priemonėmis dėl Lie
tuvos ir kitų dviejų Baltijos kraš - 
tų okupacijos. Viešuose susirin
kimuose, minint žiauriausios bol • 
ševikų okupacijos 25 metų sukak
tį Lietuvoje, atatinkamomis re
zoliucijomis prašyta JAV vyriau
sybės dėti pastangas paskubinti 
Lietuvai ir kitoms Baltijos vals - 
tybėms grąžinti laisvę.

Drauge su latviais ir estais 
buvo išrūpinta JAV Kongrese š. 
m. birželio 14 d. "Pabaltijo die
na" (Baltic Day). Ta proga eilė 
kongresmanų ir senatorių pasa
kė reikšmingų kalbų, iškeliančių 
vilčių, kad tiems kraštams bus 
tikrai neabejotinai grąžinta lais
vė.

ALT pastangomis Užsienio Ko
mitete prie JAV AtstovųButoapie 
Lietuvos pavergimą ir dabartinę 
jos būklę sovietinių okupantų ver - 
gijoje liudijo gegužės mėn. 18 d. 
kongresmanas W. T. Murphy. Jis 
įteikė komitetui platų ALT pirmi
ninko L. Šimučio pareiškimą, pa
tvirtindamas iš savo pusės ne
abejotinai klastingą sovietų oku
pacinę politiką.

W.T. Murphy kalba ir ALT Pir - 
mininko L. Šimučio pareiškimas 
yra užprotokoluotas ir paskelbtas 
to komiteto leidinyje "Hearings 
before the Subcommittee on Eu- 
rope Committee on Foreign Af- 
fairs House of Representatives"

ALT padarė žygius Senato Už
sienio Reikalų Komitete, kad 
sprendžiant Konsularinės sutar
ties patvirtinimo klausimą tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos, būtų at
sižvelgta į Lietuvos reikalus ir 
nepažeistas jos suverenumas 
tarptautinėje padėtyje.

Tuo klausimu gautas Senato Už
sienio Komiteto pranešimas, kad- 
svarstant šį reikalą bus pakvies
ti liudyti ALT atstovai.

Prie to jau yra pasiruošta ir 
ALT pasiųs liudyti savo atsto
vą bei įteiks memorandumą vi
siems komiteto nariams kalbamu 
klausimu.

ALT taip pat kreipėsi į "Ame
rikos Balso" (Voice of America) 
vyr. direktorių Mr. Rovan,pra
šydama rekorduoti ir perduoti 

siąs į jokius valdomus organus. 
Jisai pranešė apieLF narių skai
čių, vietoves, davė įvairių statis
tinių davinių, palyginimų, sugru
pavimų. Iš jo kalbos paaiškėjo 
LF pilna veikla ir kaip ji pasi
skirstyta JAV. LF jau turi 
$183.176.06. Tik pereitais metais 
LF priaugo $44.500. Dabar išvi
so yra LF 709 nariai. Valdyboje 
trejus metus išdirbo: dr. VI. Ši
maitis, kaip iždininkas, St. Rauc- 
kinas - sekretorius, inf. ved. J. 
Vaičiūnas. Paskutinius metus 
atėjo Br. Liskus. Pirm, dėkojo 
spaudai, radijai ir asmenims, ku
rie stipriai parėmė LF idėją kai" 
bomis ir straipsniais. Kvietė su
stiprinti vajų, o ypač per LB Apy
linkes ir organizuojamus komite
tus stipresniam veikimui ir LF au
gimui. Visuomenę reikia asme- 
niai aplankyti ir įtikinti LF reikš
me ir jo parėmimu.

Investicijų komisijos vardu 
kalbėjo d r. B. Poškus, nurody
damas visokių galimybių kapita
lą tinkamai panaudoti. Dabar pi
nigai guli 17 bankų su mažu 
procentu. Pareiškė, kad $5000.00 
buvo paskolinti knygų leidimui su 
stipria garantija.

Ižd. dr. VI. Šimaitis padarė 
pranešimą apie finansinį stovį. 
Pernai suvažiavimo metu tiktai 
$138.607.58 et., o dabar kasa žy
miai padidėjo, išvardindamas vi
sas pajamų ir išlaidų pozicijas. 
Jo pranešimą patvirtino savo ak
tu Revizijos Komisijos vardu dr. 
St. Budrys.

Informacijos srities reikalais 
kalbėjo agr. A. Šantaras.

Trejiems metams į valdybą iš
rinkti: dr. VI. Šimaitis, St. Rauc- 
kinas, A. Rėklaitis, dr. J. Valai
tis ir d r. E. Lenkauskas ir Rev. 
Komisijon-- T. Mečkauskas, dr. 
V. Tauras ir J. Bagdanavičius.

A. Gintneris

Lietuvon per radiją visus svarbes
nius lietuvių gyvenimo įvykius, su
sirinkimus, meninius pasirody
mus ir kt. Gautas teigiamas at
sakymas ir Amerikos Balsas 
įtraukė visą tai į savo darbų pla
ną.

ALT pastangomis buvo užsaky
ta ir išrūpinta iš JAV Kongreso 
3.000 egazmpliorių Vasario 16 d. 
proga pasakytų kalbų Atstovų Bu
te ir Senate Lietuvos okupacijos 
klausimu. Visas tos dienos 
"Congressional Record" numeris 
yra išimtinai paskirtas tik Lie
tuvos reikalui. Šis oficialus JAV 
Kongreso ir Senato leidinys yra 
AUT išsiuntinėtas visai amerikie- 
čių spaudai, bibliotekoms, uni
versitetams, pavieniams politi

DIRVOS PRENUMERATORIAMS 
PUIKI PROGA ĮSIGYTI AR 
PADOVANOTI LIETUVIŠKA KNYGA

TIK TRUMPAM LAIKOTARPIUI Vilties leidykla suteikia pro
gą Dirvos prenumeratoriams papigintai įsigyti šiuos rašytojų leidi
nius:
Vinco Ramono — DAILININKAS RAUBA — novelės — pardavimo kaina $3.00
Alės Rūtos — KELIAS I KAIRE — premijuotas romanas ......................... $3.00
R. Spalio — ALMA MATER — romanas .....'..................................................  $5.00
B. Armonienės — PALIK AŠARAS MASKVOJE — atsiminimai iš Sibiro $3.00

VISAS 4 KNYGAS PERKANT AR UŽSAKANT Iš KARTO, MOKATE 
TIK 10 DOLERIŲ!

Įsidėmėkite, ta nuolaida naudojasi tik Dirvos prenumeratoriai, perką ar 
užsisaką nurodytas knygas per Dirvą. Be to, toji nepaprastai didelė nuolaida 
veiks tik labai ribotą laiką.

Patartina paskubėti ir išvardintąsias knygas skubiai įsigyti ar užsisakyti 
paštu, siunčiant čekį ar pašto perlaida DIRVAI, 6907 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.

Ta proga per Dirvą patariame paskubėti įsigyti:

A. Merkelio — ANTANAS SMETONA — monografija — kaina ........... $12.50
LAISVĖS KOVŲ DAINOS ...............................................................................$ 5.00
B. Armonienės — LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW (angį, laida) $ 3.95
K. Almeno — UPĖ Į RYTUS, UPĖ Į ŠIAURŲ (2 d. romanas) tomas po $ 3.00
A. Mackaus — CHAPEL B — poezija ............ .........V..............................$ 3.00
J. Mikuckis — DERLIAUS VAINIKAS — poezija ..................................3 4.00
B. Railos — Iš PASKENDUSIO PASAULIO ............................................ $ 5.00
B. Railos — TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ ....................  :$ 5.00

Visa eilė kitu lietuvišku knygų. Teiraukitės!

STASYS PETRAVIČIUS, Sofijos ir inž. Alfonso Petravičių sūnus, 
baigė Michigano valst. universitetą Lansinge ir gavo inžinerijoje 
bakalauro diplomą.

Jaunasis inžinierius yra gimęs Lietuvoje, mokytis pradėjo Vokie
tijoje. Jo pasirinktoji mokslo sritis yra visai nauja ir šiandien labai 
populiari. Jis yra projektuotojas ir konstruktorius įvairių rūšių pa
kavimuose. Stasys Petravičius priklauso Korp! Neo-Lithuania Det
roito padaliniui ir šiuo metu yra jo pirmininku, kruopščiai dirbąs 
organizuojant neolituanų šios vasaros stovyklą.

J. Gaižučio nuotrauka

kams, veikėjams, lietuvių orga
nizacijoms ir paskiriems asme
nims.

Tame pat posėdyje išklausyta 
Finansų sekretoriaus J. Talalo 
pranešimo apie ALT finansinį sto
vį ir kitus svarbesnius reikalus 
-- ALT skyrių veiklą ir kt.

ALT Valdyba nutarė paskirti 
VLIKui 5.000 dol. paramos Lie
tuvos laisvinimo akcijai vykdyti. 
Šiais metais anksčiau jau buvo 
pasiųsta 7.000 dol.

Posėdyje išklausytas Pabaltijo 
Komiteto Švedijoje pranešimas 
to komiteto vadovybės - - prof. B. 
Nerman ir prof. A. Horm apie jų 
sudarytą planą ir visą eilę už
simojimų kelti Lietuvos ir kitų 
Baltijos kraštų išlaisvinimo rei
kalavimus. Nutarta palaikyti su 
tuo Komitetu glaudžius ryšius ir 
drauge su VLIKuparemti jųveik- 
lą finansiniai.

Apsvarstytas Clevelando ALT 
skyriaus atsišaukimo - rezoliu
cijos projektas "Į geros valios 
amerikiečius", kur keliamas Lie
tuvos išlaisvinimo klausimas. Nu
tarta priimti dėmesin ir praneš
ti ALT Clevelando skyriui ALT 
Valdybos sugestijas.

Apsvarstytas taip pat New Yor
ko jaunimo iniciatyvinės grupės 
"Lietuvių už Nepriklausomybę 
Laikino Vykdomojo Komiteto" 
kvietimas dalyvauti to Komiteto 
pasitarime surengti New Yorke 
masinę protesto demonstraciją 
prie Jungtinių Tautų ir kitur, rei
kalaujant Lietuvos išlaisvinimo.

Nutarta pavesti ALT NewYor
ko skyriui dalyvauti šį klausimą 
svarstant ir sudarant žygio planą.

Metinį ALT suvažiavimą nu
tarta kviesti Chicagoje spalio mė
nesio pabaigoje. Darbo tvarkė j e ir 
ALT Statuto svarstymo klausi
mas, pagal kai kurių skyrių siū
lymus.

ALT skyriai, kurių valdybos pa
sikeičia per metinius susirinki
mus, labai prašomi tuoj pranešti 
valdybos narių pareigas ir adre
sus ALT centrui.

Posėdyje dalyvavo: inž. E. 
Bartkus, T. Blinstrubas, dr. K. 
Drangelis, dr. P. Grigaitis, inž. 
A. Rudis, dr. VI. Šimaitis, L.Ši- 
mutis, J. Talalas, dr. J. Valai
tis ir M. Vaidyla.

Posėdžiui pirmininkavo L. Ši
mutis, sekretoriavo -- Dr. VI. 
Šimaitis.
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