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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JUNGTINIŲ TAUTŲ
SUTEMOS

20 METŲ TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 
TAIKAI IŠLAIKYTI SUKAKTĮ MININT GIR
DĖJOSI ŠŪVIŲ AIDAI. — PASAULIS BUVO 
ARČIAU KARO NEGU BET KADA ANKSČIAU, 
O JUNGTINĖS TAUTOS PERGYVENO FAKTI- 
NĄ SAVO MAŠINERIJOS PARALYŽIŲ. — KO 
NENUMATĖ JOS KORĖJAI? NACIONALIZMO 

TRIUMFO!

- - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - -
Birželio 26 d. San Fran

cisco mieste buvo paminėta 
Jungtinių Tautų Organiza
cijos 20 metų sukaktis. Mi
nėjimas vyko operos rū
muose, ten pat, kur ji ir 
buvo įkurta. O operoje, 
kaip ir aplamai teatre, ne
vyksta realus gyvenimas, 
ten girdisi tik jo atgarsiai 
ir matomi atspindžiai. Ir 
svarbiausio aktoriaus šia
me sukaktuviniame vaidi
nime — prezidento Johnso
no kalba skambėjo nearea- 
liai. Jis šaukėsi tos orga
nizacijos pagalbos Vietna
mo kare, nors turėjo gerai 
žinoti, kad abi svarbiausios 
JT institucijos: Saugumo 
Taryba ir Visuotinas Susi
rinkimas yra praktiškai ne
veiksmingos ir nieko nega
li padėti. Saugumo Taryba 
dėl joje veikiančios veto 
teisės, kurios veiksmingu
mą Sovietai jau pademons
travo 100 kart”, o^yisuoti- 
nam Susirinkime nulemtų 
Azijos-Afrikos valstybių 
blokas, kuris esančioje būk
lėje savais išskaičiavimais 
atsisakytų net ir morališ
kai pasmerkti agresorių, už 
kurio stovi Sovietų Sąjun
ga ir Raudonoji Kinija. Ko 
verta ta organizacija?

Bostoniškio The Chris- 
tian Science Monitor vyr. 
redaktorius Erwin D. Can- 
ham minėjimo išvakarėse 
(birželio 19 d. Nr.) peržiū
rėjo savo telegramas siųs
tas organizuojant tą insti
tuciją. Jungtinės Tautos 
nebuvo idealizmo apvaini
kavimas, nei komunistinis 
sąmokslas, suplanuotas Ale- 
ger Hiss’o. Ne tik Hissas 
lėmė organizacijos eigą, bet 
tokie vyrai, kaip senatoriai 
Tom Connally ir Arthur 
Vandenberg, politikai Ha- 
rold Stassen, Adlai E. Ste- 
venson, Henry Cabot Lodge. 
Jau 1945 m. balandžio-ge- 
gužės-birželio mėnesiais, ta
riantis dėl tos organizaci
jos nuostatų, buvo nujau
čiami galimi sunkumai ir 
nepasisekimai. Kad su so
vietais bus sunku susikal
bėti, buvo aišku beveik vi
siems JAV delegatams. Ne
buvo tikrumo ir dėl vadina
mo Vakarų bloko vienybės, 
pagaliau buvo neaiškumo 
dėl atskirų regionalinių or
ganizacijų sudarymo bend
ruose Jungtinių Tautų rė
muose. Už tą principą ko
vojo JAV delegatas Nelson 
Rockefeller.

Anot E. D. Canham tele
gramos iš 1945 metų, JAV 
stovėjusius prieš trejopą 
pasirinkimą: 1. grįžti prie 
grynai nacionalinės (ar izo- 
liocialinės) politikos; 2. pri
sidėti prie JT, nors buvo 
iš anksto aišku, kad toji 
organizacija turi tik ribo
tas galimybes ir bus neto
bula; ar 3. siekti glaudes
nio viso pasaulio integravi
mo.

Dabar žiūrint, paskuti
nioji galimybė būtų parei

kalavusi daugiau pastangų 
negu JAV buvo linkusios 
tam tikslui skirti. Pirmoji 
galimybė atrodė irgi nepri
imtina, už tat sustota prie 
antrosios, neviešai galvo
jant visai ciniškai: "Pasau
lio politika šiaip ar taip nu
lemia jėgos faktoriai, ne
paisant kokios formos tarp
tautinę organizaciją beturė- 
tumėm".

Blogiausiu atveju, Jung
tinės Tautos būtų diskusijų 
klubu, kur galėti! būti pra
vėdintos 'gendančios’ pro
blemos. Apie atomines 
bombas tada žinojo gal tik 
maža saujelė JAV pareigū
nų. Būtų apie tai plačiau 
žinoma, atominio karo ga
limybė gal būtų privertusi 
siekti griežtesnės organiza
cijos. Ko visai nebuvo nu
matyta JT kūrėjo iš JAV 
pusės, tai buvo nacio
nalizmas. 1945 me
tais nebuvo galvota,- kad o T 
narių skaičius pasiekąll4 
(faktinai jų jau buvo 115, 
bet Indonezijai pasitraukus 
liko 114). Amerikiečiai gal
vojo, kad valstybių skai
čius ilgainiui mažės, tačiau 
praktikoje susidurta su 
priešingu reiškiniu. Tiesa, 
likimo ironija norėjo, kad 
tautos, kurios buvo daugiau 
pribrendusios nepriklauso
mybei negu dauguma tų 
114 narių, kaip Lietuva, 
Latvija ir Estija netektų 
savo valstybinės nepriklau
somybės, tačiau tai yra 
daugiau išimtis negu tai
syklė. Ir kaip tik atgijan- 
tis nacionalizmas davė pro
gos prasidėti vadinamiems 
'išvadavimo’ karams, ku
riuos sovietai, irgi likimo 
ironija, paskelbė 'šventais’ 
ir legaliais.

"Nacionaliniai” karai per 
dvidešimt metų ir pakasė 
JT prestižą bei ateitį. Ara
bai užpuolė Izraelį, Izraelis 
užpuolė arabus — tos ko
vos neišsiplėtė į didesnio 
masto karą, bet JT presti
žas nuo to nepakilo. Pa
liaubos išplaukė dėl

Nauja taikos iniciatyva

silpnų didesniam karui jė
gų, negu dėl JT spaudimo. 
Indija atėmė Gao teritori
ją iš Portugalijos, JT ne
paisoma konflikte tarp In
dijos ir Pakistano. Kitais 
atvejais, kaip Kubos, Santo 
Domingo ir Vietnamo, Jung
tinės Tautos buvo sąmonin
gai aplenktos.

Ir šiandien atsakymu j 
JAV prezidento pamokslą 
Jungtinėm Tautom buvo 
komunistų agresijos su
stiprinimas Vietname. Sun
ku įsivaizduoti, ką gali pa
daryti Jungtinės Tautos 
kaip organizacija. Dabarti
ni konfliktą gali išspręsti 
tik jėga, o turimos jėgos 
neišnaudojimas jį dar dau
giau plečia.

Dabartinė Jungtinių Tau
tų būklė primena Tautų Są
jungos galą. Tąsyk iš jos 
pasitraukė vadinamos ašies 
valstybės — Vokietija, Ita
lija, Japonija, kelios vals
tybės neteko nepriklauso
mybės kaip Čekoslovakija, 
Austrija ir Albanija, dar 
kelios pasitraukė dėl tos or
ganizacijos praktiško ne
veiklumo. Vokiečiams pra
dėjus žygį į Lenkiją, Tau
tų Sąjunga dar turėjo 46 
narius iš buvusių žydėjimo 
laikais 63. Jei Jungtinės

AR YRA KOKIE PASIKEITIMAI
SOVIETU VALDOMOJE EUROPOJE

Iš pranešimų Pabaltiečių konferencijoje Berlyne 
Vyt. Als eika

Šiuo metu žvilgsnis J Rytų 
bloko arba satelitines sovietų 
valstybes gal akilesnis kaip se
niau. Tai suprantama, nes per 
pastaruosius metus Rytų ir Vi
durio Europos kraštuose stebi
me kai kurias tendencijas, kurios 
kartais aiškinamos noru atsipa
laiduoti nuo ryšių su Sovietų 
Sąjunga, tuos santykius sušvel
ninti, daugiau gravituoti į Vaka
rus. Žvilgsnis Į Rytų bloko kraš
tus buvo mestas ir per V. Ber
lyne buvusią Pabaltiečių Draugi
jos V. Vokietijoje ir Europos 
Rūmų bendrą konferenciją (bir
želio mėn.). Apie tariamus ar 
tikrus pakitimus sovietų sferoje

Tautos dabar norėtu tikrai 
griebtis kokios nors inicia
tyvos ir tam pritartu dau
guma, vėl tam tikra dalis 
narių pasitrauktų. Vienin
telė galimybė išlaikyti 
Jungtinės Tautas gyvas yra- 
joms neduoti jokio darbo!

Europoje kalbėjo Wuerzburgo 
universiteto prof. W. Grottian. 
Jo padaryta analizė kai kuriais 
atžvilgiais {domi. Čia kai kurios 
Grottian (jis vedęs latvę ir gy
vena V. Berlyne) paskaitos min
tys.

Sovietai pokariniu metu pra
dėję smarkią Rytų bloko kraštą 
kontrolę, savo priežiūron pa
glemžė tų kraštų policiją bei ka
riuomenę. Tas pats ir tų kraštų 
komunistų partijose. Sovietų Ju
ka ryški ir kitose srityse. Visiš
kai nuo Maskvos priklausoma ir 
to bloko kraštų užsienio politika. 
Pagal sovietini sukirpimą tvar
komas ir ūkis. Tiesa, Sulinui 
mirus atsiranda kai kurių paki
timų, kiek atpalaiduojami pre
kybos ryšiai su Vakarais, jau lei
džiama ir maža privatinė nuosa
vybė. Chruščiovas 1955 m. buvo 
nuvertinęs Staliną, učiau jis mi
nėjo tik nukentėjusius komunis
tus ir nė žodžiu nebuvo užsimi
nęs milijonus nužudytų, ištremtų 
ūkininkų ir kitų. Vėliau sekė 
žinomi {vykiai: Poznanės sukili
mas, Berlyno, Vengrijos sukili
mai, vyksta sovietinio kurso kai
taliojimai, Chruščiovo šuoliai Į 
tą ar kitą pusę, Maskvoje pra
dėtos kelti valdžios autoritetas, 
pagaliau, 1958 m. atsiranda didy
sis Maskvos varžovas -- Raudo
noji Kinija, neapykantos reiški
niai, Maskvos autoriteto smu
kimas. Kokius stebime padari
nius? Maskva pareiškia einanti { 
nuolaidas, o kai kurių Rytų blo
ko kraštų tarpe (Rumunijoje) ma
tome tendenciją siekti daugiau 
savarankiškumo. Tiesa, tuose 
kraštuose kontrolė ir toliau lieka 
komunistų rankose, tačiau: tie 
kraštai už savo gaminius jau 
gauna geresnes kainas (atseit, 
jie mažiau išnaudojami), jiems 
teikiama daugiau laisvės vykdant 
prekybą su vakarais (čia klausi
mas, kokios apimties...), jau at
palaiduojama sovietų kontrolė 
satelitų policijai bei kariuome
nei, paaukštinamas Stalino per
sekiotas maršalas Rokosovskis. 
Jei Stalino laikais Rytų kraštų 
tarpe (išskyrus Albaniją), nebuvo 
{manoma kritikuoti Sovietų Są-

VIRŠUJE: Bendrojo Amerikos 
Pabaltiečių Komiteto delegacija 
audiencijoje pas Valstybės Se
kretorių Dean Rusk. Iš kairės: 
B. Albats -- Latvių Sąjungos 
Biuro VVashingtone vedėjas, Alf. 
Berzinč — Latviu Sąjungos vice
pirmininkas, L. Simutis --Ame
rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, Valstybės Sekretorius 
Dean Rusk, prof. P. Lejinš — 
Latvių Sąjungos pirmininkas, G. 
Buschman -- estų atstovas, 
Heikki Leesment — Estų Tauti
nio Komiteto pirmininkas ir A. 
Rudis -- Amerikos Lietuvių Ta
rybos vicepirmininkas. Audien
cija {vyko š. m. birželio 23 d. 
Valstybės Departamente, Wa- 
shingtone.

jungą, vėliau ui, nors ir nežy
miai -- leisu. Daugiau plečia
mas, šalia ūkio, ir turizmas su 
Vakarų kraštais.

O koks vaizdas politikos srity
je? Prof. Grottian nuomone, po
litinėje srityje nėra pakeitimų. 
Jei, pavz., rumunų politikai lan
kėsi Paryžiuje ir kitur, tau! 
reiškė ne rimtą suartėjimo ten
denciją su Vakarais, bet reikalą 
gyvinti prekybos ryšius. Ir toliau 
to bloko narių tarpe stebime aiš
kiai vieningą liniją su Maskva 
ir ypač kai kuriose srityse, kaip 
ginklavimosi ar nusiginklavimo 
svarstymuose, kovoje prieš Fed. 
Vokietiją ar kampanijoje prieš 
jAV-bes.

Ar yra kokie pakeitimai tų 
Rytų bloko kraštų viduje? Taip, 
ūkio srityje pastebima didesnė 
pažanga negu Stalino laikmečiu, 
daugiau leidžiama privatinės 
nuosavybės (čia išimtis — Len
kija, kur Ūkio politika silpnesnė 
kaip kitur), jau pastebimi kiek 
žmoniškesni metodai. Tačiau... 
komunistų partija ir toliau lieka 
stambiuoju darbdaviu ir šiuo at
žvilgiu niekas nepasikeitė. Kul
tūros sritis? Tiesa, Lenkijoje 
rašytojai turėjo ir iš dalies dar 
ir dabar tebeturi daugiau lais
vės, kaip kituose bloko kraštuo
se, Buvo būdingas jų ir kitų per
nykštis protesto raštas prieš 
cenzūrą. Iš kitos pusės, toje pa
čioje Lenkijoje buvo sustiprintas 
valstybės saugumo vaidmuo, Įsi
galėjo stiprioji ranka, prasidėjo 
{vairūs suvaržymai intelektua
lams.

Klysta tas, kas mano, kad sa
telitų tarpe sustiprėjo tendenci
jos išstoti iš bloko. Ūkinės libe- 
ralizacljos dar nėra, pasikeitę

(Nukelta { 2 psl.)
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AR YRA KOKIE PASIKEITIMAI...
(Atkelta iš 1 psl,) 

tik metodai — jie priimami iš 
Vakarų, bet tik socialistinės sis
temos naudai. Toliau lieka komu
nistinių partijų dominavimas, 
neatsisakoma nuo marksizmo, 
satelitai lieka satelitais -- tai 
liečia ir Lenkiją, kurioje Seime 
tematome- silpną katalikų grupe
lę. Nejmanoma, kad kuris nors 
iš Rytų bloko'kraštų bandytų at
sipalaiduoti nuo saitų su Maskva 
ir tol, kol tuose kraštuose, kaip 
Lenkijoje ar Vengrijoje i tebėra 
Sovietų Sąjungos kariniai dali
niai. Tariama, kad kraštų komu
nistų partijos laimėtų populiaru
mo, jei Įvyktų atsipalaidavimas 
nuo Maskvos. Tačiau Lenkijos 
ir Vengrijos pavyzdžiai liudija, 
kaip tokiais atvejais Maskva rea
guoja... Pagaliau, kai kurie sate
litiniai vadai, kad ir Gomulka, 
yra kaip tik didieji integracijos 
su Sovietų Sąjunga šalininkai. 
Net ir ūkio srityje.

Po prof. Grottian paskaitos 
Vak. Berlyno Europos Rūmuose 
(dalyvavo ir septyni lietuviai) 
buvo diskusijos. Grottianui pas
tebėjus, kad partiniuose sostuo

PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividen
das 4'/i*/o išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui ner&kia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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Stroh’s hrings 
you baseball 
on TV. Now 
Stroh’s hrings 
you the 
new major 
league 8-pack.

The Stroh 6rewery Company, Detroit 26, Michigan

Ekstra Stroh’s už ekstra kėlinį.
Dešimtas kėlinys — ar dvidešimtas, 
esate parengtyje turėdamas keletą 
Aukštosios Lygos Stroh’s pakietą iš 
8. 8 greit vėsiną patogios bonkutės iš
skirtino liepsnoje daryto skonio. 
Stroh’s yra vienintelis alus, darytas 
Amerikoje tradiciniu Senojo Pasaulio 
būdu, kad išgauti geresnį skonį iš vi

jų priedų, dedamų į alų. Sporto rung
tynėms, pobūviams — ar tik papras
tai geram skoniui patogiose Aukšto
sios Lygos 8 bonkų dėžutėse.
Stebėkite Aukštosios Lygos beisbolo 
pirmenybes kiekvieną šeštadienį 5 ka
nale. Pirmenybes patiekia Stroh’s 
alus.

se nepaprastai ilgai išsilaikoUl- 
brichtas, jau miręs Dej ir albanų 
Hodža, dr. A. Gerutis pridūrė, 
kad čia tenka priminti ir sovietų 
užimtos Lietuvos pavyzd| — 
Sniečkus su Paleckiu taip pat 
rekordininkai... Dr. P. Karvelio 
nuomone, Vakarai nesupranta, 
kad komunizmas nėra esmėje pa
sikeitęs. Negalima kalbėti apie 
jok| atlydį. Juk Pabaltijo kraš
tuose sovietinis režimas dar pa
aštrėjęs, ten vykdoma rusifikaci
ja — dar rafinuotesnė kaip anks
čiau, jaunimas viliojamas dar
bams | Sovietijos gilumą. Taigi, 
pagal KarvelĮ, padėtis tokia pa
ti, kaip prieš 25 metus... Pa
baltiečiai apgailestauja, kad Va
karai neišdrįsto atvirai paliesti 
visus šiuos klausimus. Neryž
tingumas, tai juk didžiausias pa
vojus! čia referentas prof. Grot
tian pridūrė, kad vis dėlto esama 
ir optimizmą keliančių reiškinių 
— pakanka pažvelgti | JAV lai
kyseną (Vietnamas, Dominikonų 
respublika) ar | skilimą pačiame 
Rytų bloke, | Maskvos konfliktą 
su raudonąja Kinija. Tai teikia 
vilčių ateičiai.

• Pasikeitimai Vengrijos 
vyriausybėje nereiškia ko
kių nors pakitimų to kraš
to vidaus ar užsienio poli
tikoje. Premjeras Kadaras 
lieka partijos bosu ir iš 
premjero posto pasitraukė, 
"kad galėtų pilną laiką pa
švęsti partijos reikalams’'’.

Vyriausybei pakeitimas 
rišamas su Sov. S-gos duo
tu pavyzdžiu atskirti admi
nistracijos vadovybę nuo 
partijos vadovybės.

• Po viceprez. Humphrey 
ir JAV astronautų vizito 
Paryžiuj, gen. de Gaulle 
žymiai sušvelnėjo (bent sa
vo kalbose) JAV atžvilgiu. 
Prancūzų vyriausybės 
sluoksniai pastebėjo, kad 
generolo sukeltos antiame- 
rikfetiškos nuotaikos pra

X >•

dėjo atsiliepti į Prancūzi
jos ūkinius reikalus. Atsa
kydamas į vieno JAV kon
gresmano laiškų, de Gaulle 
pažymėjo: "’Negal v o k i t, 
kad aš ar prancūzų tauta 
nemėgsta amerikiečių. Ti
kiu, kad galite laimėti karą 
Vietname”.

• Knygoje ”The Ūgly 
Russian” autorius Victor 
Lasky patiekia kruopščiai 
surinktus duomenis apie 
Sov. S-gos nepasisekimus 
su jų "pagalbos užsieniui” 
programa.

Keli būdingi pavyzdžiai, 
privertę ir rusus apsigalvo
ti dėl jų programos tikslin
gumo: Guinejoje, ant aukš
to kalno, buvo pastatyta 
galinga radijo stotis. Trans
liacijų perdavimas buvo 
trugdomas tame kalne esa
mų metalų magnetizmo.

Burmoje rusai pastatė 
ligoninę su tuberkulozo sky
rium — pelkyne. Moderniš
ko turistų viešbučio keltu
vai ir šaldytuvai reikėjo 
pakeisti a m e r i koniškais, 
rusiškiems neparodžius no
ro veikti.

Afganistane pastatyta di
džiulė duonos kepykla įruoš
ta tokiai duonai kepti, ku
rios nenori valgyti prie jos 
neįpratę afganai.

• Nikolai Podgornv, kom
partijos sekretorius, šiuo 
metu nebepriima interesan
tų "dėl susilpnėj usios svei
katos”. Podgorny, savo lai
ku laikytas svarbiausiu 
konkurentu Brežnevui, ga
lįs netekti vietos politbiure 
dėl nesutarimų su Brežne
vu. Svarbiausiu nesutarimo 
objektu — karinio biudžeto 
reikalai.

RINKĖJAI PRIEŠ
išrinktąjį

PAULIUS ŽIČKUS

Prieš paskutini uosius 
prezidento rinkimus Ame
rikoje, buvo susidaręs net 
specialus intelektualų — 
universitetų profesorių ir 
mokslininkų komitetas už
L. B. Johnsono išrinkimą 
prezidentu. Ir iš tikrųjų, 
Johnsonas laimėjo rinki
mus su nepaprasta balsų 
dauguma. Bet pasirodo, kad 
medaus mėnuo tarp išrink
to prezidento ir tos akty
vios intelektualų dalies tę
sėsi neilgai. Tie aktyvūs 
intelektualai, kurie priklau
so ar gal tik mėgsta raudo
ną spalvą, bijodami Gold- 
waterio aiškios antikomu
nistinės linijos, aiškiai pa
sisakė už Johnsoną, kuris 
atrodė jiems buvo priimti
nas.

Johnsonas yra senas ir 
prityręs politikas ir gerai 
pažįsta amerikiečių nuotai
kas ir psichologiją. Jis jas 
ir išnaudojo savo rinkimi
nėse kalbose. O išrinkus, 
užsienio politikos lauke, 
ypatingai liečiant raudo
nuosius, jis daro maždaug 
taip, kaip Gold\vateris kal
bėjo. Arba dar geriau pasa
kius, daro taip, kaip kiek
vienas galvojantis prezi
dentas turėtų daryti. Iš ša
lies žiūrint, kartais gali at
rodyti, kad prezidentas sa
vo tame darbe neištesi iki 
galo. Dominikų Respublikoj 
iškėlė marinus, liet reikalo 
greit neužbaigė. Bombar
duoja šiaurės Vietnamą, 
liet sako, kad jų sostinės 
nelies. Taigi, atrodo, kad 
pradedama gerai, bet neži
noma kas toliau daryti. Ta
čiau ir šiuo atveju mes ga
lime klysti, nes nežinome 
daugybės užkulisinių reika
lų, kurie gal verčia prezi
dentą taip, o ne kitaip elg
tis.

Šis griežtesnis pasisuki
mas prieš raudonuosius ir 
apgadino arba sutrumpino 
medaus mėnesio dienas 
tarp prezidento ir tų inte

Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

PIRMAS SKAMBUTIS (telefoninis), po poros savaičių "pas 
raudonodžius indėnus ir juodakailes meškas", atskambėjo klau
simais: — Ar matei, kaip esi vanojamas? Ar reikėjo liesti tą, 
iš esmės gerą, jaunimo žygį?

Mačiau, kad nereikėjo nei kumščio: nuo kaukštelėjimo vienu 
krumpliu atsiliepė net kelerios žirklės. Apie keturių knygos pus
lapių dydžio užrašai susilaukė "recenzijų" ir reakcijų kone tiek 
pat, kaip beveik keturių šimtų puslapių S. Ylos knyga...Tas iš 
esmės gerasis jaunimo žygis Washingtone susilaukė antra tiek apo
logijų ir pagyrimų, negu jų buvo prieš žvilgterėjimą į "antrąjĮ 
to medalio šoną".

"Vanojimas" -- mažiausia bėda. Yra jautrių mimozų, ku
rių, ant mūsų enciklopedijos, "palietus vieną lapelį visi liku
sieji susiglaudžia". Atseit, jei redaktorius įdeda bendradarbio 
nuomonę įgeliantį laiškelį, tasai liaunasi ar graso liautis rašęs. 
Bet, anot "peklininko" Gustaičio, bent šiuo atžvilgiu "aš ne toks 
kaip kiti": manau, kad redaktorius gali skelbti oponentų (žinoma, 
ir pritarėjų, jei tokių atsirastų...) laiškų tiek, kiek tik vieta 
leidžia, ir tokių, kokių tik baudžiamasis kodeksas nekliudo. Te- 
nebflnie Dirva tik monologų rinkinys!

Dialogai dažniausia įdomesni už monologus. Netgi ir tada, 
kai nesisaugo to, kas irgi vadinama D raide prasidedančiu var
du, toj pačio mūsų enciklopedijoj apibūdintu: "... stengimasis 
pergalę laimėti argumentais, veikiančiais masės jausmus... iš
kreipimas priešininko minties (prikišant tai ir griaunant tai, ko 
pats priešininkas nėra teigęs) ir leidimasis į pašalinius klausi
mus (nuo pagrindinio klausimo dėmesį nukreipiant į tokius da
lykus, kurie su juo neturi sąryšio)".

Atsiliepusių žirklių polifonijoj yra garsų, apie kuriuos vėl 
maga šį tą užrašyti.

Kol esi pakankamai blaivas, niekad neklausk "ar tik nema
nai, kad aš girtas", nes pažadinsi įtarimą, ar tik nebūsi iš tik
rųjų daugiau įtraukęs. Dėl visiškai panašios priežasties, rizi
kinga klausti ir "ar aš kvailas". Dar rizikingiau į tokią dvipras
mišką padėtį statyti kitus, viešai klausiant "ar mes (t. y., visa 
veiklioji lietuvi ja) kvaili". Toks posūkis diskusijose tėra "sten
gimasis pergalę laimėti argumentais, veikiančias masės jaus
mus", šiuo atveju pasipiktinimo jausmus, kuriuos sukurstyti kė
sinasi patys klausėjai. "Kibicerių" prie kortų ar politikos, žino
ma, gali pasitaikyti ir kvailų, bet dažniausia jie visai norma
laus ar net ir labai aštraus proto. Tik jų padėtis nedėkinga reikš
ti nei gudrumui, nei kvailumui. Kalbant daugiskaitoj, mes iš tiesų 
esam nedėkingoj padėty. Bet kur gi čia pagrindas įsižeisti ir tą 
nepagrįstą įsižeidimą dar reikšti tokiu tikrai negudriu klausi
mu "ar mes kvaili?"

lektualų. Dabar tie patys 
rėmėjai intelektualai remia 
ką kitą, jie organizuoja ir 
rėmia demonstracijas prieš 
savo prezidento vedamą an
tikomunistinę politiką. Jie 
rašo spaudoj, kalba per ra
dijų ir televiziją. Kai pre
zidento patarėjas George 
Bundy neprisistatė pas juoą 
pagal jų kvietimą, jis buvo 
smarkiai užpultas, nors tuo 
laiku jis visai nebuvo’Ame
rikoje, o buvo prezidento 
pasiustas su misija į Do
minikų Respubliką. Pats 
Bundy irgi yra intelektua
las ir buvęs Harvardo de
kanas.

Birželio 21 d. televizija 
davė specialią programą, 
kurioie buvo nagrinėjama 
dabartinė Amerikos politi
kos laikysena prieš raudo
nuosius, kaip Vietname, 
taip ir Dominikų respubli
koj. Prezidento politiką gy
nė patarėjas Bundy su 
dviem profesoriais, o puolė 
profesorius Morgenthau su 
kitais dviem profesoriais, 
šiose diskusijose Bundy su 
savo kolegomis stovėjo už 
žmogaus teises ir laisvę vi
same pasaulyje, už laisvą 
tautų apsisprendimą be ko
munistinės prievartos. Gi 
Morgenthau su savo kole
gomis — už palikimą laisvų 
rankų raudoniesiems žudi
kams.

Bundy ir jo kolegos, prieš 
eilę metų paties Morgent
hau rašytais straipsniais 
įrodė, kad jis klydo tada 
dėl Japonijos, dėl Europos 
ir Marshallo plano, dėl Laos 
ir kitur. Po šių citatų Mor- 
gęi\thąu buvo priverstas 
prisipažintf klydęs taip ra
šydamas. Tačiau tvirtino, 
kad ši kartą jis būsiąs tei
sus. Be to, kiek pakeitė ir 
savo kartotą laikyseną, 
Dabar jis sakė, kad reikia 
"garbingai” pasitraukti iš 
Vietnamo.

Būdinga, kad amerikiečių 
spauda cituoja daugiau 
Morgenthau, o ne Bundy.

Amerikos užsienio politi
kos vairuotojams sunku 
veikti ir kovoti su nemato
mu priešu, kuris knisasi po 
Amerikos pamatais ir yra 
baisesnis už tą, su kuriuo 
kovojama ginklu. O ambi
cingi žmones, kaip Kenne- 
džiai, tuos dalykus panau
doja būsimiems rinkimams, 
tuo pačiu užpildami van
dens ant kai kuriu malūnų. 
Robertas Kennedy, kuris 
taiko i prezidento kėde, ir
gi išėjo viešai prieš John
soną, kritikuodamas jo už
sienio politiką.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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VASAROS METAS -
ATOSTOGŲ METAS

Kas turi laiko, sveikatos ir 
pakankamai pinigų, tie šiame 
krašte atostogauja per ištisus 
metus. ‘Galėdami pasirinkti vie
nam ar kitam metų laikui tinka
miausius kraštus, jie paprastai 
nemaža laiko skiria kelionėms 
pasauliui pažinti, savo akiračiui 
praplėsti, atsigaivinti ir pailsė
ti. šiandien gal niekas kitas tiek 
negaivina, kaip keliavimas mo
derniomis ir patogiomis susisie
kimo priemonėmis, naudojantis 
visais šiandien prabangiam tu
ristui pasiekiamais patogumais 
ir malonumais.

Tačiau tokių laimingųjų nėra 
taip jau labai daug. Plačiosios 
masės, Į kurias galime Įskaity
ti ir didžiąją mūsų skaitytojų 
dalį, atostogas leidžia daug kuk
liau ir atsargiau. Ne vienas ge
rokai skaitosi su turimais iš
tekliais, kurie ištisų metų būvyje 
nelengvai buvo uždirbti, o atos
togų metu, ypač ne pagal savo 
išgales užsimojus, kaip ne vie
nas amerikietis daro, po atos
togų atsiliepia vėl per penkias
dešimt savaičių. Tais sumeti
mais daugumas mūsiškių, jeigu 
tik gali, stengiasi savo atostogas 
imti ir naudoti daugiausia vi
durvasaryje. Užtat sakoma, kad 
vasaros metas — atostogų me
tas.

Tiesioginis atostogų tikslas 
yra pailsėti po Įtempto metų dar
bo, kad pailsėjus, atsigaivinus 
ir sustiprėjus, panašūs ateinan
tieji lengviau praeitų. Paprastai 
yra gyvenime, kad Įvairūs žmo
nės to paties tikslo siekia Įvai
riai. Taip pat yra ir čia. Vie
nas atsigaivina tuo metu, kada 
nejaučia rūpesčio dėl nespėtų 
atlikti kasdienių darbų. Tasai 
pasilieka atostogauti namuose ir 
susitvarko tuos būtinuosius bė
gamuosius reikalus, kuriems ne
tenka nei laiko nei pajėgų atlik
ti kitu metu. Kiti nori bent porai 
savaičių atitrūkti nuo kasdieninės 
aplinkumos, leidžiasi kelionėn, 
aplanko toliau gyvenančius gimi
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nes ir artimuosius, kartais 
pasiekia ir tolimesnius kraštus. 
Dar kiti patraukia Į specialias 
vasarvietes, ar tai Į kalnus, ar 
prie vandens, ir po keletos sa
vaičių grĮžta namo tartum naujai 
atgimę.

Prieš imantis atlikti ką nors 
nekasdieniška, paprastai apgal
vojama ir iš anksto susiplanuo
jama, kad ūsai užsimojimas bū
tų kaip galint lengvesnis ir nau
dingesnis. Eilės metų patirtis 
rodo, kad nėra reikalo kartoti 
ir priminti eilinių pasiruošimo 
smulkmenų. Tačiau tebūna leista 
čia priminti vienas kitas dalykas. 
Įsidėmėtinas ateinančių atostogų 
proga.

Juo toliau, tuo daugiau paste
bime, kad šiandien mūsiškiame 
pasaulyje daugiausia nukenčia 
tarpusavio ryšių tamprumas. Di
deli atstumai, nuolatinis skubėji
mas, pagaliau pamečiui vis jun
tama amžiaus našta veikia vi
sus, tuo pačiu ir mus pačius. 
Pamažu nyksta laiškų naudoji
mas, sumažėja net šventinių 
sveikinimų pasikeitimas, tasai 
lengviausias bendravimo būdas. 
Ar ateinančios atostogos nebūtų 
naudingos tiems nuolatos trūks- 
tantiems ryšiams naujai atgai- 
vinti?Ar Įvairių Įvairiausios jau
nimo stovyklos, ruošiamos va
saros metu, nėra pats gerasis 
vaistas mūsų jaunimui gydyti nuo 
siela ir kūnu pasinėrimo Į mums 
svetimą aplinkumą? Tepa ben
drauja bent kelias savaites mū
sų jaunieji lietuviškoje stovyklų 
dvasioje su šimtais kitų Į juos 
panašių lietuviukų. TeĮsigyja 
naujų draugų. Teparsiveža dau
giau adresų. Tesusirašinėja su 
jais lietuviškai. Kiek jie patys 
neĮstengs, tepadeda jiems vyres
nieji. Svarbu, kad kuo daugiau 
bendrautų ir susižinotų -- leng- 
vės šeimos rūpestis ir lituanis
tinės mokyklos darbas.

Vyresniesiems ir nereikėtų 
vengti lietuviškos aplinkumos, 
kurią lengviausiai surasime lie

Connectlcut Gubernatorius John Dempsey priima pabaltiečių delegaciją sąryšyje su protesto 
sąskrydžiu Hartforde birželio 20 dieną. Ta proga gubernatorius paskelbė proklamaciją. Iš kairės: 
Zigmas Strazdas — Vykdomojo Komiteto vice-pirmininkas, Algimantas Dragunevičius — vice-pir- 
mininkas informacijos reikalams, J. Apinis -- latvių atstovas, gubernatorius Dempsey, dr. Petras 
Vileišis — komiteto pirmininkas ir A. Hinnov — estų atstovas.

tuvių laikomose vasarvietėse. Jų 
skaičius ir pasirinkimas kasmet 
didėja, negalime skųstis. Ne kur 
nors nuošaliose lūšnose, bet šio
se vasarvietėse susitiksime savo 
artimuosius, su kuriais gal kelio
lika metų nesimatėme ir nesu
sižinojome. Mums atrodys, kad 
jie pasikeitę, jiems — kad mes 
nebe tie. Iš tikrųjų, abiejų bus 
tiesa. Po poros savaičių grĮši- 
me namo pasikeitę, bet tik jau 
Į gerąją pusę.

Jeigu jau kelionė suplanuota 
taip, kad nenumatyta ilgėliau ap
sistoti kurioje vienoje vietoje, 
kodėl nepasukti iš kelio ir žo- 
dj kitą nesumesti su pažįstamu, 
o karui s ir labai geru draugu, 
dabar gyvenančiu pravažiuoja
moje vietovėje. Gal tavo apsi
lankymas jį paguos, o gal jisai 
savo rūpestingu Įsigyvenimu tave 
Įtikins, jog ūsai trumpas su
sitikimas ir tau buvo naudingas.

Jeigu gi jau tavo atostogų ke
lionė vingiuotų svetimosios že
mės vieškeliais, kuriuose nepa- 
maty tumei lietuviško veido, ar 
nevertėtų ją Vesti taip, kad grĮz- 
tumei kaip galint daugiau visais 
atžvilgiais Įdomių vietų pamatęs 
ir iš jų pasimokęs. O šiame kraš
te tokių vietų irgi netrūksta.

Baigiant praktiškaspatarimas. 
Atostogon leisdamasis su savim 
imsies visa, kas reikalinga. Ko 
nepasiims!, galėsi kitur Įsigyti. 
Tačiau nepamiršk pasiimti su 
savimi vieno dalyko, kurio ne 
visur gausi — ui lietuviškos 
knygos. Jeigu per metus nebuvo 
jai laiko, gal jo atsiras atosto
gų metu. (lns)

AR NE PERDIDELIS UŽSIMOJIMAS
Lietuvių Už Nepriklau

somybę Laikinasai vykdo
masis Komitetas, kurį su
daro: Antanas Mažeika, Al
girdas Budreckis, Antanas 
Sniečkus ir Romas Kezys, 
sukvietė New Yorko lietu
viškų organizacijų atstovų 
susirinkimą. Susirinkimas 
įvyko birželio 25 d., 8 vai. 
vak., Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne. Dalyva
vo 34 organizacijų atstovai 
ir keletas pavienių. Dalyvių 
tarpe buvo Lietuvos gen. 
konsulas Vyt. Stašinskas, 
iš VLIKo, LLK-to, NYLT- 
bos, keletas dvasiškių ir vi- 
sdms lietuvių grupėms pri
klausančių, daugiausia vy
resnio amžiaus žmonių, vi
so apie 50-60 asmenų.

Susirinkimą atidarydami 
rengėjai pasiūlė, kad pirmi
ninkautų Romas Kezys, An
tanas Ošlapas, Stasys Lū
šys ir pora panelių sekreto
riauti. Visi keturi rengėjai 
ir Alg. Gureckas pasidalinę 
temomis padarė pranešimus 
apie tai, kas jau yra pada
ryta ir dar ką ir kaip būtų 
reikalinga daryti, kad nu
matytas žygis lapkričio 13 
d. gerai pavyktų.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad jau yra sutarta su Ma- 
dison Sąuare Gardens, New 

Yorke patalpų išnuomavi
mui lapkričio 13 d. už 
$14,000.00. Nupirkti pilną 
puslapį New York Times ir 
vėliau pusę puslapio sumo
kant $6,000.00 ir dar dėl 
visų kitų reikalų $5,000.00 
ir kad bus reikalinga 15- 
20,000 lietuvių priimti re- 
zuliuciją laisvojo pasaulio 
lietuvių vardu, reikalaujan
čią Lietuvos klausimo iškė
limo Jungtinėse Tautose ir
t.t.

Po tokių pranešimų atro
dė. kad planas sunkiai įvyk
domas, brangiai kainuotų ir 
nepraktiškas, o iki lapkri
čio 13 d. gal bus ir žymiai 
pavėluotas, nes jau dabar 
Washingtone ir Jungtinių 
Tautų Organizacijoj vyks
ta pasikeitimai Pabaltijos 
valstybių naudai. Apie tai 
pirmas pasisakė Jurgis 
Kiaunė, patardamas visą 

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

reikalą patikrinti ir pasi
tarti su turinčiais daugiau 
praktiško patyrimo, kviesti 
į Komitetą latvius ir estus, 
nes čia reikalas yra visų 
trijų Pabaltijos valstybių. 
Prel. Jonas Balkūnas nuro
dė, kad Komiteto pasirink
tas vardas nėra patrauklus.

Dėl siūlomos programos 
pasisakė: J. Šlepetys, V. 
Rastenis, B. Bieliukas, St. 
Lūšys, Alg. Gureckas, Vac
lovas Alksninis, St. Džigas, 
Ant. Diržys ir kiti. Po 
trumpų pasisakymų ir dis
kusijų buvo perskaityti re
zoliucijų projektai. Vykdo
mojo Komiteto reikalu ke
turi esamieji užgirti ir su
sirinkimas pasiūlė du kan
didatu, iš kurių 4 pasirinks 
dar vieną — Alg. Gurecką 
arba Peter C. Wytenus.

S u s i r inkimas pareiškė 
keletą pageidavimų: a) 
kviesti estus ir latvius, b) 
lapkričio 13 d. yra šeštadie
nis ir Jungtinės Tautos bus 
uždaros, todėl eisena prie 
Jungtinių Tautų atpuola, 
c) mokestis už patalpas 
$14,000.00 ir New York 
Times $6,000.00 už skelbi
mą yra brangus, reikalin
gas atsargumas, d) su
traukti 15-20,000 dalyvių 
bus sunkus darbas, o ypač 
iš toliau vykstantiems 
brangiai kainuos ir e) rei
kalinga atsiminti, kad iki 
lapkričio 13 d. jau yra per 
trumpas laikas tokiam di
deliam darbui, o be to vi
sos didesnės lietuvių kolo
nijos šiuo reikalu jau bus 
vienaip ar kitais savo pa
reigas atlikę jau dabar su
rengiant atitinkamus minė
jimus, rezoliucijas ir pro
testus prieš 25 metų sovie
tinę okupaciją.

Susirinkimas, Komiteto 
žygį vertindamas, davė su
tikimą daryti viską, kas 
bus reikalinga ir galima, 
nereikalaujant kito susirin
kimo patikrinti kaip ir kas 
yra daroma. Reikia tikėtis, 
kad Komitetas gavęs, tokį 
pasitikėjimą, bus labai at
sargus savo darbe. Geros 
sėkmės. A. S. Trečiokas

Skaityk ir platink 
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87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
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• 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 pliažas (7 min. pės

čiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį 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.

NOW 5
LOCAT1ONS

V ATVAŽIAVĘ] I CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

”SPARTA” atstovybę 
RADIJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI

Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505
Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Juodžiausioji diena
Po Klaipėdos krašto a tplėšimo, 

Lietuvą tiesiogiai paliečianti pa
dėties raida Europoje ėmė keis
tis jeigu dar ne žaibo greitumu, 
ui vis dėl tos sparčiais šuoliais 
ir kiekvieną kartą mums pavo- 
jlngyn.

Iš tikrųjų, mūsų valstybinės 
nepriklausomybės stkemos buvo 
apspręstos ir galo pradžia už
simezgė ne vėliau, bet jau 1939- 
siais meuls. Tų metų pavasari 
Anglija ir Prancūzija Maskvoje 
užvedė pusiau slapus derybas 
su Rusija sudaryti karinei sąjun
gai prieš hitlerinę Vokietiją. Bol
ševikai tuojau pasutė aiškią są
lygą: karinės sąjungos sudarymu 
jie domėsis tik ūda, jeigu jiems 
būsiąs garantuous laisvas kari
nių pajėgų praleidimas | vaka
rus per Lenkiją ir Pabaltijo vals
tybes. Anglams ir prancūzams 
su tokia sąlyga nesutikus, sovie
ui sulga ir be ceremonijų pa
sitarimus nutraukė. Tai buvo aki
vaizdus ženklas, kad Rusija ka
ro (ir gal net ne karo) atveju 
ruošėsi gr|žti | Lenkiją ir Pa
baltijį.

Negavę savo užsimojimui pa
laiminimo iš vakariečių, sovie
ui netrukus j| gavo iš... hitle
rinės Vokietijos. Tik sutuo skir
tumu, kad čia reikėjo daryti nuo
laidų Ir sutikti su grobio pasida
linimu maždaug pusiau. Vokieti
jai galutinai pasiruošus užimti 
Dancigą ir lenkų "koridorių”. 
Jau pačiose karo išvakarėse(1939 
m. rugpiOčio 23 d.) sekė garsu
sis Hitlerio ir Stalino "nepuo
limo pakus”, kurio tuo metu dar 
slaptuose prieduose buvo sutaru 
pasidalinti Lenkiją ir, be to, so
vietų kontrolei atiduoti Suomiją, 
Estiją ir Latviją. Vienintelę 
išimt] Hitleris išsiderėjo Pabal
tijyje tik dėl Lietuvos: jos teri
torija turėjo likti "neutrali", 
praktiškai perleistina Vokietijos 
(ūkai.

Jei Pabaltijo valstybių ir Len
kijos pozicija per du dešimtmečiu 
iš dalies galėjo remtis voklečių- 
rusų interesų prieštaringumu, 
dabar ši padėtis, varžovams su
sitarus, Iš pagrindų pasikeitė ir 
pasibaigė. Nuo to akimirksnio 
ant mūsų valstybės pakybo Da
moklo kardas ir Uutos laisvė 
atsidūrė aštriausiame pavojuje. 
Tik neatrodo, kad mes Ui būtu
me iš karto įsisąmoninę ir gi
liai supratę...

žinoma, naujoji padėtis buvo, 
uip sakant, be išeities, jeigu nes
kaityti tuomet dar labai miglotos 
iliuzijos ir savęs raminimo, kad 
iškilusi karą laimės Vakarų są
jungininkai, sumušdaml Hitlerio 
nacizmą, o vėliau ir Stalino bol
ševizmą.

Vokiečių karui su Lenkija pra
sidėjus ir tuojau jos pusėje sto
jus Prancūzijai ir Anglijai, Lie
tuvos vyriausybė paskelbė savo 
visišką neutralumą, kas atrodė 
natūralu ir logiška, bet tai buvo 
tik beletristika. Tatai nereiškė, 
kad mūsų neutralumą lygiu būdu 
respektuos plėšikų pakto part
neriai, ypač Kremlius. Gi Ber
lynas mums įsakmiai kėlė su
gestijų, gundė ir galiausiai ste
bėjosi, kodėl Lietuva apsispren
dė būti neutrali net Lenkijos 
atžvilgiu, kodėl ji nesiryžo pasi
naudoti proga atsiimti savo oku
puotą sostinę Vilnių, už kurią 
uip atkakliai teisiškai, moraliai 
ir diplomatiškai kovojo per du 
dešimtmečiu.

Šie gundymai, be abejo, ne
reiškė jokio nacių prielankumo 
Lietuvai, nei buvo vokiečiams 
(domūs kariniu atžvilgiu, nes Jie 
buvo tikri patys bematant susi
doroti su lenkais. Berlynui tik 
būtų buvę klek maloniau, kad štai 
ir Jų pusėje atsirado vienas są
jungininkas Ir, svarbiausia, tuo 
Jie galėjo užtikrintai tikėtis vi
siškai pašalinsią sovietų (taką 
Lietuvoje. Neabejotina, kad Lie
tuvos (sijungimas | karą prieš 
Lenkiją tikslu atgauti savo oku
puotą sostinę mūsų padėt] visam 
karo būviui būtų pakeitęs ir so
vietų okupaciją atitolinęs da r ket- 
veriems penkerlems metams. 
Greičiausia klek kitokio pobū
džio būtų buvęs ir vėliau atė
jęs nacių okupacijos trimetis.

Lietuvių tautoje šis mūsų vy
riausybės nusistatymas nesinau
doti proga savo teisėms ginti, 
tegu ir ypatingu būdu bei laiku, 
nebuvo priimtas visai vienodai 
ir vienbalsiškaL Tam tikra da
lis mūsų visuomenės, ypač Jau
nuomenės, o taipgi kariuomenė
je ir politiniuose sluogsniuose 
reiškė abejonių ir rodė nusivy
limo, kodėl mes liekame pasyvūs 
ir nesiryžtame (gyvendinti ui, 
ką laikome mūsų švenčiausia tei
se. Net Tautininkų Sąjungos ge
neralinis sekretorius J. Sutkus 
tuo metu Vairo žurnale paskel
bė straipsn] (be parašo), kuria
me švelniai kritikavo tokią vy
riausybės poziciją, už ką žur
nalas, ministrų pirmininko pa
vaduotojui K. Bizauskui insistuo- 
Jant, buvo konfiskuous ir jo lei
dimas, berods, trim savaitėm 
susubdyus...

ši neutrali Lietuvos laikysena 
Lenkijos atžvilgiu netrukus da
vė savo galutinius padarinius. 
1939 m. rugsėjo 28 d., kai Len
kija buvo perblokšta, vokiečiams 
užėmus Varšuvą ir centrinę Len
kiją, gi bolševikams "išvadavus” 
gudiškas ir ukrainletiškas pro
vincijas rytuose, o taip pat užė
mus ir Vilniaus kraštą, Reicho 
užsienių reikalų ministras von 
Ribbentropas dar kartą nuskri

do Maskvon retušuoti slaptuo
sius susitarimus. Jie buvo pa
kartotinai patvirtinti ir patiks- 
lintL Ir š] kartą Lietuva buvo 
galutinai atiduota Rusijai, vokie
čiams tik dar pasilaikant neaiš
kias pretenzijas | tris apskri- 
člus Užnemunėje.

Tų metų rudenj, spalio mėne
si, Maskva nedelsdama pradėjo 
katės ir pelių žaidimus Pabalty- 
je.

Lietuvai, kaip lygiai ir kitoms 
valstybėms Prie rytinio Baltijos 
pajūrio dabar buvo pasibaigusios 
visos galimybės toliau tęsti ko
kius nors šachmatinius lošimus. 
Klausimas atsistojo pats tragiš
kiausias, pats rimčiausias, nebe- 
išsukamas ir nebepakeičiamas: 
pavieniui ir atskirai, ar mes gin
sime savo tautų laisvę ir valsty
bines nepriklausomybes, ar pa
siduosime sovietų "globai"? Ar 
"laiklnai"paslduodami, mes iš
lauksime geresnių laikų?Ar iš viso 
būtų mums prasmė ginklu prie
šintis prieš aiškiai mus visus 
persveriančią Kremliaus karinę 
jėgą?

Beveik visi mes tuomet vengė
me duoti aiškius atsakymus ] 
šiuos be galo svarbius ir nepa- 
kartotinos reikšmės klausimus. 
Dangstėme juos švelninančiais 
žodžiais, maišėme juos su iliu
zijomis, skiedėme viltimis ar 
net trafaretiškiausiais tuščia
žodžiavimais, kaiP'Pavz., kad 
"daugiau neatiduosime nė vienos 
pėdos savo žemės". Betgi atsa
kymus davė mūsų laikysena, mū
sų gyvenimas ir šalčiausia jvykių 
eiga.

Pažvelkime keliais žodžiais tų 
jvykių kroniką: —

Kremlius pirmutinę Išsišaukė 
mažiausią Pabaltijo valstybę, 
Estiją, "pasiūlydamas" pasira
šyti "tarpusavinės pagalbos" su
tarti ir pas save įkurdinti kari
nes sovietų jgulas. Estija 1939 m. 
rugsėjo 28 d. sutiko.

Antra Maskvon iššauktoji buvo 
Latvija, ji gavo tuos pačius "pa
siūlymus" ir Juos 1939 m. spalio 
5 d. pasirašė.

Po kelių dienų trečioji viešnia 
jau buvo Lietuva. Karinių jgulų 
kiekio reikalavimai jai buvo di
desni, ji kiek atkakliau spyrėsi 
ir Ilgiau derėjosi, gavo dovanų 
Vilnių, bet ir Lietuva sutart] 
1939 m. spalio 10 d. pasirašė.

Galiausiai buvo iššaukta ket
virtoji ir stambiausia Pabaltijo 
valstybė, Suomija, kuriai buvo 
pasiūlyta u pati karinė "pagalba" 
ir dalies teritorijos atsižadėji
mas. Suomija nesutiko ir netru
kus prasidėjo per tris mėnesius 
trukęs karas, kurio metu suomių 
tauta pa rodė didvyrišką ryžtingu
mą, sukėlus] jai viso laisvojo pa

saulio pagarbą ir moralines sim
patijas. Suomija nebuvo okupuota, 
bet negavusi apčiuopiamai stam
bios paramos iš niekur, buvo 
priversta sutikti su įgulomis ir 
neteko sovietų reikalautų terito
rijų.

Tokiu būdu raudonieji caristai 
1940 metų pradžioje tvirtai atsis
tojo visame rytiniame Baltijos 
pajūryje.

Lietuvos atvejis šioje kroniko
je buvo truput] skirtingas nuo 
Latvijos ir Estijos, truput] sudė
tingesnis ir mums dramatiškes
ni s.

Ne tik vienas šių eilučių auto
rius jau anuomet buvo nuomonės, 
kad mes padarėme stambią klai
dą nesiryždami iš griūvančios 
Lenkijos patys atsiimti savo sos
tinę Vilnių, bet laukėme, kol ją 
mums padovanojo Rusija. Psi
chologiškai ui buvo liūdnas ir 
labai kartus (vykis mūsų dvasiai, 
o Rusijos rankoje patogi žaidimo 
korta. Nuodingoji sovietinio im
perializmo piliulė galėjo būti 
mums patelkta, ją sentimentaliai 
aptepus pasaldintu šokoladu. To
dėl mes nepajutome jos tikrojo 
kartumo, lengviau sutikome ją 
nuryti, stambių sovietų kariuo

menės Jgulų įsileidimas mūsų 
krašun neatrodė toks tragiškas, 
o daugelis net nuoširdžiausiai 
džiaugėmės, kad štai pagaliau 
atgavome savo išsvajotąją Jeru
zalę — Vilnių. "Vilnius mūsų, 
o mes rusų“, — ėmė dainuoti 
tie, kuriems ir tomis dienomis 
dar nestigo humoro.

Kritiškai vertinant visų Pabal
tijo valstybių reikalus anoje kro
nikoje, iškiltų banalus klausimas: 
tai kas gi reikėjo daryti?

Be abejo, ir šiandien atsaky
mai nebūtų vienodi, bet laiko per
spektyvoje visiems jau lengvesni. 
Šiandien dažnas jau sutiktume, 
kad viena iš svarbiausių prie
žasčių, palengvinusi mūsų kraš
tų sovietizaciją, buvo visų ketu
rių Pabaltijo valstybių nesolida
rumas, užsidarymas ambicingo 
tautinio atskirumo kiaute ir šimt
metinių istorijos patyrimų nedo
vanotinas užmiršimas.

Jeigu anksčiau nesupratome, 
nesugebėjome ir nenorėjome su
glaudinti rusiško iš carizmo iš
silaisvinusio mūsų taurų likimo 
federaliniais ryšiais, Ui bent 
11 Pasaulinio Karo išvakarėse 
turėjome paskubėti įgyvendinti 
realią politinę ir karinę sąjungą. 
Rusai būtų bandę ją išardyti ir, 
be abejo, mus virškinti paskirai. 
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bet | kiekvieną ir bet kuriam 
sąjungos nariui padarytą sovie
tų "urpusavinės pagalbos" ir 
jgulų įsileidimo pasiūlymą ar 
reikalavimą visų mūsų atsaky
mas tuo pačiu laiku turėjo būti 
vienodas, — toks kaip suomių.

Agresinis sovietų karas būtų 
visvien kilęs, bet sovietams Jis 
būrų buvęs daug sunkesnis, negu 
prieš vieną Suomiją, daug keb
lesnis, žymiai nemalonesnis ir 
triukšmlngesnis u rpu utinėje 
opinijoje. Jeigu karas, kaip ir 
suomiams, būtų pasibaigęs mū
sų nusileidimu, jis būtų daug 
giliau visame pasaulyje parodęs 
mūsų subrendimą, mūsų tvirtą 
valią būti nepriklausomais ir ti
kėjimą mūsų ryžtingumu bei nu- 
sipelnijimu likti laisvais. Žmonių 
gyvybės aukų ir kitokių nuosto
lių jis kiekvienu atveju kažin ar 
būtų turėjęs daugiau, negu jų 
vėliau buvo per sovietines oku
pacijas.

1939 m. spalio 10 diena, ne
žiūrint Vilniaus atgavimo 
džiaugsmo , buvo juodžiausiojt 
diena nepriklausomos Lietuvos 
istorijoje. Sutikimas be pasiprie
šinimo priimti Sovietų Rusijos 
reikalavimus buvo tikroji galo 
pradžia mūsų laisvei.

AURELIJA BALAšAITlENĖ

mint i mint
Novelė -----------------------------------------------------

(15)
— Bet, dėde, kokią staigmeną padarytume Brazai- 

čiams, kurie taip pat, kaip ir jūs, pasiilgę naujienų iš 
"pasaulio”. Ir dar kas! — Ogi Steponas Gailius!

— Aš manau, kad tą reikalą galėsime vėliau aptarti. 
Tuo tarpu kviečiu vakarienės: ir kūnui reikia peno. Jau
čiuosi labai išalkęs, nes po pietų geroką skaičių kilometrų 
suvaikščiojau, net kojas gelia.

Valgome tylėdami. Atrodo, kad Vytautą mano stai
gus pasikeitimas į Gailių varžo, bet klebonui aš vis dar 
palikau tik malonus, netikėtas vasaros svečias, kurio var
das nesvarbu.

Po vakarienės Vytautas atsiprašęs vėl iškeliavo į 
miestelį, prieš tai pažadėjęs dėdei apie mano buvimą nie
ko nepasakoti. Klebono kviečiamas, drauge su juo einu į 
darbo kambarį. Apsupti vakaro prieblandos, paskendę 
kvapiuose "Stamboli” dūmuose, abu tylime. Erika, ku
rios nebėra, arti manęs ... O moteris, kurios vardo vis 
nenoriu ištarti, tolsta tolimame prisiminimų pasaulyje.

Savo dideliam nustebimui, jaučiu praradęs mano taip 
stipriai persekiojusį baimės jausmą. Noriu pradėti neiš
vengiamą pokalbį.

— Dar kartą leiskite padėkoti jums, kunige klebone- 
už jūsų vaišingumą. Turėčiau mažytį prašymą. Kadangi 
jau žinote, kas esu, tai norėčiau kur nors įsitaisyti šven
toriaus kampelyje ir bandyti vienu kitu škicu praturtinti 
savo bloknotą. Iš šventoriaus žiūrint į slėnį nuostabi pa
norama. Bandyčiau net ką nors drobėje, nors nesu pei

zažistas.
— Koks gali būti klausimas, pone Steponai. Aš iš 

viso stebiuosi, kad tamsta taip ilgai iškentėte nepaėmęs 
paletės į ranką.

Aš stebiuosi, kad manyje kyla noras tapyti. Sugniau- 
žiu pirštus. Ar dar tebėra juose ta nuostabi magiška jė
ga. kurios vedamas kopiau į meninio pasaulio aukštumas?

— Turiu įspėti, klebone, kad jokio šedevro nesiti
kėkite, nes mano sritis — portretai, o portretų aš čia ne
tapysiu. Gal ir niekada... Gyvoji gamta niekada man 
nebuvo modeliu nuo pat pirmųjų Kauno Meno Mokyklos 
dienų. Vienas kitas Nature Morte. žmogus man buvo įdo
miausia. Aš tik žmoguje sugebu rasti turinį. Jo veide at
sispindi jo mintys, kad ir giliausiai paslėptos. Jo akyse 
gyvas visiškai uždaras, savistovus pasaulis. To pasaulio 
aš ieškojau kiekviename modelyje. Gamta man yra am
žina. nesikeičianti, neproblematiška. Aš negaliu, kaip 
Renoir'as, surasti nuotaikos medžio įsiliejime į visumą. 
Aš tik žmogaus gyvenimo, atsispindinčio jo veide, inter
pretatorius.

— Nemenkinkit taip savęs. Juk interpretacija, o ne 
paviršutiniškas panašumo ieškojimas, ir yra kūrėjo esmė, 
mano kukliu supratimu. O sugebėjimas interpretuoti pa
tį komplikuočiausią žemėje padarą yra reikalingas ge
nijaus. Pagaliau, ar gyvas būtų Mozartas, jei nebūtų ge- 
nijalių interpretatorių. Nejaugi su jo mirtimi turėtų mir
ti jo nuostabi muzika? Ar dėl to, kad Viešpats prieš mili
jonus metų sukūrė žmogų ir užsuko gyvybės aparatą, 
niekas neprivalo interpretuoti Jo didžiausio kūrinio? Dai
lininkas randa tai, ko nemato tobuliausias fotografijos 
aparatas, nes jo akis yra palietusi dieviška kibirkštis.

— Aš niekada šitaip nesu dar apie savo tapybą gal
vojęs. Nei apie jokią kitą. Man atrodė, kad ir aš foto
grafuoju. tik gal kiek jautresnėmis lenzėmis.

— Pone Steponai, jau pats tas faktas, kad tamstai 
nereikėjo nei mirties, nei rimto amžiaus sulaukti, kad 
būti pripažintu menininku, rodo tamstos talento didumą. 
Mažai kas tokio džiaugsmo ir tokios garbės sulaukė. Ne
dėkingi ir akli yra žmonės. Jie verčia savo Prometėjus 

laukti mirties, ir tik mirusiems paminklus stato.
— Gal jūs teisus, b et tamstos kalba manyje žadina 

iki šiol man nežinomą atsakomybės jausmą. Jei ir kiti 
žiūri j meną, kaip ir Jūs ...

Nutylame abu valandėlei. Aš matau save skaitantį 
kritikų straipsnius. Krūvos nuotraukų ir žurnalų iškarpų 
pripildė mano stalčius. Aš su pasididžiavimu jas rodžiau 
Erikai. "Aš nemėgstu kritikų. Jie, kaip šakalai, ne dan
timis, o plunksna nori draskyti savo auką. Net ir palan
kiausieji kritikai neiškenčią neįgėlę", sakydavo ji. ”Man 
užtenka, kad tu esi garsus ir kad tavo portretai yra bran
gūs. Daugiau aš nieko nenoriu žinoti”? Ji greitai nukreip
davo kalbą j kitus dalykus. Keista, kad niekada ji nemėgo 
j nieką pažvelgti giliau! Gal tas jos nuostabus lengvumas 
ir buvo jos nepaprasto patrauklumo paslaptis? Kartais 
susimąstydavau, kad ji viską matuoja išoriniu materia
liniu mastu, bet jos artumoje ir aš ilgai negalėdavau būti 
susikaupęs. Jos juoko varpelis išblaškydavo mano niū
riausias mintis. Erika. Erika, kodėl aš tavęs taip nesu
pratau? Kodėl tu nuo manęs ir mano minčių nutoldavai, 
kaip nesugaunamas saulės spindulys?

— Kai kurie kritikai man yra prikišę ' meno senat
vę”, sugrįžimą prie renesanso; per didelį spalvų lygumą, 
technikos paprastumą... — nutraukęs prisiminimus, 
kalbu toliau.

— Ar būtinai reikia tapyti kaip Picasso? Viena akis, 
nutrūkusi gitaros styga, atdaro lango rėmas — tai ”Ma 
Jolie”. Kiekvienas menininkas turi teisę pasirinkti savo 
kūrybos techniką. Man. pavyzdžiui, svetimas Picasso su 
savo abstraktais. Jis perdaug iš eilinio žiūrovo reika
lauja. Jaučiu jo kūryboje tam tikrą vertybių griovimą, 
nors kai kurie kritikai tvirtina, kad jis einąs ne griovimo, 
bet regeneracijos principu, žinoma, jie greičiausiai iš
mano, bet aš turbūt prie Picasso niekada nepriaugsiu ... 
Netiek daug aš jo kūrinių esu matęs, bet tik "Rašančioji” 
man yra padariusi malonų įspūdį. Tamsta man vistik ar
timesnis, ir tiesioginiai ir alegoriškai kalbant, — baigė 
sakinį draugišku šypsniu klebonas.

(Bus daugiau)
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NE MEDŽIAGOS, BET ARGUMENTU
REIKIA K. P. Obolėnas

Tarp kitų Vliko valdybos nu
tarimų birželio 4 d. posėdy, yra 
paskyrimas komisijos Rinkti Me
džiagai Lietuvos Rytų žemėms 
Apginti.

Sprendžiant iš pavadinimo, ko
misijos uždavinys bus ribotas ir 
technikinis: rinkti ir ginti. O kaip 
ginti? (Ar surinkta medžiaga at
sistojus ant sienų; jų buvo daug, 
įvairių: vienos tvėrė ilgiau, ki
tos trumpai). Manyčiau, kad ko
misijos pavadinimas ir tikslas 
turėtų būti kitokis. Ji turėtų va
dintis etnografine komisija, kuri 
siektų išryškinti Lietuvos etno
grafines sritis, vadovaujantis is
toriniais, teisiniais ir kalbiniais 
duomenimis. Jos tikslas turėtų 
būti ne medžiagos rankiojimas, 
bet parengimas argumentų etno
grafinėms Lietuvos sritims ap
ginti.

Tokios komisijos uždavinys 
neturėtų būti ribojamas. Jos 
kompetencija turėtų apimti visą 
Lietuvą. Panašios komisijos ne
buvo. Jei ji būt buvusi, kitaip 
skambėtų mūsų vietovardžiai, o 
paėmus žemėlapi, nereiktų spė
lioti, kaip toli | rytus, pietus 
bei kitur siekia lietuvių gyve
namos vietos.

Žemėlapis — krašto veidro
dis. Ką gi rodo mūsų pačių iš
leisti ir leidžiami žemėlapiai? 
Vietovardžiai rodo, kad tik kraš
to vidurėlis lietuviškas, o toliau, 
| šalis -- jovalas. Jis rodo, lyg 
lietuviai ką tik būtų | tas sritis 
iš kitur atsikraustę ir, vos spė
jo gyvenamų vietovių vardus ap- 
lietuvinti. Tuo tarpu istorija sa
ko, kad lietuviai ten gyvena nuo 
seniausių laikų. Žinoma ir kaip 
tai atsitiko, kad lietuvių gyve
namų vietų vardai nelietuviški. 
Ar ne pikta, kad iki šiol beveik. 

Po "Requiem? ir "Vilniaus varpų" kantatos atlikimo Chicagoje McCormick priėmimų salėje 
Operos Globėjai Marija ir Antanas Rudžiai suruošė priėmimą. Nuotraukoje svečiai: inž. Jonas Stan
kus, Birutė Jasaitienė, Vanda Stankienė, Alice Stephens, Stasys Barzdukas, Elena Barienė, dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, Marija Rudienė, inž. Antanas Rudis, dr. Antanas Razma, Aldona Stempužienė, Sta
sys Baras, vysk. Vincentos Brizgys, dr. Tėvas Viktoras Rimšelis, MIC, Lietuvos atstovas Washing- 
tone Juozas Kajeckas, Danutė Stankaitytė, Jonas Jasaitis, Prudencija Bičkienė, inž. Vytautas Bičkus, 
Alvina Giedraitienė, Leonardas šimutis, Alicija Rūgytė, Leonas Prapuolenis, Elena Razmienė, dr. 
Leonardas šimutis, Jr., Elena Mackevičienė, Algirdas Brazis, dr. Pijus Giedraitis, Antanas Giedrai
tis, Aldona Brazienė, Irena Kriaučeliflnienė. VL Juknevičiaus nuotrauka

Konsullarinio korpuso nariai Chicagoje, dalyvavę birželio 13 d. suruoštame žuvusiems dėl Lie
tuvos laisvės ’ pagerbti koncerte McCormick teatre kartu su lietuvių oficialiais atstovais. { š| kon
certą valstybių konsulai buvo kviesti Lietuvos Generalinio Konsulo dr. Petro Daužvardžio ir Chica
gos Lietuvių Operos vardu. Operos globėjai Marija ir Antanas Rudžiai po koncerto surengė jiems 
priėmimą ir vakarienę. Nuotraukoje iš kairės matyti: Vokietijos konsulas H. Dingens, Anglijos kon
sulas Harry D. Hali, Daily News redakcijos vadovas M. Fischer, Kinijos konsulas F. Šia, kuris yra 
konsullarinio korpo Chicagoje dekanas, Peru konsulas G. Barroda, Panamos konsulas B. Lew, vysk. 
V. Brizgys, Lietuvos generalinis konsulas dr. P. Daužvardis, priėmimo šeimininkas inž. A. Rudis, 
Lietuvos atstovas J. Kajeckas, Suomijos konsulas E. Knuti, Islandijos konsulas A. Helgason, Para
gvajaus konsulas F. Adler ir ponios: Juzė Daužvardienė, Kinijos konsulo žmona Šia, Anglijos konsu
lo žmona, generalinė Panamos konsulė A. de Lew, Marija Rudienė — vakarienės šeimininkė, ponia 
WIndsor, ponia H. Drake, Paragvajaus konsulo žmona Adler ir jos sesuo. Peru konsulo žmona Barro
da. Nuotraukoje trūksta Brazilijos konsulo, kuris priėmime dalyvavo su žmona.

VL Juknevičiaus nuotrauka

nieko nepadaryta teisybei atsta
tytų

Lietuvos vietovardžių ir pa
vardžių nulietuvinimas prasidėjo 
seniausiais laikais ir visą laiką 
ėjo ir, deja, dabar tebeeina. Lie
tuvių abejingumas ir tolerancija 
tuo atžvilgiu tiek toli nuėjo, kad 
virto priežodžiu, esą "kaippava
dinsi — nepagadinsi".

Lietuvos kunigaikštijos lai
kais, raštinėse dirbę bei rašti
ninkavę mažamoksliai kitatau
čiai, raštuose nekreipė dėmesio 
| vietovardžių bei pavardžių ti
krumą. Rašė juos pagal savo 
sampratą, kad tik lengviau ga
lėtų juos parašyti. Tuo tarpu 
bajorų ir didikų titulus jie rašė 
tiksliai (žinoma, iš baimės įžeis
ti). Vietovardžių ir pavardžių 
atžvilgiu nesilaikyta nei tikslu
mo, nei tikrumo tiek slavų, tiek 
lotynų kalba rašytuose raštuose.

Lietuvos vietovardžių ir žmo
nių vardų bei pavardžių nulietu
vinimas pasmarkėjo netekus Lie
tuvai nepriklausomybės. Vieto
vardžių keitimu įvairūs okupan
tai manė plečią savo imperijas, 
o žmonių pavardžių ambrinimu 
norėjo paslėpti jų tautybę.

Panašus siautėjimas ir dabar 
tebesitęsia. Lietuvos žemių oku
pantai, ursi, lenktyniaudami su 
savo pirmtakais, kaitalioja vie
tovardžius, griauna gyvenvietes, 
dažnai, kad pasutytų netoliese 
baudžiavinio tipo griozdus, ku
riuos pavadina nieko bendra ne- 
rinčiais nei su kraštu, nei lie
tuviais, savais pavadinimais. 
Aišku, plečia, nors ir kitais pasi
vadinusią, imperiją.

Pa vaizdumo dėliai, norėčiau 
truputi nukrypti nuo temos to
kiam palyginimui: kokioj padėty 
būtų mūsų delegacija, jei jai da

bar tektų derėtis dėl Lietuvos 
sienų? Ar ji turėtų tuo reikalu 
nesugriaunamų argumentų? Abe
jočiau. Manyčiau, kad jos pa
dėtis būtų panaši kokioj buvo to
kia komisija 1920 metais tarian
tis su Sovietų Rusija dėl argu
mentų. Buvo tik dr. Gabrio Lo
zanoj informacijos biuro pasku
bomis parengtas žemėlapis ir to 
biuro išleisti istoriniai leidiniai, 
kurie, deja, buvo tik kaip medžia
ga, bet ne kaip argumentai. At
simenu, kaip sunkiai derybos ėjo. 
Rytinių Lietuvos sienų klausi
mas priimtina Lietuvos delega
cijai prasme buvo išspręstas dė

ka savotiškos aplinkybės, kad 
abiejų komisijų tuo klausimu pir
mininkai buvo tos pačios tautybės 
žmonės. Kaip pritrūkdavo etno
grafinių argumentų, jie griebda
vosi savo kalbos plonybių.

Dabar? Juk neturime etnogra
finio Lietuvos žemėlapio. Netu
rime ir argumentų tokiam reika
lui. Išleistieji žemėlapiai pilni 
klaidų ir paseno. Argumentams 
sienų klausimų tėra tik viena kny
ga, kuri neseniai išėjo iš spau
dos. Tai V. Žemaičio "Pietinė 
Lietuva". Puikus kūrinys, bet 
jis liečia tik nedidelę Lietuvos

LIEPOS KETVIRTOJI J~ Mižkinls
Prieš 189 metus stipri idėja 

subūrė grupę vyrų, kurie {žiūrė
jo 13 skirtingų kolonijų padėti ir 
pradėjo karą prieš tų dienų stip
riausią jėgą. Po daugelio visokiau- 
šių nepasisekimų jie laimėjo. Ta 
idėja jkvėpė dvasią silpniems nu
galėti galingus — paprastiems 
žmonėms pasielgti heroiškai. Tai 
savivaldos, laisvės idėja.

Ta idėja geriausiai pareikšto 
JAV nepriklausomybės deklara
cijoje, priimtoje 1776 liepos mėn. 
4 d., kur pasakyta:

"Mes laikome savaime aiškia 
tiesa, kad visi žmonės yra su
tverti lygūs, kad jie savo Kūrė
jo apdovanoti tam tikromis ne- 
atimtinomis teisėmis, kurių tar
pe yra gyvybė, laisvė ir gerbūvio 
siekimas, šioms teisėms užtik
rinti visuomenėje steigiama val
džia, kuri savo teisingąją galią 
išveda iš valdinių pritarimo".

Kiekvienais metais liepos 4 d. 
JAV švenčia savo Nepriklauso
mybės dieną, amerikiečių vadi
namą Independence day. Tai 1776 
m. liepos 4 d. priminimas, kada 
amerikiečiu kontinentalinis kon
gresas paskelbė Philadelphijos 
mieste Amerikos nepriklauso
mybės deklaraciją, tuo nutrauk
damas su savo valdovu -- Ang-
Ii ja visus priklausomybės ryšius. 
Paprasto paskelbimo nepakako — 
laisvės dokumentą amerikiečiai, 
kaip ir mes lietuviai, turėjo ap
laistyti krauju. Amerikiečių kova 
už savo kontinento laisvę buvo 
kupina gražių idėjų. Jų kilnumas 
patraukė ne vieną Europos di
džiūną stoti | amerikiečių kovo
tojų eiles. Šių eilėse dalyvavo ir 
lietuvis Tada Kosciuška, gražio
mis liaudies dainomis apdainuo
tos.

šiandien JAV žavi visą pasauli 
savo didingumu, pažangia tech
nika, turtingumu, didžiųjų idėjų 
gausumu ir tikruoju laisvės su
pratimu. Laisvės ir taikos palai
ma leidžia valstybės piliečiams 
dirbti kūrybini darbą, kurio švie
sa pasiekia tolimiausius pasaulio 
kampelius.

Turint didžiausius ekonomi
nius išteklius,JAV gali gyventi 
nepriklausomai nuo kitų valsty
bių. Vadinasi, JAV be mažiau
sios savo kraštui skriaudos ga
lėtų visiškai izoliuotis nuo kitų 
valstybių ir gyventi vien savo 
gyvenimą. Tačiau JAV nėra sa
vanaudė ir Amerikai visada rūpi 
ir kitų valstybių gerovė. Daugelį 
valstybių remia ekonomiškai, 
daugeliui kraštų leido pasinaudoti 
savo žemės gerybėmis, galingu 
ekonominiu ir politiniu svoriu 

dal|, Sis Žemaičio darbas meto
dikos ir kitais atžvilgiais laiky
tinas pavyzdžiu ieškantiems tei
sybės Lietuvos etnografijoje.

Būsimai Lietuvos etnografinei 
komisijai (jei tokia pradėtų veik
ti) nesiūlyčiau rinkti medžiagą, 
nes toks darbas parodė, kad prie 
tikslo nepriveda. Komisijai 
reiktų tik organizuoti ir prižiū
rėti darbą, kad nenusidelstų | 
begalybę. Tam tikslui komisija 
turėtų pakviesti talkon specialis
tus. O jie jau žinos kokios jiems 
reikia medžiagos ir kur ją galės 
rasti.

daug kam padėjo ir padeda. JAV 
vienintelė didžiojo pasaulio vals 
tybė, kuri nepaisydama {vairių 
politinių sumetimų, visada stovė
jo ir tebestovi teisės ir taikos 
pusėje.

JAV gyvena daug lietuvių, kurie 
naudojasi visomis šio krašto gė
rybėmis Ir teisėmis. Daug mūsų 
tautiečių čia išėjo gyvenimo mo
kyklą, pasiekdami mokslo ir ger
būvio. Be to( čia lietuviai turi 
visas sąlygas nepamiršti pirmo
sios savo tėvynės Lietuvos. Kai 
anais sunkiais laikais kūrėme 
savo nepriklausomos valstybės 
gyvenimą, Amerikos lietuviai gau 
šiai rėmė mus moraliai ir me
džiaginiai. Nuo bolševikinio tero
ro pabėgę, virš 20.000 suradome 
prieglobsti JAV.

Amerikos spauda ir tautos at
stovai kas kart dažniau kalba apie 
lietuvių tautos teises ir komu
nistų padarytos skriaudas, kurias 
turime išgyventi netekę nepriklau* 
somo gyvenimo. Kartu primena

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS 

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

zll/o#/ DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU
/O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1417 So. 49th Court, Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. G riba u s kas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;
Suburbai) Phone: 656-6330.

VIRŠUJE: Didžiojo žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės pagerbti 
koncerto, įvykusio birželio 13 d. 
Chicagoje, iškilmingas atidary
mas Tautos himnu. Nuotraukoje: 
bendras vaizdas, kuriame matyti 
jungtinis choras, Chicagos Sim
fonijos Orkestras, operos solis
tai — Stasys Baras, Danutė Stan- 
kaitytė, Aldona Stempužienė ir 
Jonas Vaznelis. Ant pakopos diri
guoja maestro Aleksandras Ku- 
čiūnas.

VI. Juknevičiaus nuotrauka 

mums, kad ir toli gyvendami nuo 
savo gimtojo krašto, turime ug-
dyti savyje laisvės idėjas ir ryž
tingai siekti Lietuvos išlaisvi
nimo.

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.
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VĖŽIŲ BALIŲ
Australiški vėžiai! Dešros pagal agr. A. kantaro receptą! Turtingas bufetas! Patarnavimas prie stalų!
Šokiams gros K. RAMANAUSKO orkestras. Stalus prašome užsisakyti iš anksto telefonu: 847-6016.

Naujai atsidariusio Chicagoje Lito bendrovės sky
riaus vadovybė: Juozas Baužys ir Vytautas Galvydis.

V. Noreikos nuotrauka

Chicagoje atidarytas lito skyrius
Mūsų ekonominis pajė

gumas yra vienas iš svar
biausių faktorių lietuvių 
kaip grupės Amerikoje iš
likimui ir jos kultūrinių

reikalų puoselėjimui bei iš
laikymui. Todėl nenuosta
bu, kad visuomenė su susi
domėjimu seka kiekvienos 
lietuviškos įmonės ar fi

Dirvos bendradarbių klubo Chicagoje valdyba Jono Našliūno 
bute birželio 23 d. aptarė klubo reikalus. Nuotraukoje klubo val
dyba. Iš kairės: Jonas Našliūnas, Mečys Valiukėnas ir Vytautas 
Račkauskas.

nansinės organizacijos vei
klą ir atsiliepimą lietuviš
kiems reikalams. Tuo la
biau akys krypsta į naujai 
besikuriančias institucijas. 
Viena iš tokių naujausių 
lietuviškų finansinių įstai
gų yra Lito bendrovė (Li
tas Investing Co., Ine.).

Prieš porą metų Lito 
bendrovė pradėjo savo veik
lą New Yorke. Per tą laiką 
ji pasiekė jau virš 80,000 
dolerių kapitalo. Gi dabar 
atidarė savo skyrių Chica
goje. Skyrių organizavo ir 
jam vadovauja Vytautas 
Galvydis ir Juozas Baužys. 
Lito įstaiga Chicagoje ati
daryta Margučio patalpose: 
6755 So. Western Avenue. 
Margučio vadovai parodė 
labai didelį palankumą Lito 
atžvilgiu.

Lito bendrovė yra išlei
dusi ir turi teisę pardavinė
ti savo akcijas (šėrus), už 
kurias mokamas garantuo
tas dividendas. Duodamos 
taip pat trumpalaikės pa
skolos geromis išsimokėji
mo sąlygomis. Reikia tikė
tis, kad Lito bendrovė ir 
toliau augs ir klestės, tuo 
pačiu ateity galėdama pa
remti ir lietuviškus reika
lus. J. Paventis

• Lietuvių Atgimimo Są
jūdžio Vyriausia Valdyba, 
Chicago, III., įstojo į Lietu
vių Fondą nariu su dviejų 
šimtų dolerių įnašu.

Lietuvių Reformatų parapija Chicagoje birželio 20 d. pagerbė savo kolegijos garbės prezidentą 
dr. Jokūbą Mikelėną, sulaukusi 80 metų amžiaus (stovi viduryje su žmona), šalia dešinėje stovi kun. 
St. Neimanas ir kolegijos prezidentas M. Tamulėnas, kairėje matyti kolegijos sekretorius E. Gerulis.

L. Knopfmilerio nuotrauka

&E PAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Laikydamiesi principo "savi pas savuosius" Dirvos skaitytojai ir bendradarbiai Chicagoj perka 
pas savuosius ir remia tuos ( kurie skelbiasi Dirvoje. Nuotraukoje Dirvos bendradarbių klubo pirm. 
Jonas Našliūnas (dešinėje) prie J. Mažeikos ir J. Janušaičio "Paramos" Marąuette Parke. Viduryje 
Paramos vienas savininkų J. Mažeika. Kairėje neatpažintas Paramos klientas.

V. A. Račkausko nuotrauka

PILKOJI PILIS' 
HAMILTONE

Po daugelio metų nekan
traus laukimo, Hamiltono 
meninės grupės ir lietuviš
koji visuomenė, š. jn. birže
lio 20 d. pasidžiaugė pasie
kusi tikslą, atidarant nau
ją, gražų, tinkamą betko- 
kiai kultūrinei veiklai ■ pa-; 
statą: "Jaunimo Centro" 
namus. Tai didingas pasta
tas, kurio salėje telpa prie 
stalų virš 700 asmenų. Sa
lė pritaikyta pobūviams, 
vestuvėms, koncertams, 
vaidinimams ir net krepši
nio treniruotėms. Įrengta 
puiki moderniška virtuvė, 
baras, dušas (sportinin
kams) ir kiti patogumai.

Atidarymo iškilmėms su
sirinko virš 800 tautiečių, 
oficialų jų Kanados valdžios, 
bei miesto pareigūnų, bei 
kitataučių svečių. Iškilmin
gos pamaldos Vilniaus Auš
ros Vartų parapijos bažny
čioje, sujungus mikrofonais 
su rūsio sale, atnašavo 
vysk. V. Brizgys, dalyvau
jant vietos vysk. Ravan ir 
dideliam būriui įvairaus 
laipsnio dvasiškių svečių. 
Muzikinę dalį bažnyčioje iš
pildė parapijos jaunučių ir 
suaugusiųjų chorai, vad. 
sol. V. Verikaičio, akomp. 
pian. D. Skrinskaitei.

Po pamaldų, visi rinkosi 
naujon salėn iškilmių vaka
rienei bei meninei progra
mai. Salės vestibiulis pa
puoštas gausybės gėlių su 
sveikinimais šio projekto 
iniciatoriui prel. dr. J. Ta- 
darauskui rodė; kad visa 
Hamiltono lietuvių bend

Po iškilmingų pamaldų Aušros Vartų parapijos bažnyčioje mi
nia tautiečių renkasi į naujuosius Jaunimo Centro rūmus,

V. Pašilio nuotrauka

ruomenė jam pritarė ir 
sveikina pasiekus šį tikslą. 
Ypač meninės grupės, ku
rios visą laiką jautė patal
pų trūkumą, džiaugiasi ir 
sveikina visus, kas kuo pa
dėjo tai įgyvendinti.

Vakari enės iškilmėse 
daug gražių žodžių susilau
kė ne tik šios "Pilkosios Pi
lies" iniciatorius, bet ir vi
sa lietuviškoji šeima. Mies
to burmistras Vic Čopps 
ypatingai džiaugėsi, kad be 
rūpesčių miesto adminis
tracijai, Dundurn gatvės 
dalis pasipuošė gražiu-mo- 
dernišku pastatu. Meninėje 
dalyje vėl pasirodė abu A. 
Vartų parapijos chorai, pa
pildant solo sol. V. Veri- 
kaičiui. Nors choras išvar
gęs iš po šeštadienio kon
certo St. Catharines, Ont.

Joninių proga, tačiau turė
jo energijos savo namuose 
pasirodyti pilnoje sudėtyje. 
Ypač sol. V. Verikaičiui ge
rokai reikėjo pasitempti, 
aptarnaujant abu chorus 
bažnyčioje ir salėje.

šiuo neeiliniu įvykiu 
Hamiltono lietuvių istori
joj vėl tapo įrašytas gar
bingas įvykis, kuris ilgai 
primins net ir svetimtau
čiams, kad čia gyveno kul
tūringos ir garbingos Tau
tos vaikai. Sutampant šiam 
įvykiui su liūdnųjų birželio 
25 m. sukaktim, pašveskim 
šį brangų darbą mūsų Tau
tos kankiniams, savo asme
niška parama palaikydami 
gyvą lietuvišką veiklą, iki 
Laisvės Varpas pakvies 
mus į Laisvą ir Nepriklau
somą Lietuvą. V. P.

HEŠĖUMI CIICItIJE PIRKITE UlIJOJE M0IIERNI9JE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

C1A GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Grain Alcohol 190 proof U.S.P...............5th
2. Popular V.S.O.P. German Brandy .... 5th
8. Napoleon Imp. French Brandy ........... 5th
4. Zeller Schvvarze Katz .............................5th
5. Creme De Banana Liųueur .................5th

4.89
4.98
3.35
1.29
3.19

6. Chianti Import. Wine ............... Full. Qut. 0.98
7. May Wine, Liebfraumilk German

Wine oth 0.98

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

Marąuette Parke, Chicagoje, Vytautas Žukauskas turi persiunti
mo Į Okup. Lietuvą siuntinių įstaigą. Prieš muitų pakėlimą kai ku
rioms prekėms žmonės sujudo siųsti daugiau gėrybių kenčian
tiems žiaurią okupaciją tėvynėje. Nuotraukoje Dirvos bendradar
biai Jurgis ir Kazys Kasakaičiai renkasi prekes siuntiniams. Iš 
kairės: Ona Kasakaitytė-Visockienė, Jurgis Kasakaitis, Marija No- 
reikienė ir Kazys Kasakaitis. V. A. Račkausko nuotrauka
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• 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.

• 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.

ADVOKATO BROZ 
PASKAITA

Lietuvių Konservato r i ų 
Klubo surengta advokato 
James Broz paskaita, birže
lio 25 dieną Čiurlionio An
samblio namuose, sutraukė 
nemažą būrelį klausytojų, 
kurių trečdalis buvo ame
rikiečiai. Visa paskaita bu
vo užrašyta į juostą, kurią 
norintieji už mažą atlygini

LSK Žaibo tinklininkės, grįždamos iš Edward P. Butler Memo- 
rial tinklinio turnyro, kur pasiekė didelę pergalę, turėjo rimtą 
problemą, kaip sutilpti visoms | vieną automobili su laimėta tau
re. Nuotraukoje iš kairės: K. Gelažytė, D. Jurgaitytė, D. Čiurlio
nytė, A. Barzdukaitė, V. Mockutė ir R. Besperaitytė.

R. Babicko nuotrauka

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Į

POBŪVIS PRIE EŽERO
ALT S-gos Clevelando skyrius kviečia savo narius su šeimomis, jų svečius 

ir bičiulius dalyvauti jaukiame pobūvyje prie ežero, kuris įvyks liepos 10 d., 
8 vai. vak. (šeštadienį), East Park Shore Club patalpose.

Į tą paežerio klubą važiuojantiems automobiliu lengviausia patekti važiuo- * 
jant Lake Shore Blvd. ir sukant į ežero pusę East Park gatve. (East Park Dr.

“ yra sekanti gatvė nuo Neff Rd. į rytus). »
* Pobūvio metu veiks bufetas ir gros šokiams muzika.■ «

ALT S-gos Clevelando sk. valdyba
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

mą gali pasiskolinti, kreip
damiesi į klubo sekretorių 
advokatą Julių Smetoną.

ši paskaita skyrėsi nuo 
anksčiau rengtųjų tuo, kad 
ji rėmėsi asmeniniais pa
skaitininko patyrimais, ku
rie atskleidė eilę įdomių 
momentų iš komunistų 
veiklos. Jie visi buvo gau
siai dokumentuoti ir ne sy
kį lietė žinomas asmenis, 
kaip, pavyzdžiui, Gus Hali 
ir kitus. Paskaitininkas pa
brėžė, kad komunistų seki
mas ir jų demaskavimas 
yra gerokai apsunkintas lė
tos teisminės procedūros ir 
komunistinei veiklai palan
kių Aukščiausio Teismo 
sprendimų, šitokia padėtis 
tik padrąsina ir šiaip jau 
mažai ko vengiančių komu
nistų veikėjus dar energin
giau griebtis jau ir be to be 
galo akiplėšiškos veiklos.

Kita didelė kliūtis komu
nistinei veiklai tramdyti 

yra visuomenės pasyvumas, 
eilės žmonių asmenų ne
draugingas nusistat y m a s 
saugumo organų atžvilgiu 
ir keista visuomenės bei. 
spaudos laikysena dėl prieš- 
komunistinės veiklos. Sa
kysim, kad ir vienas Cleve
lando dienraštis neretai 
nugastauja, kad vadina
mieji "dešinieji” nepažeis
tų komunistu teisių. Dau
gumas kitų didesniųjų dien
raščių irgi laikosi panašios 
taktikos. Nuo laikraščių ne
daug atsilieka televizija ir 
radijas.

Po paskaitos, kurios su
sirinkusieji atidžiai klausė
si. sekė klausimai ir atsa
iniai, iš kurių ryškėjo 
rimtas susirūpinimas prieš
valstybine komunistų veik
la. įdomu pastebėti, kad 
daugiausia klausimų kilo iš 
amerikiečiu pusės. Įdomu 
ir tai, kad klausimuose ga
na aktyviai pasireiškė mū
sų jaunosios kartos atsto
vai.

Paskaita padarė labai 
rimto įspūdžio ir susilaukė 
palankių komentarų iš 
klausytoju pusės. Clevelan
do dienraštis ”The Cleve
land Press” paskaitą trum
pai paminėjo savo apžval
gose. J. S.

• JAV Nepriklausomybės 
šventė — Liepos 4 — Cle
velande vėl bus paminėta 
didžiuliu žmonių susibūri- 
•mu Edgevvatei* Parke, prie 
ežero. Saulei leidžiantis, 
varpų skambesys ir raketų 
ugnimi ir žvaigždėmis nu
šviestas dangus primins gy
ventojams tą didįjį žiburį 
— laisvę ir gerovę. Laisvės 
Festivaliui šiemet vadovau
ja E. W. Sloan, Jr. su ko
mitetu. Garbės pirm, yra 
miesto burmistras Ralph S. 
Locher.

Visų religijų bažnyčios 
bus prašomos atitinkamai 
paminėti JAV nepriklauso
mybės dvasines vertybes.

Jau kelinti metai iš eilės 
ruošiami Laisvės Festiva
liai Edgewater Parke su
traukia virš 250 tūkst. da
lyvių.

J. P. MULL-MULIOIJS 
REALTOR

§v. Jurgio parapijoje
Turime keletą gerų vie

nos ir dvieju šeimų namų. 
Bonna, Hecker, Addison, 
Bavliss ir kt. Arti gero su
sisiekimo. bažnyčios, mo
kyklos. Nebrangūs, galima 
pirkti su mažu įmokėjimu. 
Nedideli mokesčiai. Suinte
resuoti skambinkite.

E. 175 — Euclid Avė.
5 kamb. ant vieno aukš

to. yra vietos dar 2 kamb. 
antrame aukšte. Puikus 
dvigubas sklypas, garažas. 
$15,500.

Investavimui
2 dviejų šeimų namas ant 

vieno sklypo, arti St. Clair. 
$13,000.

4 butai, kaina $10,500.

Didelis p 
vienos ir dviejų šeimų na
mu šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.
Lietuviai bendradarbiai:

Alg. Dailidė ir Ant. 
Mikoliūnas 

15969 Euclid Avė.
UL 1-6666

areikalav imas. $1,900.

• Įdomus pobūvis prie 
ežero ruošiamas liepos 10 
d., 8 vai. vak. (šeštadienį), 
East Park Shore Club pa
talpose. Pobūvį ruošia ALT 
S-gos Clevelando skyrius.

Rengėjai tikisi, kad sky
riaus nariai su šeimomis ir 
savo bičiuliais atsilankys 
praleisti subatvakarį jau
kioje ežero pakrantėje.

East Park Shore Club su
randamas važiuojant Lake 
Shore Blvd. 1 bloką į rytus 
nuo Neff Rd. ir East Park 
gatve pasukant link ežero. 
Paežery matosi klubo pa
statas.

Pobūvis įvyks ir lietin
gam orui pasitaikius, klubo 
patalpoms talpinant dides
nį skaičių svečių.

CLEVELANDO LIETUVIŲ OR
GANIZACIJŲ PARENGIMAI, įvy
kę praeitą savaitgali, neliko pri- 
migdyti užėjusią vasaros karš
čių, o susilaukė atitinkamą at
garsi visuomenėje.

Tėviškės garsų radio valan
dėlė , visuomet taikliai reaguo
janti | Clevelando lietuvių jaus
mus ir protus, laiku ir vietoje 
priminė susikaupusių varduvi
ninkų spiečių, tuo pačiu paska
tinant dalyvauti tų organizacijų 
parengimuose, kuriuose buvo 
progų ne tik varduvininkus pa
sveikinti, bet ir atlikti užsibrėž
tus uždavinėlius -- sukaupti šio
kį tok| pelną tam ar kitam tiks
lui.

Daugiausia svečių susilaukė 
Lietuvių salės B-vė, suruošusi 
pobūvį-vien tik varduvininkams 
pagerbti. Jonai, Petrai, Povilai, 
Vladai ir visa eilė kitų varduvi
ninkų su savo svečiais turėjo gy
vą, įvairenybėmis kupiną ir jau
kų subatvakar| savo senutės — 
Lietuvių Salės — patalpose.

Karių Ramovės Clevelando sk. 
pobūvis Čiurlionio Ans. namuo
se, kad ir skaičiumi kuklesnis, 
bet buvo savo organizacijos narių 
ir svečių neužmirštas. Jaukioje 
aplinkoje apie 60-70 žmonių bū
rys padėjo sukaupti ne tik nuo
taiką, bet ir vieną kitą doler| 
karių žurnalui Kariui paremti. 
Toje srityje Clevelando ramovė- 
nai su kaupu savo pareigą atli
kę praeityje, ir toliau deda vi
sas pastangas neatsilikti.

Liet. Teisininkų D-jos Cleve
lando skyrius taip pat turėjo 
savo narių pobūvį skyriaus veik
los dešimtmečiui paminėti. Be 
abejo, tai gražus intelektualųbū-

IŠNUOMOJ A M AS BUTAS
4 kamb., vonia ir gazinis 

rečius (viršuje). 6721 Ba.v- 
liss Avė., netoli šv. Jurgio 
parapijos. Savininkė Mrs. 
Mary Hrastar.

Tel. HE 1-2339.
(75-78)

OPPORTUNITY
For a future with a well 
knovvn Midtvest Manufac- 
turing Firm. We are now 
offering exclusive distribu- 
torships for a patented 
product. 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 

Maximum $14,000.
Ali replies confidential. For 
information \vrite Director 
of Marketing. P. O. Box 
14049, St. Louis, Missouri 
63178.

UNITE!) MARKETING 
COMPANY

6286 Bartmer Avenue 
St. Louis, Mo. 63130 

(70-83)

Dailininkas Jonas Rimša 
atvyksta j Clevelandą

Dailininkas Jonas Rimša, pagarsėjęs su savo kūriniais Ar
gentinoje, Bolivijoje ir kitose Pietų Amerikos valstybėse, š| ru
deni atvyksta | JAV ir pirmąją savo kūrinių parodą šiame kon
tinente suruoš Clevelande Gallery International. Po to ketina pa
rodą suruošti Chicagoje ir kituose miestuose. Parodoje bus iš
statytos akvarelės ir aliejaus darbai iš ciklo "Indo-Americano". 
šiuo metu J. Rimša ruošiasi parodai Argentinoje. Nuotraukoje 
dail,J. Rimša prie vieno paskutiniųjų darbų -- portreto^avo 
namuose Buenos Aires. Alg. Gustaičio nuotrauka

DETROIT

MOKINIŲ TĖVAMS
Detroito Liet, šeštadieni

nės mokyklos mokinių tė
vams pranešama, kad 1945 
— 1966 mokslo metams jau 
sukomplektuotas pilnas as
tuoniems skyriams moky
tojų kadras. Ir ateinan
tiems metams mokykla nau
dosis šv. Antano ir šv. Ka
zimiero parapijų mokyklų 
patalpomis, šv. Kazimiero 
parapijos klebonas pareiš
kė, kad vasaros metu mo
kyklos patalpos bus atre
montuotos ir galimas daly
kas, kad veiks mokiniams 
valgykla. Taip pat moki
niams bus leidžiama naudo
tis sporto sale pamokų me
tu dainavimui ir tautiniams 
šokiams, o prieš pamokas 
ir pertraukų metu praleisti 
laisvalaikį. Taigi, rudenį 
pradėsime mokslo metus 
įprastu laiku ir tvarka.

Tėvai prašomi vadovau
tis mokyklos vadovybės ir 
naujo tėvų komiteto prane
šimais ir informacijomis.

relis, tik gal savo pobūvį netu
rėjo akcentuoti dešimtmečio 
veikla...

Lietuviai Budžiai sekmadienį 
birželio 27 d. savo laivu vėžino 
ir švelniu ežero vėju gaivino 
savo svečius ir rėmėjus.

Įskaitant daugeli privačiai 
ruoštų ’varduvinių' pobūvių , 
reikia skaityti, kad Clevelando 
lietuvių visuomenė praeitą sa
vaitgalį vėl praleido susitikimų, 
pabendravimų ir atgaivos atmos
feroje.

VASAROS ATOSTOGAS
MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

MEŠKOS VASARVIETĖJE
42 Beach Street 
Monument Beach, Cape Cod, Mass. 
Tel. 759-3251 (Area Code 617)

Rami poilsiui aplinka, šiltas Atlanto vanduo, 
baltas paplūdimio smėlis, geras maistas ir malonus 
patarnavimas užtikrina užsitarnautą poilsį.

Laisvalaikio paįvairinimui:
• valtis — žuvavimui
• sail-fish buriavimui
• stalo tenisas

Sezono pradžia birželio mėn. 19 d. Prašome re
zervuoti sau vietą iš anksto:

S. M. Lūšys,
88-01 104th Street. Richmond Hill 18, N. ,Y. 
Tel. VI 9-1193 (Area Code 212).
I. Veitas,
72 Congress Street, Braintree, Mass. 02185 
Tel. 843-2146 (Area Code 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis tiesiog į MEŠKĄ.

• A. L. B. Radijo Klubo 
gegužinė įvyks liepos mėn. 
4-tą dieną — sekmadienį.

Radijo Klubo valdyba 
prašo visus kuo gausiau 
atsilankyti ir paremti lie
tuviškos radijo valandėlės 
išlaikymą. J.

ATSIUSTA PAMINĖTI
TĖVYNĖS ATGARSIAI — Chi

cagos Aukšt. mokyklos mokinių 
laikraštis nr. 3 (41) Žurnalo for
mato iliustruotas pačių mokslei
vių ir jųjų straipsniais užpildy
tos leidinys.

Pagirtinas mūsų moksleivijos 
pratinimo prie spaudos darbo 
pamėgimo būdas. Klausimą kelia 
tik užslėptos’techniškojo ir turi
nio apdorojimo redakcijos dar
bas. Yra moksleivių redakcinis 
kolektyvas, tačiau leidinio išorė 
ir techniškas apipavidalinimas 
leidžia spėlioti, jog čia ne ma
žai prisidėto ir vyresnio užnu
gario. Ar moksleivių vardu lei
džiamam leidiniui tai reikalinga, 
tenka suabejoti. Mokyklą, jos mo
kinių darbą leidinys reprezentuo
ja puikiai, tik klausimas, ar toje 
išorės propagandoje ne per daug 
vyresnių pridėto ir gal bereika
lingo liuksuso. Čia reikėtų įsi
dėmėti Jūratės Jakštytės žodžius 
(58 psl.), kur ji atvirai pasisako 
lankanti baleto pamokas ne tam, 
kad pasidaryti profesionale ba
terija, "aš einu, nes man smagu 
šokti". Tai pagirtinas atvirumas 
ir meilė tam užsiėmimui, kuris 
daromas iš pamėgimo, ne dėl per
temptos propagandos. Moksleivių 
laikraštis būtų nuoširdesnis ir pa
trauklesnis,jei būtų leidžiamas jų 
pajėgoms prieinamo lygio. Toks, 
koks jis dabar yra, yra profesio
nalinės balerinos svajonė, o ne 
norinčių pašokti moksleivių pra
moga ir lavinimosi ręzultotas.

• teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

VILTIES DRAUGIJOS VAJUS
VYKDOMAS KARTU SU AMERIKOS LIETUVIŲ 

TAUTINĖS SĄJUNGOS VALDYBA

Malonu, kad to vajaus pradininke, skatintoja ir gra
žiu pavyzdžiu pasirodė ALT S-gos valdybos sekretorė 
Danguolė Bartkuvienė, pirmoji įnešusi 65 dol. ir tuo pa
čiu pasidariusi Vilties draugijos šimtininke.

Jos įnašo suma nėra pripuolama. Prisidėjusi anks
čiau (dar Pulkauninkaite būdama) prie Vilties draugijos 
lėšų telkimo, ji savo įnašą prasmingai paskirstė taip: 50 
dol., tai po 1 dol. į metus sukaktuviniams Dirvos metams 
atžymėti ir 15 dol. tai po 1 dol. į metus jos skaitomos 
Dirvos laikotarpiui.

Gražų Danguolės Bartkuvienės pavyzdį tuoj pat pa
sekė ir jos artimieji: inž. Eug. Bartkus — 50 dol. ir buv. 
Vilties draugijos pirm. dr. Juozas Bartkus — 50 dol. bei 
ponia Eug. Bartkuvienė — 50 dol. Tuo būdu viena Bart
kų šeima vajų pradėjo su įspūdingu 215 dol. įnašu.

Sekantis į vajaus kvietimą atsiliepė aktyvus Cleve
lando Liet. Gydytojų Draugijos veikėjas ir valdybos na
rys dr. Danielius Degesys — 25 dol., tuo pasistūmėjus į 
Viltie’s šimtininkų eilę.

Senas tautinės srovės veikėjas Pranas Narvydas (iš 
Brooklyno) pakėlė savo įnašą iki 25 dol., atsiųsdamas 
vajaus proga 5 dol.

Tai tik pirmosios kregždutės vajaus, į kurį yra atsi
liepusių ir daugiau, bet kuriuos iš eilės skelbsime sekan
čiuose. Dirvos numeriuose.

Ši tikrai nuoširdi ir graži pradžia rodo, kad ALT 
S-gos ir Vilties valdybos pastangos randa tinkamą atgarsį, 
kuris prasklaidys visus be pagrindo ir be jokio rimto rei
kalo pučiamus "dūmus” į tautinės srovės žmonių eiles, 
kurios jokių dūmų nebijo, ir jiems atsiradus sugeba pa
tys, be pašalinių pagalbos, juos prasklaidyti.

Ačiū rėmėjams ir vajaus vykdytojams!

VILTIES VALDYBA 
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Ate inantiems dvejiems 
metams išrinkta Vilties 
draugijos valdyba savo po
sėdyje š. m. birželio 25 d. 
p a s i s kirstė pareig o m i s 
šiaip:

1) Pirmininkas — Alek
sas Laikūnas.

2) Vicepirm. ir atstovas 
prie ALTS Val
dybos — Kazimieras 
Pocius.

3-4) Vicepirmininkai — 
inž. Edmundas Cibas 
ir Vincas Rastenis.

5) Kasininkas — Vaclo
vas Vinclovas.

6) Sekretorius — Vytau
tas Staškevičius.

Brangiai motinai ir uošvei
A t A ’

ROŽEI GRUZDIENEI

mirus Lietuvoje, sūnų inžinierių Vincą 

Gruzdį ir jo mieląją žmoną Alek

sandrą Gruzdienę nuoširdžiai už

jaučiame

Aleksandra ir Juozas česoniai

Mirus Lietuvoj
A. A.

ROZALIJAI GRUZDIENEI, 
jos sūnui VINCENTUI GRUZDŽIUI nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

ALT S-gos Philadelphijos 
sk. valdyba ir nariai

ROZALIJAI GRUZDIENEI

mirus Lietuvoje, jos sūnui VINCENTUI GRUZ

DŽIUI ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Dirvos Redakcija

7) Narys — Vladas 
Blinstrubas.

Posėdyje aptarta eilė ki
tų bėgamųjų reikalų, kaip 
Vilties narių verbavimo ir 
įnašų pakėlimo vajus, Dir
vos sukakties minėjimas ir
kt.

Vilties valdybos adresas: 
Viltis, 6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103.

Pirmininko adresas: 935 
Beverly Road, Cleveland, 
Ohio 44121. Telef 382-9851.

• Bendrojo Amerikos Pa
baltiečių Komiteto delega
cija birželio 23 d. lankėsi 
Washingtone ir buvo pri
imta Valst. Sekretoriaus 
Dean Rusk. Delegaciją su
darė ALTS pirm. L. šimu
tis, ir vicepirm. A. J. Ru

dis, Latvių S-gos pirm. P. 
Lejinš ir A. Berzinš, Am. 
Estų Taut. K-to pirm. H. 
A. Leesment ir G. A. 
Buschman.

Pusvalandį trukus i a m e 
pasikalbėjime buvo pasi
keista nuomonėmis dėl pa
dėties Pabaltijo valstybėse 
ir padėkota JAV vyriausy
bei už nepripažinimą Sovie
tų okupacijos. Ta proga 
įteiktame memora n d u m e 
pabrėžiama, kad norima pa
kartotinai iškelti Sovietų 
vykdomą kolonializmą Pa
baltijo Kraštuose, prašant 
JAV vyriausybę imtis ak
cijos atitaisant užsitęsiusią 
skriaudą Pabaltijo tautoms, 
sustabdant tebevy k d o m ą 
genocidą ir grąžinant joms 
laisvę ir nepriklausomybę.

• Paieškomas P. J. Ka- 
jackas-Kaucko, kilęs iš Ša
kių aps. Plokščių vals. Ro- 
pienos kaimo. Jis pats ar 
apie jį žinantieji prašoma 
rašyti sekančiu adresu: 
Mrs. M. Balčiūnas, 85-10 
87th St., Woodhaven, N. Y. 
11421.

• Alvyda Marija Guoby- 
tė šiais mokslo metais bai
gė Mount Pleasant High 
School, Providence, R. I., 
pirmaujančių mokinių gru
pėje ir įrašyta į R. I. Honor 
Society. Mokslą tęsti pasi-

Neužmirštamai pedagogei
A. t A.

ONAI KRIKŠČIŪNIENEI
mirus, mano gilus liūdesys tejungiasi 
su liūdesiu Jos giminių ir artimųjų. 
Mano prisiminimuose — šviesi asmeny
bė. Mano mokytoja iš pedagogikos ir 
psichologijos iš Kauno Meno Mokyk
los laikų. —

Tešviečia Tau Amžinybės šviesa 
ten anapus — ten, už šio gyvenimo ri
bos.

Vlada Stančikaitė-Abraitiene

A t A

LIUDVIKAI JABLONSKIENEI 

mirus, jos dukroms LEOKADIJAI ŽVY- 

NIENEI, VALERIJAI BANKAUSKIE- 

NEI ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

A. Rukšėnas su šeima

VINCUI GRUZDŽIUI

jo motinai Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiš

kia ir kartu liūdi

V. ir B. Buiniai, E. ir P. Mitalai 
ir V. ir M. Traunai

Auksė Paplėnaitė ir Rimas Vaičaitis birželio 19 d. susituokė 
šv. Panelės Marijos Gimimo bažnyčioje Chicagoje. Vakare Cha- 
teau Bu-sche svetainėje dalyvavo jiems suruoštose vaišėse. Nuo
traukoje jaunieji Rimas ir Auksė Vaičaičiai prie vedybinio tor- 

V. A. Račkausko nuotraukato.

rinko Rhode Island College. 
žada studijuoti politinius 
mokslus, šalia to dar pran
cūzų ir vokiečių kalbas.

• Minnesotos Universite
to, Minneapolyje, bibliote
kų direktorius E. B. Stam- 
ford padėkojo Dirvos re
dakcijai už siunčiamą ne
mokamai to Universiteto 
bibliotekai Dirvą.

Minneapolyje studijuoją 
lietuviai prašomi siunčiama 
lietuvių spauda pasinaudo
ti.

Universitetas turi plačią 
ir turtingą biblioteką sveti
momis kalbomis išleistų 
knygų.

• Dr. A. Geručio straips
nis apie Pabaltijo valstybes 
ir jų likimą buvo patalpin
tas šveicarų dienraštyje 
”Neue Zuericher Zeitung” 
birželio 15 d. laidoje ir la
bai ryškioje vietoje.

Po kelių dienų šis bene 
pats įtakingiausias Europos 
dienraštis savo literatūros 
ir meno skyriuje patalpino 
pabaltiečių bičiulio Edzard 
Schafer straipsnį "Pabalti
jo kraštai dvasiniame Eu
ropos spektre”, kuriame 
plačiai paliestas Lietuvos 
kultūrinis gyvenimas.

• Jūratė M. Mažeikaitė, 
birželio 16 d. sėkmingai 
baigė Suitland Aukštesnią
ją Mokyklą Marylande. 
Baigimo iškilmės vyko Ma- 
ryland Universiteto patal
pose, dalyvaujant 580 abi- 
turijentams ir apie 3000 
dalyvių.

Jūratė buvo viena iš pir
mųjų gabiųjų mokinių gru
pėje. Gavo atžymėjimą iš 
ž u r n a 1 i stikos. Priklausė 
žurnalizmo, meno, ispanų ir 
sporto būreliams. Buvo mo
kyklos biuletenio ir viena iš 
metraščio redaktorių. La
bai gerai išlaikė įstojamuo
sius universitetinius egza
minus ir nuo rudens pla
nuoja studijuoti klinikinę 
vaikų psichologiją Mary- 
land Universitete.

Domėjosi baletu ir šo
kiais. Mokėsi keliose baleto 
mokyklose. Su Regionai Ba
leto grupe įvairiomis pro
gomis dalyvavo baleto pa- 
s i ro d ymuose ligoninėms, 
labdarybės tikslams, įvai
riems klubams, užsieniečių 
grupėms, važinėdama ne 
tik po Washingtono apylin
kes, bet ir toliau, kaip Ana- 
nolis ir Atlantic City. ša
lia to, aktvviai dalyvavo 
Baltimorės Tautinių šokių 
grupėje, pasirodydama apy
linkių mokyklose. Tautinių 
šokiu šventėje Chicagoje, 
Maryland Universiteto tarp 
tautinio klubo šventėje, 
New Yorko Pasaulinėje 
parodoje, dainų ir šokių 

švpntėje, Philadelohijoie.
Be to, lankė lietuviškas 

mokyklas, aktyviai daly
vaudama jų pasirodymuo
se. B. S.

• ASD ir Korp! Vytis 
suvažiavimo vieta dėl svar
bių priežasčių pakeista. 
Laikas lieka tas pats — š. 
m. liepos 3-4 d.d., bet su
važiavimas dabar vyks Pot- 
tavvattamies Resort-Motel, 
Benton Harbor, MichigaVi 
— p. Ambutų gražiojoj va
sarvietėj prie Michigan 
ežero.

Asmeniui be registraci
jos mokesčio ($1.00) kai
nos po $16.00 — į šią kainą 
įskaičiuojamas maistas, bei 
šeštadieniui ir sekmadie
niui nakvynė.

Visi nariai raginami kuo 
skaitlingiau suvaži avime 
dalyvauti. Pramatomos įdo
mios paskaitos tema "ASS 
Ateitis", meninė programa, 
sporto rungtynės, šokiai ir 
įprasti skautiški laužai.

Registracija prasidės 10 
vai. ryto šeštadienyje. Visi 
skyrių pirmininkai prašo
mi kuo greičiau dalyvių 
skaičių pranešti ASD CV 
pirmininkei Audronei Ku- 
biliūtei, 6130 So. Artesian 
Avenue, Chicago, Illinois 
60629. Tel. 925-3880.

• Pranė Ramonienė, gyv. 
Joniškyje, Šiaulių apskr., 
neseniai atvyko iš Lietuvos 
ir apsigyveno Chicagoje 
pas savo sūnų Dr. A. Ramo
ną.

• Dail. J. Bagdono tapy
bos kūrinių parodai ruošti 
komitetas iš pirm. kun. V. 
Pikturnos ir narių J. Vytu- 
vienės, D. Peniko ir T. Slap- 
šio praneša, kad paroda bus 
atidaryta Maspetho lietu
vių parapijos salėje, New 
Yorke, š. m. liepos 2 d., 7 
vai. 30 min. vakaro. Atida
romąją kalbą pasakys prof.
J. Brazaitis. Ji bus galima 
lankyti iki liepos 11 dienos 
darbo dienomis vakarais 
nuo 7 iki 8 vai., o šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 
11 v. r. iki 9 vai. vak.

šių metų liepos mėn. 
4 d., 5 vai. p. p. Interna- 
ti.onal Friendship Gar- 
dens, prie U. S. 12 kelio, 
netoliausiai nuo Union 
Pier, įvyksta
ŠVIESOS ŠVENTĖ

Kalbėtojai:
Adv. Rapolas Skipitis, 
Dr. Jonas Adomavičius 
Kun. Ansas Dumpys. 

Muzikinėje dalyje:
Sol. Algirdas Brazis,
Tėviškės parap. choras 
Tėviškės ir Ziono pa
rapijų jungtinis dūdų 
orkestras.

Rengėjai:
Lietuvių Evangelikų 

Taryba

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

Įrengiame tvoras, duris, 
langus, stogelius, tureklius 
ir kitus' įvairaus metalo, 
plastikos ir stiklo gaminius 
jūsų pagerinimui ir papuo
šimui.
KOSTAS 
BUTKUS

Telefonai: CHICAGO
LUdlow 5-6291, 

bet kuriuo laiku, 
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.
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