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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SMŪGIS I TUŠTUMA
Prezidento Johnsono praeito trečiadienio kalba ir ją sekę žygiai priminė bok

sininką, kuris smarkiai užsimojęs pataikė ne į priešą, bet į tuštumą. - Žada- ' 
ma nenusileisti, bet čia pat kalbama apie derybas, kurios gali vesti į nusilei
dimą. - Goldbergto tikrasis uždavinys Jungtinėse Tautose.

Prezidento L.B. Jonsono kal
ba su ašarom akyse praeitą tre
čiadienį per televiziją ir radiją 
padarė visai neblogą pirmą įs
pūdį. Prezidentas žadėjo nenu
sileisti, nors dėl to ir reikia į 
Vietnamą pasiųsti žymiai dau
giau JAV karių. Faktinai tai bu
vo jau balandžio 7 d. Baltimorės 
John Hopkins universitete pre
zidento padaryto pareiškimo pa
kartojimas:

"Mes nebūsime nugalėti. Mes 
nepavargsime. Mes nepasitrauk 
Sime".

Turint galvoje susidariusią 
padėtį, sunku tokiam pareiški
mui nepritarti. Didesnių abejo
nių kelia prezidento taikos žo
džio linksniavimas ir pakarto
tinas sutikimas derėtis bet ko
kiomis sąlygomis. Tai susilpni
na kalbos įspūdį komunistų ir jų 
pakalikų ausyse. Jie gali pagal
voti, kad galingos Jungtinės 
Amerikos Valstybės jaučiasi ne
maloniai pakliuvusios J tokią pa
dėtį ir mielai pasitrauktų, jei 
rastų tariamai garbingą išeitį. 
Juk taikos paprastai ieško ne nu
galinti, bet pcalaiminti pusė. Už 
tat toji kalbos dalis, ir ypač ją 
sekę žygiai, pavertė niekais, nu
kreipė nuo tikslo, pirmąją smo
giamąją kalbos dalį. Gyvenimas, 
ypač tarptautinis, yra nuolatinė 
kova už būvį ir geresnes po- 
zic.’i’.s. Tas, kj.® jos .■’ts'sako, 
yra iš kalno pasmerktas pra
laimėjimui.

Tuo tarpu, kai iš Vietnamo atei
na kiek gerėlesnės žinios, nerimą 
kelia prezidento taikos užsimo
jimai, kuriems vadovauti pa
kviestas buvęs Aukščiausio Teis
mo teisėjas Arthur J. Goldberg. 
Jo paskyrimas į mirusio Adlai 
Stevensono vietą ambasadorium 
prie Jungtinių Tautų buvo nema
ža staigmena. Kodėl žmogus, tu
rįs labai gerą, užtikrintą iki gy
vos galvos vietą, staiga panoro ją 
keisti į kitą, daug daugiau rizikin
gą ir net blogiau apmokamą? 
Atsakymas čia gali būti tik toks, 
kad prezidentas jam pažadėjo 
tokį svarbų, įdomų ir atsakingą 
uždavinį, kad dėl jo verta rizi
kuoti užtikrinta vieta !(Walter 
Trohan, Chicago Tribūne Wa- 
shingtono biuro šefas, prileidžia, 
kad prezidentas tyčia išprašęs 
Goldbergą iš teisėjo vietos, kad ją 
galėjus atiduoti savo draugui, ad
vokatui AbeFortas^Bettokią prie
laidą, žinoma, neįmanoma įro
dyti).

Kaip ten būtų, iš skurdžios Chi
cagos žydų šeimos kilęs A. J. Gold 
bergas yra laikomas labai apsuk
riu advokatu, pasižymėjęs derybo
se tarp unijų ir darbdavių, daug 
prisidėjęs prie unijų vieningos fe
deracijos AFL-CIO sudarymo.

Vos keliom dienom po paskyrimo 
praėjus, jis griebėsi iniciatyvos 
taikai Vietname sudaryti. Tuo rei
kalu jis kreipėsi į JT generalinį 
sekretorių Thant ir net Saugumo 
Tarybą, kurios sprendimai, kaip 
žinia, yra susiję su veto teise ir 
praktiškai neįmanomi be Sovietų 
Sąjungos sutikimo. Jei patikėti 
kolumnistui William R. Frye, 
Goldbergas painformavo Thantą, 
kad JAV dabar sutinka su abiejų 
Vietnamu sujungimu, kam iki šiol 
JAV nepritarė, bijodamos Pieti
nio Vietnamo sukomunistinimo.

Maža to, JAV dabar yra apsi- 
sprendusios kalbėtis ir dėlHanoi 
siūlomų "keturiųpunktų",kuriais 
siekiama: 1. JAV pasitraukimo; 2. 
laikino neutralizavimo; 3. pieti
nio Vietnamo sukomunistinimo; 
4. abiejų Vietnamu sujungimo.

Sutikimas dėl to derėtis dar ne - 
reiškiąs jų priėmimo. Tai esąs 
tik noras pradėti bet kokį "dia
logą", kurį apsukrus Goldber
gas išvestų tariamai JAV nau
dai.

Jei nereiktų verkti, būtų gali
ma šypsotis. Bet kokios rūšies 
komunistai tol laikosi sutarčių, 
kol jiems tai naudinga. (Papras
tai taip elgiasi ir ne komunisti- 
•nės valstybės). Labai galimas 
daiktas, kad Goldbe? '-to g r 
tinka derybom su komunistais ne 
gu visa eilė amerikiečių kapita
listų, kurie dažnai turi dėl savo 
paveldėto turto kaltės kompleksą 
ir turbūt dėlto jaučia simpatijų 
komunistams. (Ak, ir Lietuvos tai
kos delegacijos narys Rozenbau- 
mas faktinai privačiai susitarė 
su sovietų pareigūnu Joffe dėl 
Lietuvos - Sovietų Sąjungos sie
nos, priskiriant Vilnių Lietuvai. 
Tai tačiau nekliudė sovietams 
vėliau Vilnių ‘pripažinti' Lenki
jai).

Mūsų dabartiniu atveju Gold
bergas tikrai gali pasirodyti la
bai naudingas derybose su ko
munistais, jei justų tvirtą už
nugarį ir šioje byloje savo kli- 
jento — JAV ryžtą ne tik nenu
sileisti, bet, jei reikės, eiti ir 
pirmyn. Tik tada derybos galėtų 
būti sėkmingos.

Deja, to sunku tikėtis. J. Al- 
sopas, komentuodamas prezi
dento kalbą (ir politiką) tarp kit
ko pastebi: "nemalonios karo Viet
name realybės privertė jį visą 
dėmesį skirti dygliuotam Ameri
kos interesų užjūriuose klausi
mui, kuris nėra jam gerai pažįs
tamas (with which he is not at 
home). Tačiau tuo pačiu laiku 
jis vis tiek daug rūpinasi ir vidaus 
reikalais, kuriuos jis gerai pa
žįsta. Jo spaudos konferencija pa

tP

MAO: — Vienuolika, dvylika, trylika... ar dar yra norinčių man ištiesti taikingą ranką?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS gyvėjo, kai jis pradėjo kalbėti 
apie Amerikos gyvenimo pageri
nimą..."

Alsopas pabrėžia ir skirtumą 
tarp Roosevelto, kuris taip norė
jo draugauti su sovietais, ir John
sono. Pasak jo, Rooseveltas pir
miausia nuspręsdavo, ką daryti 
ir tik po to galvodavo, kaip gauti 
savo numatytiems veiksmams pri- 
tarimą. Jam užtekdavo ir vieno 
vienintėlio daugumos balso, tuo 
tarpu Johnsonas siekia galimai 
visuotino pritarimo -- jam neuž
tenka 9 prieš vieną daugumos! 
Deja, užsienio politika yra per
daug komplikuota, kad būtų gali
ma tikėtis visuotino pritarimo. 
Iki šiol amerikiečių masės ma
žai domėjosi užsienio politikos 
problemomis. To negalima pa
keisti per vieną naktį. Bet dėl 
to prezidentas, per petį žiūrė
damas į savo rinkikus, negali pa
sakyti tikrai griežto žodžio, ku
ris tik vienas gali išgelbėti taiką 
ir, kas dar svarbiau, laisvę.

• LENKIJA ATSISAKO įsileis
ti JAV viceprezidentą Humphrey, 
kaip delegacijos vadovą į Kroku
voje ruošiamas iškilmes atida
rant už 11 mil. dol. pastatytą 
vaikų ligoninę. Ligoninė, be abe
jo , pastatyta amerikiečių pini
gais. Ta proga Valst. Sekr. Dean 
Rusk yra išsireiškęs esąs labai 
nepatenkintas lenkų atšiaurumu.

• VATIKANAS NERIMAUJA dėl 
įvykių Vengrijoje! Nežiūrint pr, 
m. rugsėjo mėn. sudaryto kon
kordato, šiomis dienomis buvo 
suimtas artimas kard. Mindzenty 
bendradarbis prof. Sandor Ba
lam ir 7 kiti katalikų dvaiškiai 
nubausti sunkiomis kalėjimo baus
mėmis už priešvalstybinę veiklą.

• KAI KURIE AUKŠTESNI JAV 
kariškiai nusiskundė, kad civiliai 
pareigūnai kliudo bombarduoti 
komunistų įrengtas raketų bazes 
tol, kol tos bazės paruošiamos 
šaudymui. Dėl to amerikiečiai su
silaukė skaudžių nuostolių.

• GEN. EISENHOVVERIO lai
kais, 8 metų prezidentavimo 
kadencijoje, nė karto nebuvo pa
šaukti J karo tarnybą atsargi
niai. Kennedy laikais jiebuvopa
šaukti 2 kartus. Prez. Johnsonas 
susilaikė nuo atsarginių šaukimo, 
kad išvengus demokratų partijos 
apšaukimo "karo partija".

Uragvajaus lietuviai, minėdami tragiškąjį birželį, buvo suorganizavę didelį visuomeninį aktą Ateneo
rūmuose bei demonstraciją miesto centre, kur padėjo vainiką prie Laisvės Statulos.

LAISVE YRA GYVYBES ORAS
Kenošos LB apylinkė ir Keno- 

šos bei Racino ALT skyriai š.m. 
liepos mėn. 18 d. suruošė Min- 
kowskio ąžuolyne WisconsinoLie- 
tuvių Dieną.

Lietuvių Diena buvo pradėta 
pamaldomis šv. Gabrieliaus, Mil- 
waukėje, šv. Petro, Kenošoje ir 
šv. Kazimiero, Racine, bažny
čiose. Po pamaldų rengėjai sku
bėjo priimti svečių iš arti ir toli. 
Jau nuo pietų pradėjo veikti lie
tuviška virtuvė, tvarkoma ener
gingos M. Wedeikienės ir jos pa
dėjėjų Em. Kleinotienės ir O. Mi- 
lišauskienės.

4 vai. p.p., kada prasidėjo 
speciali programa, skirta pami
nėti Pavergtų Tautų savaitę, ku
rią paskelbė JAV prezidentas Lyn- 
don B. Johnson, į ąžuolyną jau 
buvo susirinkę virš 700 asmenų.

Minėjimą atidarė rengimo k-to 
pirmininkas Jonas Milišauskas, 
kalbėdamad lietuviškai ir ang
liškai, priminė klastingą Lietu
vos bei kitų Pabaltijo valstybių 
užgrobimą ir dėkojo prezidentui 
Johnsonui už PT savaitės paskel
bimą.

JAV himną sugiedojo solistė 
Eva Tamulėnaitė, atvykusi atos
togoms pas savo tėvelius į Ra
cine iš Danijos.

Genovaitė Klevickaitė, žiūro
vams padedant, sugiedojo Lietu
vos himną.

J.E. vysk. Pr. Brazys, MIC, 
sukalbėjo prasmingą, dienos rim
čiai skirtą invokaciją, prašyda
mas Dievo palaimos lietuvių tau
tai, kurią seka visa eilė paverg
tų tautų. Kreipdamasis į susirin
kusius prašė neužsidaryti lie
tuviškame gete, bet ieškoti 
draugų, kurie myliir gerbia lais
vę.

"... Laisvė yra oras, kuriuo 
kvėpuoja meilė. Padėk, Viešpa
tie, išpildyti mūsų pareigą!" — 
meldėsi Jo Ekscelencija.

Vytautas F. Kapočius perskai
tė JAV prezidento L.B. Johnso
no proklamaciją, o po to Kenošos 
demokratų partijos pirmininkas 
Tom Parker pristatė kongrm. 
Lynn E. Stalbaum (D.-Wis.).

Kongrm. Stalbaum pažymėjo, 
kad kiekviena tauta turi savo įna
šą Amerikos gyvenimui. Pabalti
jo tautos yra daug prisidėjusios 
prie Amerikos iškilimo ir jos de
mokratijos. Jam džiugu, kad pa- 
baltiečiai remia prezidentą, ku
rio politikai jis pats nuoširdžiai 
pritariąs. Niekas kitas negali ge
riau supažindinti amerikiečių su 
komunizmo vergija, kaip tie žmo
nės, kurie yra joje buvę. Pabal- 
-tiečiai yra daug nuveikę savo kraš 
tų laisvės atgavimui, tačiau jie ir 
visi jų draugai amerikiečiai turi 
ir toliau nenuilstamai dirbti, kol 
pavergti kraštai ir jų žmonės 
atgaus laisvę ir žmogiškąsias 
teises.

Pagrindinis minėjimo kalbėto
jas kongrm. Roman C. Pucinski, 
(D.-III.) padėkojo minėjimo ren
gėjams už jo suruošimą, nes tai 
yra viešas Amerikos vyriausy

bės rėmimas. Amerika yra galin
ga todėl, kad jos demokratinėje 
sistemoje įvairių tautybių, rasių 
ir tikybų žmonės gerbia kitų įsi
tikinimus. Kiekvienas doras ame
rikietis turi didžiuotis savo etni
ne kilme. Lietuviai stiprins Ame
riką, jei mokins savo vaikus lie
tuvių kalbos, nes nūdieniniame pa
saulyje reikia žmonių, kurie mo
ka kalbas. Pats laikas, kad kiek
vienas amerikietis mokėtų bent 
dvi kalbas: anglų ir savo kilmės.

180 milijonų žmonių vien tik 
Europoje neturi laisvės, nes 
Kremlius žino, kad pastarieji tu
ri savo tautines tradicijas bei as
piracijas. Be smurto ir brutalios 
jėgos kmunistiniai režimai tuo
jau subyrėtų tuose kraštuose. Pa
vergtieji žmonės yra geriausi mū
sų sąjungininkai kovoje prieš ko
munistų agresiją. JAV vyriausy
bė nepripažino Pabaltijo kraštų 
užgrobimo per 25 metus ir ji to
liau tęs savo politiką. Mes turi
me laimėti prieš komunistų ag
resiją Vietname, nes tas laimė
jimas pradėtų komunizmo žlugi
mą. Kinijos ir Rusijos komunis
tų ginčai rodo, kad reikia turėti 
vilčių apie tolimesnes negero
ves komunistinio režimo sfero
je. Reikia remti prezidento už
sienio politiką, kuri stabdo komu
nizmo agresiją ir suprasti komp
likuotą pasaulinę padėtį.

Chruščiovas pranašavo, kad 
mūsų vaikaičiai gyvens komuniz
mo vergijoje, bet pasaulinė si
tuacija ir jos vystymasis rodo, 
kad jo vaikaičiai turės laimės 
gyventi demokratinėje laisvėje.

Po kongrm. Pucinski įdo
mios kalbos Lietuvos gen. kon
sulas Chicagoje, dr. Petras Dauž 
vardis pareiškė, kad į Pabalti
jo valstybes sugūžėjo Kremliaus 
tūzai garbinti kriminalo, pradė
to prieš tautų ir žmonių teises 
prieš 25 metus. Lietuvos komu
nistai neturi jokių teisių ir turi 
aklai klausyti Maskvos ponų. 
Kraštai smarkiai surusinami, ga
benant į juos vis daugiau naujų 
rusų kolonistų. Turime kalbėti 
apie tai vis garsiau, dirbti vie
ningai tarpusavyje, ypač krei
piant dėmesį Į jūsų jaunąją kar
tą. Turime daugybę gerų drau
gų, kurie ne visada žino mūsų 
reikalus. Ieškokime ryšio su 
jais. Lietuva sulauks laisvės 
ryto ir visiems bus miela ir 
ramu širdyse, kuriųdarbastaipa.- 
greitins.

Trumpai kalbėjo Kenošos mies
to burmistras Eugene R. Ham- 
mond. Racine burmistras minė 
jimo dalyvius pasveikino raštu.

Garbės svečių tarpe matėsi: 
Wisconsino Atstovų Rūmų vado
vas George H. Molinaro, D., 
Kenosha dienraščio "Kenosha 
News* leidėjas Howard Brown, 
Kenosha "Labor" redaktorius 
Harold Newton, didžiausio UAW 
skyriaus VVisconsine 72-jo vice
prezidentas George Nordstrom, 
Wire Rope 906 skyriaus prezi
dentes Joseph Sheehan ir kt.

J E vysk. Brazį lydėjo Tėv. 
marijonų provincijolas kun. dr. 
V. Rimšelis, MIC, šv. Petro 
parapijos klebonas kun. dr. V. 
Andriuška, MIC, ir šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. B. 
Vaišnoras, MIC,

Meninę programą išpildė " Atei- 
ties atžalyno" jaunimėlis: dai
nininkai ir šokėjai, padainuodami 
penkias dainas ir pašokdami sep- 
tynius šokius. Pranciška Gra- 
montienė, kuri taip pat globoja 
grupę, paaiškino anglų ir lietuvių 
kalbomis apiedainųir Šokių reikš
mę. Dainininkams dirigavo Eleo
nora Zapolis. Akordeonu palydėjo 
muzikas Faustas Strolia.

Visą minėjimo programą pra
vedė Genovaitė Klevickis.

Po programos visi garbės sve
čiai buvo pakviesti vaišėms. Bu
vo susipažinta, pasikalbėta įvai
riomis temomis, ypač liečiančio
mis Lietuvos laisvinimo reikalą.

J. Bachunas 
vyks į Europą

PLB Valdybos pirm. Juozas J. 
Bachunas rugsėjo 16 išvyksta J 
Europą lietuvių ir Jaunimo Me
tų reikalais rūpintis.

PLB Valdybos pirm. J.J. Ba
chunas rugpiūčio 5 skrenda J Los 
Angeles. Ten dalyvaus Lietuvos 
Vyčių Seime ir JAV LB apygar
dos suvažiavime. Jis su Lietuvos 
Vyčiais kalbėsis apie vyčių daly
vavimą Jaunimo Kongrese.

Rugpiūčio 1 Dainavos stovyklo ■ 
je Michigane įvyko pasitarimas 
tarp PLB Valdybos ir Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso Ko
miteto. Jame dalyvavo PLB Val
dybos pirm. J.J. Bachunas, vykd. 
vicepirm. St. Barzdukas, vice
pirm. V. Kamantas, ižd. J. Sta
niškis, Pasaulio LJK Komiteto 
pirm. Algis Zaparackas, Pasau
lio LJK. Komiteto vicepirm. V. 
Kleiza, Pasaulio LJK Finansų ko
misijos pirm. Pr. Razgaitis, ir 
kiti. Posėdyje trumpai atsilankė 
ir vysk. dr. Pranas Brazys. Bu
vo kalbama apie Kongreso prave - 
dimą iš išlaidų sąmatą.
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Prie? 20 metų ant Japonijos miesto Hiroshima buvo numesta 
atominė bomba. Sprendimo, mesti bombą ar neturėjo imtis nedide
lis žmogelis, po Roosevelto mirties netikėtai pasidaręs JAV prezi
dentu, Harry Trumanas. Niekas nesitikėjo, kad jis kada nors bus 
valstybės galva ir pats Rooseveltas jam nieko nesakė apie slaptus 
Los Alamos bandymus. Tik atsisėdęs Į prezidento kėdę, jis sužinojo 
apie šio baisaus ginklo buvimą ir kad Rooseveltas, mokslininkų, po
litikų ir net kai kurių kariškių spaudžiamas, atidėliojo bombos pa
naudojimą. Rooseveltas net nieko nesakė apie atominę bombą Paci- 
fiko fronto vadui gen. Mac Arthurui. Bet dabar Trumanuf reikėjo 
nutarti: taip ar ne.

Kaip buvo prieita prie to sprendimo sunaikinti šimtus tūkstan
čių civilių? Kodėl buvo pasirinkta Hiroshima, o ne kitas Japonijos 
miestas? Kurioj pusėj stovėjo Churchillis? Eisenhoweris? Kaip rea
gavo Stalinas? Kas buvo tikrieji to baisaus ginklo kūrėjai? Kas norė
jo to bombardavimo?

Nuo šio numerio Dirvoje pradedame spausdinti reportažą, ku
riame pasistengsime duoti atsakymą j tuos klausimus.

1945 m. rugpiūčio 5 vidurnak
tis... Prigesfntom šviesom At
lantą skrodžia kreiseris "USS 
Augusta”. Jis grįžta | Ameriką. 
Karas dar tęsiasi. Nors Trety
sis Reichas kapituliavo, bet Ja
ponija dar tebekovoja Pacifike. 
Kodėl gi amerikiečių kreiseris 
plaukia prigesintom šviesom. 
Jam čia nėra ko bijoti japonų 
lėktuvų puolimo.

Kreiserio salione, po didžiųjų 
patrankų bokštu orkestras gro
ja pagerbdamas nedidelio ūgio ci
vilį, su siaurom lūpom ir gudriu 
žvilgsniu, besiskverbiančiu pro 
storus akinių stiklus. Aplink sta
lą pagarbiai sėdi kreiserio kari
ninkai. Tas civilis, tai Amerikos 
prezidentas Harry Trumanas, 
grįžtąs į savo kraštą.

Ilgai užsitęsusi Potsdamo kon
ferencija pasibaigė rugpiūčio 2 d. 
Rusai ir anglai jau buvo namuo
se. Harry Trumanas irgi skubė
jo pasiekti Baltuosius Rūmus. Val
gant saldumynus, laivo gydytojas 
Walter Berberich paklausė:

— Pone prezidente, kokį įspūdį 
jums padarė senasis Joe Stali
nas?

Harry Trumanas suspaudė lū
pas pagalvodamas:

— Aš randu, kad jis turi mulo 
galvą.

Ir tuojau pridėjo juokdamasis:
— Bet aišku, aš manau, kad jis 

panašiai galvoja apie mane.
Berberich įsidrąsirięs toliau 

klausinėjo, ar Potsdamo konferen
cija paspartins rusus įsijungti 
karan Pacifike prieš japonus.

— Ne! — atsakė Trumanas. 
— Bet jei Stalinas ir pasirodė 
tuo klausimu mažiau sukalbamas, 
tas neturi svarbos.

Prie stalo įsiviešpatavo tyla.
— Mes dabar turime naują 

ginklą, — tęsė Trumanas. — Jis 
taip galingas, kad mums nebe
reikalinga Rusijos talka, nei joks 
Įeitas sąjungininkas.

Atsiprašęs jis pasikėlė nuo 
stalo. Bet pirm išeidamas dar

Potsdame 1945 m. rugpiūčio 2 d. Sėdi iš kairės: Clement Attlee.
Harry S. Trumanas, Josef Stalinas. Stovi: adm. Leahy, Ernest Bę- 
vin, James Byrnes ir Viačeslav Molotovas.

VAJUI CHICAGOJE PIRKITE DUJOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Grain AIcohol'190 proof U.S.P......... . 5th
g. Popular V.S.O.P. German Brandy .... 5th
8. Napoleon Imp. Freneh Brandy ...........5th
4. Zeller Schwarze Katz............................ 5th
5. Creme De Banana Liųueur ................ 5th

pridėjo:
-Tai bus pats įspūdingiausias 

žaidimas istorijoje. Šiam ginklui 
pagaminti mes išleidome du bi
lijonus dolerių, kurie buvopaim
ti iš slaptojo fondo, kad kongre
sas nieko nežinotų. Daryti bandy
mai rodė, kad šis baisus ginklas 
galės padaryti galą karui.

1945 m. rugpiūčio 6 d. ant Hiroshimos buvo numesta atominė
bomba...

Prezidentas Trumanas susi
laikė nuo smulkesnio aiškinimo. 
Jis neturėjo teisės. Pagaliau nie

4.89
4.98
3.35
1.29
3.19
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kas negalėjo numatyti Japonijos 
reakcijos. Mirtinai sudeginta, iš
varginta ji vis laikėsi. Keli slap
ti bandymai derėtis su japonų tai 
kos šalininkais, kaip premjeru 
Suzuki ir užsienių reikalų minist
ru Togo, nedavė rezultatų, nes 
vyriausioje taryboje admirolas 
Toyoda ir generolas Umezu bu
vo pasiryžę nukapoti galvas vi
siems japonams, kurie galvotų 
pasiduoti. Ir Harry Trumanas 
1945 m. birželio 18 d. pasirašė 
Japonijos invazijos įsakymą, 
duodamas generolui Mac Arthu
rui baltą leidimą.

Įsitaisęs savo štabą Maniloje, 
Mac Arthuras buvo pasiryžęs 
dviem operacijom. Pirmasis smū
gis turėjo būti suduotas 1945 m. 
lapkričio 1 d. prieš Kyushu, pie
tuose esančią Japonijos salą. Ki
tas smūgis turėjo būti suduotas 
Japonijai 1946 m. kovo mėnesį, 
išsilaipinant svarbiausioje Hon- 
shu saloje, apvainikuojant ope
raciją Tokijo paėmimu. Jis buvo 
tikras laimėjimu.

Pirmosios ofenzyvos operaci
jos planas susidėjo iš 400 pusla
pių, Čia viskas buvo smulkmeniš
kai surašyta. Keturiasdešimt du 
lėktuvnešiai turėjo remti puoli
mą. Dvidešimt keturi kreiseriai 
turėjo bombarduoti krantą. Du 
šimtai dvylika naikintuvų ir šim
tas aštuoniasdešimt trys apsau
gos laivų turėjo pridengti išsilai
pinimą. Šešios divizijos turėjo su 
pirma banga pulti Kyushu, o po 
dviejų dienų turėjo sekti trys nau
jos divizijos ir keturios divizijos 
turėjo būti laikomos rezerve. Vi
so kautynėse turėjo dalyvauti 
766.700 karių. Philipinuoseesan
čios ligoninės turėjo būti paruoš
tos priimti 54,000 sužeistų. Gi 
dvylika laivų-ligoninių turėjo 
būti arti Kyushu kranto.

Imdami pavyzdžiu Guadalcana- 
lo ir Luzono mūšius, amerikie
čiai apskaičiavo, kad bus mažiau
siai šimtas tūkstančių aukų. Ma
rinų 13 pulko 3 bataljono vadas 
Miller aiškino, kad kaipOkina- 
woj, šioj invazijoj vienas iš trijų 
bus užmuštas. Ir visi karininkai 

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

Wine 5th 0.98

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

aiškino, kad norint išvengti dide
lio aukų skaičiaus^eikla bombar
duoti ir bombarduoti, kad iš salos 
nieko neliktų.

XX orinės eskadros vadas gan. 
Curtis Le May buvo pasiruošęs 
sudaužyti Japoniją. Jo vyrai per 
mėnesį atlikdavo 120 valandų 
skraidymo. Kiekvieną rytą iš 
Guamo bazės pakildavo lakiojau- 
čios tvirtovės, nešdamos bombas 
į Japoniją. Nuo 1945 m. kovo 9 d. 
Japonija be perstosimo degė. 
Kovo 9 naktį lakiojančios tvirto
vės numetė 2000 tonųTNT ir fos
foro iš 2000 metrų aukščio, pa- 
degdamos Tokijo miestą. Milži
niškame gaisre per tris valandas 
žuvo 78,000 japonų. Nuo liepos 
pradžios iki rugpiūčio 40,000 to
nų bombų buvo numesta ant Japo
nijos ir rugpiūčio 2 d. XX orinė 
eskadra atšventė savotišku būdu, 
per 6 valandas numesdama 6,632 
tonus bombų...

Bet gen. Curtis Le May nebu
vo patenkintas. Jis net pyko, kad 
užnugaryje esančios tarnybos ne
sekė jį ir buvo priverstas sulė
tinti bombardavimus. Tą sekma
dienį, rugpiūčio 5 d., kai prezi
dentas Trumanas plaukė per At
lantą, jis galėjo puoliman mesti 
tik 600 lakiojančių tvirtovių, nes 
nebuvo pristatyta užtenkamai pa
degančių bombų. O japonai kie
tai laikėsi, negalvodami pasiduo
ti. Kiekviena pėda salose buvo pa
versta tvirtove. Japonijos karališ
kasis laivynas jau nuo 1944 m. ru
dens stokojo kuro ir buvo pri
verstas imtis "kamikazės" tak
tikos. Laivai pasikrovę sprogs
tamos medžiagos turėjo pulti ame
rikiečių laivus, be vilties sugrįž
ti atgal.

1945 m. liepos 25 d. iš Pots
damo Amerika ir Anglija pa
skelbė ultimatumą, pasirašytą 
Kinijos ir aprobuotą Sovietų Są
jungos. Liepos 28 d. Umezu jį 
atmetė. Trumanas tada iš Pots
damo į Washingtoną pasiuntė 
trumpą telegramą, įsakydamas 
paskubinti pasiruošimus.

Japonai net nenujautė^oks bai
sus ginklas jiems ruošiamas. Hi
roshimos 250,000 gyventojų, ma
žai paliesti karo bombardavimų, 
net neįsivaizdavo kas jų laukia. 
Iki tam laikui Hiroshimoj buvo tik 
dvylika žuvusių nuo bombardavi
mų. Šis pramonės miestas ste- 
buldingai sveikai buvo išlikęs Ja
ponijos griuvėsiuose. Amerikie
čių lėktuvai pasirodydavo jo pa
dangėj, bet bombas mesdavo ant 
kitų miestų. Kai kas tvirtino,kad 
amerikiečiai vengė bombarduoti 
Hiroshimą, nes Amerikoje gyve
no daug japonų, kilusių iš šio mies
to. Kiti sakė, kad Trumanogimi
naitė gyvenanti šiame mieste ir 
dėl tos priežasties Trumanas įsa
kęs laklojančioms tvirtovėms jo 
neliesti.

(Bus daugiau)

Kaip juos

(1940 m. liepos mėn. 14 <1. 
rinkimus prisiminus)

1940 liepos mėn. 14 d. 
rinkimai mane užtiko šiau
rės Lietuvoje, Kriukų vals
čiuje. Jau nekartą buvo ra
šytą kaip tie "laisvi” rinki
mai vyko; buvo tik vienas 
sąrašas, o sąraše tiek pa
vardžių,' kiek reikia išrink
ti atstovą; rinkėjui liko tik 
tą sąrašą Įdėti j voką ir 
imesti j dėžę.

Kriukų valsčius buvo 
grynai ūkininkų valsčius — 
komunistų nebuvo. Tš viso, 
Lietuvoje lietuvių komu
nistu buvo labai nedaug ir

1965 m. rugpiūčio 4 d.

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

BEPIGU BUVO urviniam žmogui: nei valdžia rinkt, nei mokes
čiai mokėt... Ir gyvenimo brangimas nerūpino, nesgi nebuvo nei kas 
pirkt, nei kuo mokėt. Pats apsirūpindavo, kuo reikė, o kuo neapsi- 
rflpindavo, to ir nereikė.

Dabar mums reikia aibių, o tik Šį tą mokam patys pasidaryt. Ką 
mokam, to ir kitiems padarom, ko nemokam —kiti mums padaro. Ne 
dėl gražių akių, o už pinigą. Todėl viską matuojam, sveriam, skai
čiuojam ir už viską pinigą mokam. Liko tik oras ir vanduo dar ne 
prekių, o Dievo dovanų kategorijoj.

Vanduo? Jo dar lyg nei perkam, nei parduodam, bet už "pada
vimą” jau nebe nuo vakar pinigo reikia. Pinigo,palyginti, dar nedi
delio, ir jo mokėjimas dažniausia taip atsietas nuo vartojimo, kad 
vis dar atrodo, lyg vandeniu naudojamės, kaip ir oru: "už dyką".

Bet baigias katino dienos. Ypač miestiečiams, dar labiau did- 
miestiečiams. New Yorkas jau laukia "svieto pabaigos".Sako, jeigu 
dangus neprakiurs lietum dabar, tai apie Kalėdas iš atsuktų čiaupų 
vietoj vandens Čiurkšlių girdėsis tik alkanų vidurių gurgėjimas...

Lietuvis, tačiau, čia maža ko dėtas. Upėse ir ežeruose vandens 
tebėra daugiau, negu išgeriam ar išlaistom. Didesnis kaltininkas— 
mūsų "ištvirkimas”: nenorim gyvent, kaip urviniai. Norim, tarp ko 
kita, ir vandens, paduoto tiesiai į virtuves, prausyklas ir dirbtuves. 
Ne paties vandens stinga, o tik suspėjimo pakankamai jo paimti ir 
paduoti.

Vien Jungtinėse Valstybėse jau prieš 15 metų paduoto vandens 
buvo kasdien suvartojama apie 200 bilijonų galionų. Tai būtų 
maždaug 14 mylių ilgio, tiek pat pločio ir beveik penkių pėdų gy
lio ežeras. Vidutinio ūgio žmogus, pasistiepęs, dar galėjo tokį 
ežerą perbristi. Dabar kasdien jau suvartojam po 340 bilijonų ga
lionų, ir tame įsivaizduotame 14 x 14 mylių ežere jau būtų galima 
nuskęsti, nes būtų kone pusdevintos pėdos gilumo. O dar po 15 me
tų kasdien reiksią 600 bilijonų galionų, arba beveik 15 pėdų gilumo 
14 x 14 mylių ežero... 365 tokius ežerus kasmet išdalinti porai šimtų 
milijonų, kiekvienam tada ir po tiek, kada ir kiek kas užsimano — ne 
juokai. Privačioji iniciatyva to nebepakelia: vandens tiekimo vers
lo turi imtis valdžia. Vanduo vis ryškiau ima virsti perkama preke, 
kaip elektra, dujos, ir tos prekės parūpinimubei "pardavinėjimu" vis 
plačiau užsiima valdžia. Sudiev konservatorių šūkiams prieš "val
džios didėjimą"!

Amerikos konservatoriai, arba tiksliau — pereito šimtmečio 
pažiūrų liberalai, tarp ko kita tvirtina, kad kiekvienas mokesčių di
dinimas esąs žmonių laisvės mažinimas. Mokesčiai esą imami tam, 
kad valdžios galėtų mus tuo ar kitu aprūpinti, vietoj leidusios mums 
patiems laisvai apsirūpinti, kuo norim ir kaip norim. Tas teisybė. 
Mintis — mažiau mokesčių ir valdžios — patraukli. Bet slinkti 
atgal, link urvinio žmogaus gyvenimo būdo — net ir užkietėjusiam 
konservatoriui nepatrauklu, Išlepo m. Pripratom prie patogumų. 
Tai ir prireikia daugiau mokesčių, daugiau valdžios iniciatyvos, tad 
ir daugiau "socializmo", kurio vardu šio krašto konservatoriai bai
dykliškai aprengia kone kiekvieną ne privačia iniciatyva vykdomą 
užsimojimą.

O gyvenimo eiga, tačiau, verčia net ir prietaringlausius pri
vatininkus apsiprasti su neišvengiamybėmis turėti daugiau "socia- 
listiškos" medicinos, "socialistiškų" pensijų, netgi "socialistiškai" 
tiekiamo vandens... Net orą didmiesčiuose jautenka "socialistinti", 
nes tik iš mokesčių apmokamos, valdžios steigiamos Įstaigos gal ir 
pajėgs rūpintis šiaip jau dar privačiai ir nemokamai kvėpuojamo oro 
valymu nuo gausėjančių, daugiausia privačios ūkinės iniciatyvos li
beraliai skleidžiamų teršalų.

tie buvo daugiau idėjiniai, 
gal daugiau tautiniai ir 
Maskvos tikslams nepanoro 
tarnauti. Visame valsčiuje 
atsirado vos du bernai ir 
viena moteris, kurie sutiko 
paklusti Kremliui ir suda
ryti valsčiau kompartijos 
branduolį, bet patys buvo 
mažai raštingi, už tai visi 
valsčiaus pareigūnai liko 
savo vietose.

Tas kompartijos "bran
duolys”, būdamas mažai 
raštingas, rinkimų pravesti 
nepajėgė ir sau i pagalbą 
pasikvietė "liaudies prie
šus”, kurių tarpe ir aš bu
vau.

Pasibaigus balsavimo lai
kui, buvo suskaityti paduo
tieji balsavimo vokai. Pa
duotųjų balsų skaičius su
darė 20’ į>' '< visų turinčių 
teisę balsuoti. Mūsų kom
partijos kolektyvas buvo 
patenkintas balsavimo da
lyvių gausa, bet kai pradė
jome tikrinti paduotuosius 
vokus, pasikeitė mūsų ko
munistėlių nuotaika. Pasi
rodė, kad pusė balsuotojų į 
vokus dėjo prieškomunisti- 
nių straipsniu iškarpas, ant 
balsavimo lapelių prirašė 
visokių, net ir necenzūriš- 
ku, išsireiškimų, koliojimo- 
si ir dėjo nešvankias kari
katūras. Pirmininkas per
balęs bėgiojo iš kampo i 
kampą, pagaliau susijungė 
sų Joniškio kompartija ir 
jiems paaiškino rinkimų 
davinius. Joniškio kompar
tija Įsakė sustabdyti balsa
vimo davinių skaičiavimą, 
kol neatvyks iš Joniškio 
kompartijos atstovas. Po 
gerų 4 valandų atvyko iš 
Joniškio 18-19 metą žydas, 
pamatęs balsavimo davi
nius visus pagelbininkus 
atleido, pasiliko tik su tais 
trims komunistais ir pasa
kė, kad’ patys pabaigs skai

tyti — tikrinti. Tai buvo 
visai nesunku, nes buvo li
kę vos keli desėtkai vokų.

Tikri balsavimo daviniai 
buvo tokie: balsavo 201,2 G 
visų turinčių teisę balsuoti, 
paduotųjų balsų 50 G bu
vo negeri, iš viso tinkamų 
balsų buvo 10'/į. G valsčiaus 
gyventojų, turinčiu teisę 
balsuoti, bet ant rytojaus 
per Kauno radiją pranešė, 
kad Kriukų valsčiaus liau
dis balsavo labai pavyzdin
gai ir pirmą kartą pranešė, 
kad balsavo 86 G', o vėliau 
"atitaisė” ir pasakė, kad 
Kriukų valsčiaus liaudis 
balsavo 93G' visų turinčių 
teise balsuoti. Panašūs bal
savimo daviniai buvo viso
se rinkimų vietose, tik su 
kitokiais varijantais.

Štai, kaip Lietuvos liau
dis "išrinko” tą garsųjį 
"Lietuvos Seimą”, kuris 
Lietuvą prijungė prie So
vietų Rusijos.

P. Puronas

GINTARO vasarvietė; 
Įsikūrusi ant pat Michi
gano ežero kranto, pra
dėjo vėl naują vasaroji
mo sezoną, čia gali rasti 
malonų poilsį ąžuolų pa
vėsyje ar saulės spindu
liuose tiek šeimos, tiek 
pavieniai asmenys. Vasa
rojimui patalpas galima 
išsinuomoti su visais vir
tuvės Įrengimais ir pa
tiems maistą gamintis, 
arba valgyti vasarvietės 
valgykloje, kur sumani 
šeimininkė p. Ribokienė 
gamina lietuviškam sko
niui pritaikintą maistą.

Dėl rezervaciją skam
binti 616 — 469-3298, ar- 
ba rašyti: GINTARAS 
RESORT, P. O. Box 74, 
Union Pier, Mich.

_______________________ 1
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SUPANČIOTO ŽMOGAUS 
PASAULIS 15-ji berniukų stovykla pas tėvus pranciškonus Kennebunkporte, Maine. B. Kerbelienės nuotrauka
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Kalbėk, kad galėčiau tave pa
žinti — kartą yra pasakęs Ben 
Johnson. Kad pažinti žmonių gyve 
nlmą, neužtenka vien gyvenamo
sios aplinkos pažinimo. Reikia 
pažvelgti giliau, pažvelgti {žmo
gaus vidinio gyvenimo pasaulĮ. 
Tai puikiai suprato dr. R. Šil
bajoris, turėjęs progos pažinti 
sovietinio gyvenimo žmogų. Jis 
jų nestebėjo iš tolo ir jų gyveni
mo sąlygų bei aplinkybių nemata
vo gautais išorinio gyvenimo ap
linkos masteliais. Jis leido jiems 
išsikalbėti, "širdĮ išlieti" ir at
rodo, tuo būdu juos atpažino.

Gaila, aplinkybės neleidžia 
skaitytojams pristatyti pilno tos 
pažinties vaizdo. Tačiau ir pa
skleistosios detalės, bendrais 
bruožais patiektas vaizdas, lei
džia padaryti apibraižas, vaiz
duojančias vergijos pančiuose 
sukaustyto žmogaus gyvenimą.

Imkim kad ir tok{ pavyzd}. 
Kalba žmogus lyg ir iš įsitikini
mo, kalba aiškia "partijos lini
jos" kalba.. Jei jo nebesutiktum, 
ir liktų partinio arba to t.v. iš
orės pasauliui ir kūrybine dvasia 
mirusio žmogaus vaizdas. Kito
se aplinkybėse susitikus.taspats 
žmogus ir sako: "Na, tai kaip at
rodėt ar gerai vakar atlikau sa
vo vaidmen}?"

Tas vaidinimas vyksta ne 
trumpalaikėje kelių valandų tra
gedijoje. Vyksmas yra ilgalaikis, 
reikalaująs iš visų "artistų" di
delės kantrybės, savitvardos,tin

PALIK ASARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš tragiškų 
pergyvenimų Sibire jau išėjo lietuviškąja laida.

KAINA 3 DOL. Gaunama Dirvoje ir pas kny
gų platintojus.

ATSILANKĘ Į DIRVĄ 
6907 Superior Avė.,

rasite ne tik naujausių ir seniau išleistų lietuviškų 
knygų, bet yra gausus pasirinkimas plokštelių, 
rankų darbo medžio drožinių, audinių ir gintaro 
išdirbinių.

Įstaiga atdara kasdien iki 5:30 vai. vak., šeš
tadieniais iki 2 vai. p. p.

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tek (Area 617) 428-8425
• 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 poilsi ir sustiprins sveika
tą, todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.
Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir priima svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai j vilą AUDRONĖ. Mrs. 
M. Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, 

Mass. 02655, telef. 428-8425.

kamų žmogui būdo savybių. Tai 
sunku žodžiais atpasakoti. Tai ne 
eilinė politinio persivertėlio tra
gedija. Tai pati giliausia, subti
liausia ir sunkiau apčiuopiama 
masės žmonių, ištisų tautų tra
gedija. O ją tenka išgyventi kiek
vienam individualiai, savo akira
tyje, savo asmens pasaulyje. Ir 
tos pavienių žmonių tragedijos 
susilieja Į vieną didžiulę, beveik 
globalinę tragediją, kurią mes, 
tiesiogiai jos mažiau paliesti, va
diname ir okupacija, ir neteisė
tu {jungimu Į Sov. S-gą ir kitais 
pavadinimais, žiūrėdami { faktus 
iš formalaus taško.

Toji problema nagrinėti, ne 
laikraščio skiltelių užpildytojų 
uždavinys. ŠĮ kartą uždaviniu te
būnie tik noras paskatinti pagal
voti, kad Lietuvos išlaisvinimo 
darbas nėra vien tik politinis. 
To darbo apimtis kur kas pla
tesnė. Tos apimties supratime 
privalo Įsijungti visi dar lietu
viškai galvojamieji.

Nedaugeliui kol kas teprasi- 
vėrė akys, žvelgiant ne { bend
rą Lietuvos pavergimo vaizdą, 
bet, kad ir pro rakto skilutę pa
žvelgus { pavergto lietuvio, lat
vio, esto ar kad ir ruso sielą, 
jo dvasinj stov{, lūžius ir atspau 
rumą. Tai viena iš vertingiausių 
patirčių, kurioje vėl iškyla žmo
niškumo pradai, toli palikę kad ir 
kaip reikalingus t.v. politinės ko
vos metodus, darbus ir priemo
nes. (j.č.)

PABALTIEČIŲ ATEITIES UŽDAVINIAI
Birželio 26 d, Baltimorės 

Liet. Salėje {vyko bendras 
estų, latvių ir lietuvių susi
rinkimas prisiminti Įvy
kiams prieš 25 metus. Atsi
lankė keturi Baltimorės 
kongresmanai: George Fal- 
lon, Samuel Friedel, Edward 
Garmatz ir Clarence Long, 
visi pasakydami po trumpą 
žodį. Tai dienai skirtą Bal
timorės miesto galvos vardu 
proklamaciją perskaitė ei
nąs burmistro pareigas Tho- 
mas D'Alesandro, Jr. Pa
grindinę tos dienos kalbą 
patiekė latvių atstovas dr. 
Jazeps; Lelis, iškeldamas 
naujų, kartu ir kontraversi- 
nių minčių. Dr. Jazeps Le
lis profesoriauja Howard 
universitete, Washington, 
D.C.

Rytą po mūsųbirželio 13 dienos 
motorkados Washingtone vienas 
reporteris man patelefonavo,pa
klausdamas tarp kitko, kaip daž
nai tokj "triksą" (100 automobi
lių pabaltiečių eiseną per mies
tą) mes ketiname surengti: kiek
vienais metais ar maždaug kartą 
per penkmetį? šitoks klausimas 
man buvo netikėtas, nes jame aiš
kiai atsispindi vadinama realisti
nė pažiūra: nepaisant, ką mes sa
vo demonstracijų metu darytume, 
Pabaltijo valstybės artimoj atei
ty netaps laisvomis, šitokia su
neraminanti tikrovės pastaba vie
nu ar kitu būdu visada Įsiskver
bia Į mūsų savim pasitikėjimo 
nuotaiką, po to kai savo reikalui 
esame atsiekę šiek tiek daugiau 
viešumos.

Žinoma, tatai mūsų neatbaidys 
ir toliau siekti būdų, kaip lais
vajam pasauliui priminti mūsų 
gimtųjų kraštų, šio šimtmečio 
vidurio pirmųjų komunistinio iš
siplėtimo aukų, likimą. Mestvir- 
tinom — ir visai teisėtai — kad 
šnekame savo pavergtųjų giminių 
ir draugų vardu, kurie neturi jo
kių priemonių pakeisti ar net pa
garsinti dabartinę savo priespau
dos būklę. Taipgi manome, kad 
mes, patyrę gyvenimą komunistų 
valdžioje, dar laisvus žmones tu
rime Įspėti, kad nors komuniz
mas rodo daug savo pavidalų, tik— 
riosios savo prigimties jis nėra 
pakeitęs.

Todėl mes renkamės Į suėji
mus, kaip šis, ar kitas demons
tracijas su nuolatine viltimi, kad 
gal būt š{ kartą, laisvojo pasaulio 
bendrapiliečiai rimčiau pažiūrės 
Į mūsų Įspėjimus ar mūsų bylą. 
Tačiau laikas eina, o mes vėl 
esame užmiršti; gi Pabaltijo 
valstybių likimas daug kam, kaip 
ir anam reporteriui, jau atrodo 
senovės istorija. Kartais galima 
pamanyti, ar mūsų pastangos nė
ra tik psichologinis reikalas kar
tas nuo karto sušukti prieš netei
sybę, prieš mūsų brolių Pabalti
jo kraštuose ir Sibire vergiją. 
Tačiau mes vis tiek jaučiame, 
kad tikrai jiems padėti negalim 
ir esame laimingi, jei savo bylai 
patirtam palankumo, nepaisant iš - 
kur jis eitų, kad tik būtų ženk
las, pripažjstąs mūsų pastangas. 
Atrodo netgi, kad praėjus 25 me
tams nuo tragiškųjų birželio Įvy
kių, esame laimingi, priimdami 
palankumą ir be jokio pažado pa
dėti, nieko daugiau nesitikėdami, 
tik žodžių ir deklaracijų. Tuo bū
du visas vyksmas pavirsta apei
ga be jokio tikrinio turinio.

Kai šitaip esam priversti žifl-

vinį. Mūsų betarpiškiausias už
davinys yra išjudinti tarptauti
nę veiklą, kuri ne per tolimiau
sioj ateity priverstų Sov. S-gą 
Pabaltijo kraštams suteikti sa
telitų padėtĮ. Šio pasiūlymo pa
čioj pradžioj prisiminkim, kad 
tautiniai komunistai, turint gal
voj jų ideologiją ir elgesĮ, yra 
lygiai tokie pat nedori komunis
tai, kaip ir bet kurie kiti. Tačiau 
Pabaltijo tautoms būtų daugiau 
naudos, jei jos būtų valdomos 
despotų, kurie bent nėra Mask
vos vietininkai arba tarnai.

Jei Pabaltijo kraštai gautų sa
telitų teises, rusinimo antpuoliai 
ne tik būtų sulaikyti, bet net pa
taisyta ligi šiol padarytoji žala. 
Tautiniai komunistai, būdami iš
tikimi savo prigimčiai, ir toliau 
kalintų ir persekiotų savo politi
nius priešus. Bet kalėjimai, kon
centracijos stovyklos ir karinė 
tarnyba būtų savame krašte, o 
ne Kazakstane ar Sibire. Politi
niai kaliniai bent justų sąlytį su 
savo tauta, o Į ištremtųjų vietas 
nebūtų atgabenami svetimtaučiai. 
O taipgi, jiems likus savame 

’ krašte, jų darbo vaisiai tektų 
saviesiems. Todėl turime veikti, 
kad kaip galima greičiau būtų už
daryta siena tarp Rusijos ir Pa
baltijo.

Antra, komunizmui subankru
tavus ir pagaliau jį nuvertus, sa
telitinė Pabaltijo kraštų padėtis 
jiems užtikrintų visišką nepri
klausomybę ir atnaujintą tautinj 
ir kultūrinj pražydimą. Iš šian
dien pastebimų faktų matome, kad 
tautinėse komunistinėse šalyse 
žmonės turi didesnę minties ir 
veiklos laisvę, negu Sov. S-gos 
pavaldiniai. Ir iš dabar esamo 
vadinamo "atlydžio" pačioj Sov. 
S-goj vieninteliai žmonės, kurie 
pasinaudoja, yra rusai. Tuo tarpu 
gi pabaltiečių laisvės potroškiai 
yra tiek pat žiauriai užslopinti, 
kaip ir Stalino laikmečiu.

Kad atsiektume Pabaltijo vals
tybių atskyrimą nuo Sov. S-gos, 
turime išplėtoti veiklą dviem 
frontais:

1) Turime sugalvoti sukauptų 
pastangų programą paveikti va
dams ir žmonėms (viešajai pasau
lio nuomonei), kad Pabaltijo klau - 
Simas šiuo atžvilgiu būtų dažnai 
svarstomas visokiuose forumuo
se ir kad jis laimėtų visuotinės 
ir Įspūdingos paramos. Mflsųsą-

Dr. JOSEPS LELIS

rėti Į padėtĮ, belieka sutikti, kad 
komunizmas visuose savo valdo
muose kraštuose yra taip Įsitvir
tinęs, kad be karo niekas kitas jo 
negalės pašalinti. O atominis ka
ras yra neįmanomas. Daugiausia 
ką laisvasis pasaulis gali ir nori 
daryti — tai sulaikyti komuniz
mą, kad jis nesiplėstų Į kitas ša
lis, viliantis, kad, praėjus agre
siniam tarpsniui, pasidarys jau
kesnis, sušvelnės jo prigimtis, 
savo pavergtoms tautoms suteiks 
daugiau laisvės ir geresnį gyve
nimo lygį. Taigi, turime suprasti, 
kad bet koks esamasis Vakarų 
planas kovoti su komunizmu, 
mums dar gyviems esant, neap
ima Pabaltijo valstybių nepriklau
somybės atstatymo. Tikiuosi, kad 
savo suėjimais ir demonstracijo
mis ir toliau laimėsim palanku
mo, bet mūsų žmonės už geleži
nės uždangos ir toliau liks pri
spausti^ už bet kokĮ laisvės po- 
reiškį ar tik jos norą bus vis dar 
kalinami, verčiami palikti namus 
ir bus apgyvendinti centralinės 
Azijos "plėšininėse žemėse" ar 
kitur.

Užaugusios naujosios kartos 
vis mažiau bežinos apie savo tau
tinį paveldėjimą ir vis labiau bus 
pripūstos komunizmo. Rusai vis 
daugiau ir daugiau išstums vieti
nių gyventojų. Tuo būdu Pabalti
jo šalių pirminis tautinis ir kultū
rinis turinys bus sunaikintas, o 
su tuo pranyks ir bet koks reika
las šitiems kraštams atstatyti 
politinę nepriklausomybę.

Kol Pabaltijo kraštai yra 
Įsprausti { Sov. S-gą, rusiški ko
munistai suras daug būdų, švel
nesnių ir žiauresnių, kiek galima 
daugiau ištrinti šioje srityje skir
tingos tautybės pėdsakus. Lygiu 
būdu turim Įsisąmoninti, kad jei
gu net komunizmas sužlugtų 
rytoj, bet jei pabaltiečiai pasi
liktų rusų valdomoj imperijoj, 
Pabaltijo kraštuose pasiliktų tas 
pats šovinistiškas viešpatišku- 
mas, kur{ pabaltiečiai taip ge
rai pažįsta dar nuo caro laikų, 
Sov. S-ga šiandien yra vieninte
lė pasauly likusi kolonijinė im
perija. Komunizmo panaikinimas 
jos dabartinėse ribose nepakeis
tų jos politikos mažumoms ar pa
glemžtoms tautoms.

Taip pat turim atsiminti, kad 
nors bolševikai ir rusai antiko- 
munistai - bėgliai šiaip mažai ką 
turi bendro, Pabaltijo atžvilgiu 
jie puikiai sutaria, būtent, Pa
baltijo kraštai yra ir turi būti 
laikomi didžiosios Rusijos visu
mos dalimi. Net ir galimos ko
munizmo pabaigos rusų dabar už
imtose srityse atveju nei Rytai 
nei Vakarai savaime nebus linkę, 
suteikti Pabalti jos valstybėms ne
priklausomybę. Komunistų iš
ugdyti technokratai (visuomenės 
sluoksnis,labiausiai atrodąs ga
linčiu iškopti { vadovybę, išny
kus komunizmui), kiek galima 
spręsti iš visų pranešimų, yra 
nemažesni rusiški šovinistai. 
Taip pat galima tikėtis, kad pa
lankios nuotaikos "nedalomai Ru
sijai" sudaryti ras daugiau jaut
rių ausų Vakaruose, negu mūsų 
reikalavimai atkurti nepriklau
somus Pabaltijo kraštus.

Todėl, kad padėtume savo žmo
nėms išsilaikyti ligi laisvės die
nos ir grĮstume kelią tautinei 
nepriklausomybei atstatyti, turi
me prieš save artimesnj užda- 

jungininkai čia galėtų būti ne vien 
tik tautos šiapus geležinės uždan
gos, bet netgi ir patys komunisti
niai satelitai, nes rytinėj Europoj 
jokia tauta negali tikėtis laimėti 
ko nors gero iš visiško Pabalti
jo srities surusinimo. DabartinJ 
skilimą ir neaiškumą komunisti
nėj stovykloj ištirkim ir išnaudo- 
kim savo bylos naudai.

Pabaltijo kraštuose, kaip minė
ta, bręsta naujos kartos, kurios 
buvo stipriai paveiktos komunistų 
patiekiamo pasaulio vaizdo. Tarp 
jaunimo gali būti daug nepasiten
kinimo, bet jis išsisklaido dėl 
tikslo ir vertingų siekių stokos. 
Mūsų uždavinys -- pasiekti šiuos 
žmones, mėginti juos perauklėti, 
kad jie pamatytų savo tautinį pa
veldėjimą ir juo didžiuotųsi; duo
ti jų nepasitenkinimui krypt}, kad 
ir jie veiktų tikslingai, siekiant 
atskirti jų gimtuosius kraštus nuo 
rusų imperijos, šito tikslo sie
kiant, galima surasti Įvairių būdų 
ir priemonių, jei tik mes, pabal
tiečiai esą svetur, vieningai ir 
smarkiai stengsimės. Viena tokių 
priemonių gal galėtų būti ir mūsų 
radijo laivas, plaukiojąs Pabalti- 
jos pakrantėmis, iš kurio sklistų 
mūsų propaganda.

Mūsų galutinis tikslas, žino
ma, yra visiškas komunizmo 
sunaikinimas. Bet to negalima 
Įvykdyti vienu užmoju. Nebijokim 
pasirinkti ir skirtingesnių būdų ir 
priemonių, negu ligi šiol varto
jamos. Mes negyvenant pasakų 
pasauly. Nenuolaidus ir per ide
alistinis visiškos nepriklauso
mybės ir visiško komunizmo iš- 
gujimo reikalavimas yra netikro
viškas. Taai mus tik apakina taip, 
kad mes nepastebim galimybių, 
kurios gali būti ištirtos, kad laips
niškai pagerintume savo reikalą. 
Taipgi tas bekompromisiškumas 
niekais paverčia ir net sukliudo 
veiklą ir pastangas, kurių jaubfl- 
tų galima imtis šiandien ir kurios 
padėtų mūsų galutinĮ tikslą laips
niškai pasiekti.

Esame Įstoję ne Įasmeninę ko
vą, bet Į tokią, kuri apima ideo
logijų ir tautų likimą. Turime 
planuoti ne tik šiai dienai, ne me
tams ar net dešimčiai metų. Tu
rime turėti vaizduotės žvelgti 
šimtmečiais priekin ir nesivaiz- 
duoti, kad mūsų norai yra ryto
jaus tikrovė. Jei norime būti bal
sais už Pabaltijo valstybių nepri
klausomybę, tokios vaizduotės 
mums reikės. Turėtume ne tik 
sušukti dėl jau padarytos netei
sybės, bet taipgi pasirūpinti 
reikšminga programa skriaudai 
pašalinti. Šio uždavinio niekas ki
tas už mus neatliks. Todėl turime 
pasitikėti ir remtis tik tuo, ką 
mes patys galim daryti. Jei vie
ningai dirbsim, kreipsim pastan
gas Į pasiekiamus tikslus, pama
tysim, kad turim priemonių ir su
gebėjimų jiems Įvykdyti.

JAUNIMAS RUOŠIASI 
KONGRESUI

Australijos jaunimo organi
zacijos yra sudarę Australijos L. 
B. Jaunimo Kongreso Centrini 
Komitetą, J kur} Įeina: R. Cibas, 
A. Šimaitis, A . Gardis, V. Kar
pytė ir Vyt. Šliogeris. Komiteto 
adresas: A.L.C, Youth Congress 
Centrai Committee, P.O. Box E. 
6 St. James, Sydney, Australia.

Komitetas numato suorgani
zuoti Australijos Lietuvių jauni
mo kongresą 1966 m. sausio 3-8 
d.d. Sydnejuje.

Kongreso programa būtų deri
nama su {vyksiančio Kanados 
Liet, ir Pasaulio Liet, jaunimo 
kongresų programomis.
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nepatikrindami ar yra įgaliota firma, kuri priima 
iš Jūsų dovanoms užsakymus. 
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PODAROGIFTS, Ine.
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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 
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Viskas turi savo kainų
Už ką dar turėtume boti dė

kingi sovietijos tautiečiams, kad 
jie taip rūpestingai išleido Leo
no Skabeikos poezijos rinkinį? 
Be aną kartą išminėtų motyvų, 
yra dar vienas, gal pats bran
giausias iš visų.

Jei jie nebūtų pasidarbavę, Leo
nas Skabeika, kuris buvo užmirš
tas per tris dešimtmečius po jo 
mirties, gal būtų buvęs užmirš
tas ir dar vienai pusei šimtme
čio. Mes užsienyje, jei kuris iš 
asmeniškos pažinties jį dar pri
simename, - bet tokių liko ne
daug, - ir labai norėdami nieko 
naudingo nebūtume galėję atlik
ti. Vienas vienintelis, plonytis jo 
eilėraščių rinkinėlis, vardu "Po 
juodo angelo sparnais", išleistas 
Kaune 1928 metais, čia vargiai 
kur begalimas surasti. Didesnė 
dalis eilėraščių bei straipsnių 
literatūriniais ir ideologiniais 
klausimais, spausdintų įvairiuo
se laikraščiuose ir žurnaluose, 
čia dar sunkiau būtų sugaudo
mi. Kitokia dokumentacija visiš
kai neprieinama.

O ir sovietinėje Lietuvoje as
menys, kurie dar būtų poetą pri
siminę ar jo eilėraščius mėgę 
bei vertinę, nebūtų išdrįsę pri
kelti iš dulkių tokį dekadentą ir 

Pasivaikščiojimas miške prie Lk. George, N.Y.
Vyt. Maželio nuotrauka

taip svetimą dabartinei raudonų
jų maskolių dvasiai. Tatai galėjo 
išdrįsti ir pajėgti tokį keistą 
sumanymą įvykdyti tik auten
tiški sovietiniai patriotai, aiškūs • 
tarybininkai ir leninistai, turį 
šiek tiek įtakos ir svorio kompar
tijos propagandinėje ir literatū
rinėje sekcijoje. Tad tik "naujo
sios klasės" atstovai, kuriems 
daugiau leista ir kuriais daugiau 
pasitikima.

Jeigu jie ką daro, tai žino, ką 
daro ir visada su ta gera min
timi, kad iš to būtų nauda sovie
tinei santvarkai ir kompartijos 
garsui.

▼ ▼▲
Paskaičius kai kurių poeto am

žininkų atsiminimus, o ypač šiam 
rinkiniui vyriausio politruko pa
reigas atlikusio V. Kubiliaus įva
dinius skabeikinės poezijos ko
mentarus ir marksistinį įverti
nimą, maždaug viskas gražiai 
paaiškėja.

Skabeikos poezija šešių tūks
tančių tiražu buvo pakartota ne 
tam, kad duoti kam malonumo ar 
kurstyti iš naujo pasimėgavimą 
jo estetine, simbolistine, dekaden. 
tinę kūryba. Tai būtų visiška ne
sąmonė.

Jo "vidurnakčių aikščių" po
ezija buvo prikelta iš dulkių, idant 
bylotų, koks buvo ... pasibiaurė- 
tinas nepriklausomybės laikų 
Kaunas. Anot V. Kubiliaus, "jam 
nepatiko šitas purvinas ir triukš
mingas miestas su savo klegan
čiais restoranais, parsiduo
dančiomis moterimis ir rėžian
čiais kontrastais". Ir tos, vėl ta
riant sovietinio politruko žo
džiais, "purvinos gatvelės 'be 
saulės’. Tie gėdos’ jau nepaleido 
jo mūzos iš savo nagų, iškilda- 
mos poeto eilėraščiuose kaip iš
niekintos jaunystės, sudarkyto 
gyvenimo, maištaujančio skaus
mo ir tragedijos simbolis".

Maža to, - esą, Skabeika su
prato, kad "lietuvių buržuazija 
tik profanavo demokratijos ide
alus ir... kad negali būti laisvės 
ir lygybės tol, "kol iš pagrindų 
nebus sugriauta išnaudojimu pa
remta kapitalistinė santvarka". 
Ir jo mirtis nebuvo tik šiaip sau - 
nebeišgelbstimo džiovininko mir
tis, bet turėjo daug svarbesnę ir 
iškalbingesnę prasmę. Jo mirtis 
buvo - "baisaus kapitalizmo 
bruožo prabilimas"! Kubilius 
savo bendralaikiams aiškina, jog 
"jaunas poetas turėjo mirti, nes 
lietuvių buržuazijai visiškai ne
rūpėjo poezija ir nacionalinė kul
tūra, nes buržuazinės Lietuvos 
valstybė ligi pat savo žlugimo te
mokėjo būti pikta žiežula talentui 
- retam ir stebuklingam gamtos 
šyptelėjimui"...

Pagaliau, sovietinis kritikas, 
visai be stebuklingo šyptelėji
mo, gana išsamiai ir su pagrindu 
išdėstęs visus ryškiuosius Ska
beikos simbolistinės poezijos po
žymius, savo bendralaikiams 
rimtų rimčiausiai pareiškia, 
kad "simbolizmas buvo svetimas 
Skabeikos pasaulėžiūrai ir cha
rakteriui". Tai tik buvęs jo ri
botumas, stilistinės manieros, ne 
sugebėjimas ištrūkti iš savo laikų 
priklausomybės.

Gi iš tikrųjų poetas buvęs ne 
tik sąmoningas ir atkaklus ate- 
jistas ligi mirties, bet ir gana 
artimas komunistams, ar bent 
būtų virtęs visai geru bolševiku, 
jeigu tik ilgiau dar būtų pagyve
nęs. Tai ypač liudijąs poeto prieš
mirtinis "Testamentas”, šiame 
rinkinyje ištisai išspausdinus 
kartu su daugybe jo privatinių 
laišku. Po susirgimo džiova, jis 
griežtai pakeitęs savo pažiūras, 
"nusigręždamas nuo liberalizmo 
klystkelių ir buržuazinės demo
kratijos, kuri saugo tik kapiulo 
diktatūrą”..,

▼ ▼ ▲
Tai yra kaina, už kurią sovie

tinė leidykla lietuvių liaudies lė
šomis išleido dekadentiškos, ar
ba nuosmukiškos poezijos gražią 
knygą ant gero popierio. Tai yra 
drauge dvasinė ir moralinė kaina, 
kurią turi sumokėti visi tie gau
sūs redaktoriai, dailininkai, ko
rektoriai ir bendradarbiai, ku
riems pasiuiko proga paleisti 
rinkon kurį geresnį lietuvių kla
sikinės ar moderniškesnės lite
ratūros ir dailės leidinį.

Viskas turi savo kainą. Viską 
reikia apmokėtu Visus nukrypi
mus ar išsilenkimus nuo Krem
liaus nacionalinės linijos reikia 
su kaupu išbalansuoti. Juk ir 
redaktoriai, ir rašytojai, ir dai
lininkai, ir aktoriai, ir muzikai, 
ir šokėjai, ir filmininkai taip pat 
yra apmokami lietuvių liaudies 
lėšomis - ir žymiai gausiau, ne
gu kapitalo diktatūros laikais Lie
tuva išleisdavo įvairioms bažny
čioms bei kunigams išlaikyti, - 
nes jiems dabar yra skirta pa
grindinė pareiga mokyti, auklė
ti, vaizduoti ir įtikinti likusią 
liaudį naujo tikėjimo žavingumu 
ir naujųjų pranašų teisingumu.

Tad nereikia stebėtis, kad Do
nelaitis grįžta iš Prūsų didžio- 
jon tarybinėn Lietuvon ir net pa- 
čion didžiausion rusiškon Mask
von, kaip socialinis maištininkas, 
liaudies draugas, nacių priešas 
ir sovietinių idealų šalininkas. Su 
šiokiais tokiais "ribotumais" ir 
apgailėtinais trūkumais didžio- 
jon tarybinėn šeimon palaipsniui 
grąžinami vienu kitu veikalu ir 
Vaižgantas, ir Krėvė, ir Mairo
nis, ir Strazdelis, ir net Vincas 
Kudirka, kurio lietuvišką giesmę 
kadaise žandarai kaltais išnaiki
no antkapyje.

Aš nelaikyčiau stebuklingu gam
tos šyptelėjimu, jeigu kurią dieną 
Sovietijoje ant gero popierio 
pasirodys dailininkų iliustruotos 
Senojo ir Naujo jo Testamento lai
dos su sovietinių kritikų įvadais, 
kad, nežiūrint kai kurių ribotumų 
ir klaidų, Biblija vaizduoja kovą 
prieš Egipto ir Romos imperialis • 
tus, atskleidžia feodalų ir kapi
talistų kraugeriškumą ir yra padė
jusi pagrindus išsikristalizuoti 
komunistinei pasaulėžiūrai, ku
rią teisingiausiai suprato Mark
sas, Leninas ir vėliausias Sovie
tų Rusijos diktatorius.

Viskas turi savo kainą, viską 
reikia apmokėti. Ir mano anų die
nų kai kurio laikotarpio draugas 
jo sugrąžinimą į literatūrą taip 
pat turėjo apmokėti. Jo poezija 
turėjo būti paversta įrodymu, 
koks purvinas buvo nepriklauso
mybės metų Kaunas su parsiduo
dančiomis moterimis, kaip fašis

PLANINGAS TAUPYMAS

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, uos 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4/i9/o išmoka
mas du kart per 
metus.

GERUS DIVIDENDUS!
TAUPYTI ŠIANDIEN!

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
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Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

tai ir liberalai išniekino jo jau
nystę, kaip buržuazijai nerūpėjo 
poezija ir nacionalinė kultūra ir 
mūsų valstybė buvo tik pikta žie
žula talentams.

Kas kita Kremlius, kas kita da
bar jo komisarai, užsodinti ant 
lietuviu tautos sprando. Joks poe
tas nebuvo nužudytas, nei pats nu
sižudė, kaip K. Jakubėnas ar Ku
bilinskas. Joks antisovietine slo
ga apsirgęs lietuvių rašytojas 
nebuvo nuvežtas pasigydyti į Vor
kutą ar į Lukiškių sanatoriją. O 
jei buvo, tai susigydė, kaip Miš
kinis, Inčiura, Boruta, ar Juozas 
Keliuotis su Petru Juodeliu.

Už šią kainą išeina neviena lie
tuviška grožinės literatūros kny
ga ir leidiniai apie menininkus, 

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU
KETVIRČIAIS ... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAT1ON 

1447 So. 49t h Court, Cicero. Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

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

kaip Zikarą, Kalpoką, Rimšą, 
Žmuidzinavičių, Čiurlionį. Jos 
siunčiamos į užsienį, kaip "mai
nų" ir "kultūrinio bendradarbia
vimo" turtas. Rublininkų institu
cijos Amerikoje jas rekomenduo
ja ir karštai ragina sekti savo tau
tos darbus, vėl pamilti tautos ka
mieną ir pažinti naują gyvenimą 
iš pirmųjų, autentiškų šaltinių.

Tikrai, man kaip tik patinka pa
žinti ir būtinai iš autentiškų šal
tinių. Vienas iš tokių šaltinių 
kaip tik guli priešais ant stalo. 
Gražaus kūno, sumaitotos dva
sios, priterštas ir primeluotas. 
Bet vis dėlto iš jo trykšta nesu
gadinta Leono Skabeikos poezija 
ir tikroji jo trumpo gyvenimo 
drama.

SU MARINAIS VIETNAME
"Liepos 7 d. išsilaipinomTou- 

rane įlankoje ir iš čia turėjome 
apie 5 mylias žygiuoti prie Da- 
nango... Karštis ir drėgmė čia 
didesni negu pietinėje Ispanijoje, 
Turkijoje ar šiaurinėje Afriko
je (Šio laiško autorius, buvęs 
New Yorko gyventojas, yra pra
leidęs metus su 6-ju laivynu Vi
duržemio jūros srityje). Vietos 
gyventojų pragyvenimo lygis čia 
labai žemas. Laikraščiuose daž
nai minimas Highway Nr. 1 tėra 
paprastas plentas, kuriuo dar 
gali pasinaudoti. Kiti keliai visai 
negrįsti. Aplink daug Vietnamo ar. 
mijos personalo, o pačiame Da- 
nango komplekse pilna amerikie
čių, aviacijos, kariuomenės, lai
vyno Ir marinų korpo narių. Visi 

vaikšto ginkluoti. Taip pat ir ci
viliai. Tai, ir nepaprastas uni
formų gausumas, nejučiom iš
kelia klausimą, kaip gi atrodys tik. 
rieji komunistų partizanai -- VC 
ir kaip juos išskirti...

... Skubame įsitvirtinti ir pasi
ruošti tolimesnėm operacijom. 
Daug ko mes čia pasigedome, 
reiktų daugiau generatorių, šal
dytuvų ir kitų dalykų, kurie gy
venimą daro patogiu. Už tat Mc
Namara mūsų tarpe nėra popu
liarus, nes, atrodo, kad mums 
reikalingų dalykų trūksta dėl to, 
kad kažkas Mashingtone pramo
gavo taupydamas mokesčių mokė
tojų pinigus. Mano ofise net bu
vo parašas: "VVithout McNamara 
and with a little luck, we might

get it".
Kartais atrodo, kad kartojasi 

sena istorija. Amerikiečiai įsto
jo Į pirmąjį, antrąjį pasaulinius 
karus, Korėjos konfliktą ne taip 
gerai pasiruošę, kaip galėtų bū
ti... Iš kitos pusės reikia atsi
minti, kad esame 15.000 mylių 
nuo savojo krašto ir gamybos įmo 
nių. Klimatas, ypač šiuo metu, 
velnioniškas — visa tai nesuma
žina tiekimo problemos... ’Stars 
and Stripes’ (karių laikraštis) 
šiomis dienomis turėjo tokią ka
rikatūrą: du marinai iki kaklo 
įsikasė į purvą. Vienas sako ki
tam: "Ir ten (suprask) Washing- 
tone, vis keliamas klausimas;ar 
mes tikrai reikalingi daugiau ne
gu 78 dolerių į mėnesį!"

Kitame laiške po savaitės ra
šoma: "Esame jau pusėtinai ap
sitvarkę. Bataliono elementai jau 
yra * kitoje pusėje up ės — Viet 
Gongo kontrolėje esančioje teri
torijoje. Kuopa, dvi, trys, o sykį 
net keturios kuopos, apsupa ir iš
krečia kaimus. Gyventojų čia 
daug. Kad nekaltų nesužeidus, 
mes nesišaukiame sprausminių 
naikintuvų pagalbos prieš gali
mus priešo atsparos taškus. Tan
kai klimpsta ryžiams užtvenktuo- 
se laukuose. Tačiau visi kiti leng
vesni ginklai yra labai efektyvūs. 
Na, žinoma, ir helikopteriai yra 
visą laiką ore. Didžiausia mūsų 
problema yra toji, kad kai komu
nistų partizanas numeta ar pa
slepia savo ginklą, jį labai sun
ku išskirti iš kitų civilių gyven
tojų. Tą tik galima nustatyti 
smulkesniu tardymu ir įvairiais 
įrodymais...

... Mes negalime šauti kol jie 
nepradeda. O tai reiškia, kad jie 
turi iniciatyvą. Kartu reikia at
siminti, kad jie daug geriau pa
žįsta visas vietoves ir praktiškai 
partizaninį karą varė 20 metų. 
Bet kai jau pasigirsta pirmas šū
vis, mūsų reakcija būna siaubin
ga. Kaž kokiam "sniper’iui” pra
dėjus J mus šaudyti iš vienos ba
kūžės, kuopos vadas paprašė lei 

dimo panaudoti keletą 106 mm 
Recoiless Rifle šūvių. (Marinai 
turi tokius pabūklus įsitaisę ant 
lengvųjų tankų karoserijų). Du 
šūviai ir neliko nei šaulio, nei

namo, nei apylinkės medžių bei 
krūmų. Bet daugiausiai partiza
nai bijo mūsų liepsnosvaidžių. 
Tie išdegina jų geriausius apka
sus.

Aš pats buvau įveltas į vieną 
būdingą nelaimingą atsitikimą. 
Komunistai iš džiunglių paleido 
keletą 60 mm minosvaidžio šū

vių. Vienas jų sužeidė netoli 
mūsų pozicijų pasitaikiusį sene
lį vietnamietį. Jis turėjo būti 
greitai nugabentas helikopteriu 
į ligoninę. Kad pilotui parodžius 
kur nusileisti, turėjo būti išsprog
dinta dūminė granata. Deja, per 
klaidą kaž kas susprogdino šrap- 
nelinę. Mano sprando sužeidimas 
nebuvo didesnis negu pasitaikąs 
besiskutant, tačiau kraujas bėgo, 
buvo suteikta pirmoji pagalba ir, 
kas blogiausia, išpildyta eilė vi
sokių popierių iki pat raporto vyr. 
štabui. Be manęs dar dubuvo su
žeisti, tačiau irgi labai lengvai. 
Kalbant apie mane, niekuomet ne
sijaučiau taip gerai, kaip da
bar...

Vakar mus aplankė McNamara. 
Laukiame atsiunčiant daugiau ka
rių.

Mes, marinai, eame pasiruošę 
kitokios rūšies uždaviniams, bet 
ne kariauti su partizanais. Mes 
esame pasiruošę puolimui ne pa
salų šaulių, o stambiu, įsitvirti
nusių dalių. Kalbama, kad netoli 
pastebėti Siaurinio Vietnamo 325 
divizijos elementai. Jei jie kada 
nors būtų sutelkti vienon vieton, 
tik tada marinų batalijonas galė
tų pasirodyti tinkamoje Šviesoje 
su visa savo ugnies jėga.
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MICHIGANO BANGOS GAIVINA KŪNĄ IR DVASIA
šeštadieni, liepos 24 d., Union 

Pier, Mich. vasarvietėje (vyko 
Tautinės S-gos East Chicagos 
skyriaus šaunus balius, tačiau 
kur| rengėjai dėl kuklumo tevadi- 
no tik "pikniku". Balius gerai pa
vyko, buvo daug svečių, nes dabar 
čia. yra pats vasarojimo Įkarštis, 
o vasarotojai iš dyko buvimo ne
turi kur dėtis. Taipgi nemažai 
svečių buvo specialiai atvykę iš 
Chicagos ir kitų vietų. Publika 
prisišoko kiek tik norėjo, grojant 
geram orkestru. O ko daugiau 
nerūpestingam vasarotojui rei
kia -- pasilinksminti, pašokti ir 
decol...

Visus savo parengimus lietu
viai čia rengia taip vadinamoje 
Community Hali, kuri dar tebė
ra buvusių senųjų gyventojų nuo
savybėje. Tačiau jaučiamasi gana 
romantiškai: ant sienos kabo di
delis Mozė ir kiti tautos pranašai.

Lietuviai norėjo tą salę nupirk
ti ir buvo jau beveik susiderėta, 
bereikėjo tik pasirašyti pirkimo 
sutartj, tačiau tam tikslui iš vi
sur suvažiavę šėrininkai — stai
ga nežmoniškai pakėlė pardavimo 
kainą ir taip visą reikalą šuo ir 
nusinešė ant uodegos...

Liepos 31 d. {vyko Tautinės 
S-gos Chicagos skyriaus Vasa
ros Balius. Sis balius buvo jau 
ne mozinėje salėje, bet netoli 
nuo čia esančioje p.p. Jonynų va
sarvietėje. Iš visų parengimų

Vasaros Balius buvo dideliai šau
nus.

Union Pier vasarvietė dabar 
chicagiečiams atstoja Lietuvoje- 
buvusią Palangą. Kadaise ten trau. 
kė kas tik gyvas,begalis, dabar 
šitaip chicagiečiai traukia Į čia. 
Ypač karštais vasaros savaitga
liais čia sunku kur ir galvą be- 
priglausti... Ne tik iš Chicagos, 
bet ir iš Clevelando, Detroito, 
Grand Rapids ir kitų tolimesnių 
vietų i čia atvyksta. Vasarotojai 
iš pačios karalienė žemės — 
Kanados, čia nebėra jokie dyvai.

Plačiai žinoma čia yra p. Vik
torijos ir Algirdo Karaičiųvasar- 
vietė "Ginaras". Pavėsingas 
milžiniškų medžių platus parkas, 
erdvus paplūdimys, malonaus bū
do šeiminikai ir sąžiningai ska
nus ir sotus lietuviškai pagamin
tas valgis, kurj paruošia plačiai 
chicagiečiams žinoma kulinarė 
Rlbokienė, čia gausiai traukia va
sarotojus. Jaunimas čia randa di
delę sporto aikštę lauko tenisui, 
tinkliniui, krepšiniui ir patalpas 
stalo tenisui žaisti.

Paskutinio savaitgalio "Ginta
ro" laužas sutraukė skaitlingą 
publiką ir iš kaimyninių vasar
viečių. Iki sutemų skambi lietu
viška daina plaukė plačiomis Mi 
chigano paežerėmis, pritariant 
bangų paslaptingam ošimui. Dai
noms vadovavo chicagietis Jonas

Česlunskas. O laužininkai Jurgis 
Janušaitis ir Alb. Valentinas vedė 
visokią linksmą programą, ap
kalbant naujųjų laikų "stovyklą", 
kuri buvo pavadinta "Žodžiai be
siilsinčioms sieloms".

Tie patys laužininkai išleido 
vienkartini humoro oficiozą Eše
rio Uodega, kur buvo patiektos 
pačios naujausios vasarvietės ži

nios ir net smulkiausi pranešimai 
iš Marso per "Mariner IV". Pa
galiau jie pakėlė {įvairius rangus 
ir titulus tą savaitę pasižymėju
sius "Gintaro" vasarotojus, {teik
dami jiems ir "Dacamientus" 
su savo "penčiantimis" ir para
šais: "dangininkas Jurgis Janu
šaitis ir peklininkas Albinas Va
lentinas..."

Liepos 24 d. "Gintaro" vasar
vietėje {vyko Vilniaus Krašto Lie
tuviu S-gos Chicagos skyriaus 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 
skyriaus pirmininkas Juozas Le
kas, sekretorė Julija Grigaravi
čienė, detroitiškėKazėLazdinie- 
nė ir kt. Pasikalbėta {vairiais 
reikalais.

Sutikau vieną iš tolia u atvykusį 
vasarotoją, kuris pasakė, kad 
Union Pier yra gera vasarojimo 

• vieta, tik nusiskundė, kad čia ne
esą... naktinių klubųar šiaip pra
bangių pasilinksminimo vietų. 
Pasakiau, kad mes patenkinti ir 
mozine sale...

Mjchigano ežero bangos gaivina {kaitusius vasarotojus.

KAS IŠ TO, IEI TĖVAS KUMŠČIU

Saulė, smėlis ir vanduo...

Kad čia nėra prabangių nakti
nių klubų — tai maža bėda, bet 
kad čia nėra lietuviškos spaudos 
— tai jau tikra bėda. Ir tikrai 
nieko čia vasarotojai tieknepasi- 
genda, kaip savos spaudos. Lie
tuviškoje "Neringos" krautuvėje 
galima gauti amerikonišką spau
dą, bet lietuviškos nėra... Ir ne 
tik šiais metais taip yra, bet jau 
nuo pat Union Piero sutvėrimo... 
Galėtų čia laike sezono prilaikyti 
nors abu Chicagos lietuviškuo
sius dienraščius ir clevelandiškę 
Dirvą, kurie yra populiariausi.

A.V.

STALĄ DAUŽO...

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Michigan

Ką liepsna, ir tik liepsna teikia maistui...
tą liepsna teikia ir Stroh’s,

Joks kitas amerikoniškas alus neda
romas liepsnoje. Tik Stroh’s. O kodėl? 
Labai paprastai. Ką liepsnos prisilie- 
tėjimas teikia gerai mėsai... liepsna 
teikia Stroh’s skoniui. Darymu betar
pe liepsna išgauna geresnio skonio iš 
visų priedų, dedamų j alų.

Tai tradicinis Senojo Pasaulio bū
das darant gerą alų. Jūs jaučiate skir
tumą. Iš pirmo karto. Po to, nesvar
bu, kokj alų būtumėte vartoję, daug 
galimybių, kad pereisite j Stroh’s. 
Tai todėl, kad Stroh’s yra vienintelis 
amerikoniškas alus su liepsnoje dary
to alaus skoniu.

A
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Jau tradicija virto mūsų išei
vijos gyvenime {vairios premi
jos: romanų, novelių, straipsnių 
ir k. Tai daroma tikslu pratur
tinti literatūrą, paremti kūrėjus, 
paskatinti juos ir toliau kurti. 
Prieš dešimtmeti tos premijos 
tikrai daug pasitarnavo, nes pre
mijuotą knygą skaitytojai be
matant išpirkdavo. Apčiuopia
mą nuostoli iš to turėjo gal tik 
mecenatai, gražią sumą pinigų 
paskyrę, betgi ir tie jautėsi lai
mingi, matydami, kad paaukota 
suma buvo tikrai didis {našas { 
lietuvių kultūrinj lobyną. Die
nos šviesą išvydo dar viena kny
ga, sušelptas kūrėjas ir laikraš
tis tą premiją skyręs, kuris įtei
kimo iškilmių proga sutraukia 
daugiau publikos ir padaro neblo
gą pelną, dvasiniai praturtėja 
skaitytojai ir lietuvybę prailgi
na jaunieji skaitytojai.

Deja, tos premijos, kaip ir 
viskas žemėje, ilgainiui nublanks- 
ta, nusibosta. Žmonės, ne vien 
amerikiečiai,y ra naujenybių mė
gėjai. Romanai, kad ir premi
juoti, nebegrobstomi ramiausiai 
lentynose guli. Jie nebe taip ir 
vertingi, sako uolūs buvę skai
tytojai. Esą, rašytojai pavargo 
sunkiai fabrikuose dirbdami ir 
tik poilsio valandomis kurdami 
išsisėmė fiziškai ir kūrybiškai. 
Jaunesnių kaip ir nesigirdi. Ta
čiau tūkstantinę premiją rasti 
žymiai lengviau yra dabar nei 
prieš dešimti metų.

Kad mūsų kultūra šiame kraš
te klestėtų, reikia pinigų. Dide
li mūsų visuomenės dėmėsi Pas- 
kuriniu laiku patraukė sukeliant 
nemažas sumas lėšų moterų su
galvotos madų parodos, demons
truojant savo pačių darbo pa
siūtus drabužius. Bet joms pa
čioms siūti tenka, kaip ir kūrė
jams tiktai poilsio metu, o be to, 
kuklioms lietuvaitėms ne tiek 
daug tų puošnių rūbų ir reikia. 
Pradėta demonstruoti imant rū
bų modelius iš geresnių krautuvių, 
kas jau ne taip domina lietuvių 
publiką. Na, bet mūsų moterys 
vėl sugalvos ką nors naujo, kad 
sukeltų lėšų (vairiems būtiniems 
tautiniams reikalams.

Š( kartą ilgiau sustokim prie 
paskutiniųjų, trumpiausių premi
juotų rašinių, bet nagrinėjančių 
pačias jautriausias dabartinių lai
kų mūsų problemas, tai "santy
kiai tarp tėvų ir bręstančio jau
nimo”, už kurių nagrinėjimą žur
nalas "Laiškai Lietuviams" šiais 
metais {teikė kelias premijas ir 
tuos rašinius atspausdino savo 
žurnale š.m. 5-me numery. Vie
ną 1-ją premiją laimėjo, skirtą 
vyresniųjų pasisakymui, Pranas 
Razminas, o jaunimo — Aušra 
M. Gilytė, septyniolikmetė. Šią 
taip aktualią problemą (domupa
nagrinėti ir platesniems lietuvių 
sluoksniams, o taip pat susipa
žinti su svarbiausiomis jų min
timis.

P. Razminas, — šiurkštus, štai 
svyruojantis, neramus, štai vėl 
savo galia per daug pasitik{s." 
' Žodžiu, jis iškelia visas tė
vams gerai žinomas auklėjimo 
problemas buvusias senoje tėvy
nėje ir čia naujoj žemėj, išvardi
na visas neigiamas įtakas ir iš
veda tok{ sprendimą:

"Tėvų ir jų atžalyno santykiai 
pagerės, kai patys tėvai pradės 
kovoti ne tiek su vaikų silpny
bėmis, klek su savo pačių, su 
aplinkos neigiamomis apraiško
mis, kai patys tėvai labiau pasi
reikš religiniame, tautiniame, vi
suomeniniame bei socialiniame 
gyvenime, kai kritiškiau pažvelgs 
{ savo vidaus pasauli... Tremtinių 
vaikai turi savo požvilgi I aplin
ką. O tas požvilgis: iš gyvenimo 
išgauti malonumų tiek, kiek tik 
galima. Naujųjų ateivių, tokių ka- 
dais idealių, šeimos, pakliuvu- 
sios i gimtadienių, banketų, ban- 
ketėlių sriautą, tarsi apkvaišo, 
ir turėti auklėjimo principai iš
tižo klastingų pasiūlų jūroje.

Lietuvoje mažųjų miesteliųal- 
gininkai, ūkininkai, mokytojai ir 
kiti yra davę daug sveikos savo 
kraštui inteligentijos. Tačiau at
sidūrę didmiesčių aukštos gero
vės aplinkoje bei pakvaišusių ci
vilizacinių gėrybių pasiūlos {ta
koję, pasimetė. Tėvų namai yra 
tapę tik nakvynių namais, kur dar 
šaldytuve prikrauta veltui kūno 
gėrybių. Tad ir kyla baisusis 
klausimas, kaip surišti tėvų ir 
jaunimo nutrūkusius tradicinius 
santykius. Pirmiausia tėvams rei
kėtų gr{žti i šeimą. Kaip kūryba, 
taip ir auklėjimas yra meilė, ku
ri paremta ne išpūstais žodžiais, 
bet save užmirštančia meile,-" —

"Nuo to, kaip tėvai reaguoja, 
nemažai priklauso, kas iš jau
nuolio bus. Brendimo metu netik 
jaunuolis parodo, ar jis vertai 
subręs, bet ir tėvai, ar jie verti 
tėvų pašaukimo", skaitome šios 
temos (vadą redakcijos įžanginia
me žodyje su kuriuo, esu tikra, 
nė vienas iš tėvų nesutiks. Ta
čiau ir premijuoti šios temos au
toriai yra kitos nuomonės nei 
redakcija.

Pirmasis rašinys nuosekliai 
apžvelgia visą vaiko auklėjimo lai - 
kotarp}, giliau nagrinėjant jau
nuolio brendimo periodą, kada tė
vų ir vaikų santykiai pasiekia 
kulminacinj tašką, kada iš tėvų 
pareikalaujama viso jų sugebėji
mo, viso pedagoginio genijaus... 
kartais net ir tas tėvų genijus 
bejėgis aprimsta, apsipranta, 
anot autoriaus, o jaunoji karta 
vis ieškanti naujų kelių ir ne
randanti, ieškanti naujų gyveni
mo sprendimų, o vis tekanti su 
glušinančia laiko dvasios srove, 
ieškanti naujų posūkių, bet atsi
trenkianti i pakelės ženklus. Kas 
iš to, jei tėvas kumščiu tranko 
stalą, jei sūnui ar dukrai labiau
siai patinka "beatnikų" generaci
ja..."

-- štai tas mūsų jaunimas aki
plėšiškas, -- rašotoliauautorius

sako autorius, įrodinėdamas, kad 
auklėjimo mokslo neišmoksi.

Premiją laimėjusios jaunuo
lės Gilytės išvedžiojimai taip pat
kaltina tėvus:

"Tėvus matai iš ryto, truputi 
vakare. O savaitgaliais išskečia 
savo sparnus ir jų nebėra. Nori 
prie jų prieiti su savo proble
momis, — jų galvos užimtos vi
sai kitais, ne šeimyniniais rei
kalais. Šiuo atveju vaikai jaučia
si atstumti ir nepastebėti. Nepa
jėgdami patys savo problemų iš
spręsti, ieško atsakymo kitur. 
Kur? Dažniausia pas savo drau
gus, kurie neparuošti irgi gyve
nimo pavojams, nemokėdami skir • 
tl gera nuo blogo, jie savo netvir
ta valia pasirinks lengvesni ke
lią... Tėvai turi rodyti pavyzd}.

Kaip priversti save skaityti 
lietuviškas knygas, kad jos nėra 
(domios: be intrigos ir be veiks
mo. Beveik visos vienodos, apie 
tą pat( vargingą Lietuvos kaimą, 
kur ūkininkai aria, o moters rau
na linus. Todėl ir čia vyksta tarp 
tėvų ir vaikų nesusipratimas..."

šitokiu pagristu tėvų apkalti
nimu užbaigti šių problemų nag
rinėjimą būtų netikslu. Įdomu iš
girsti tuo klausimu pačių tėvų 
nuomonę, kuriems kasdien dar 
tenka susidurti su tais sunkumais, 
kasdien šias problemas praktiš
kai narplioti ir vieni kitus kaltin
ti, tėvai vaikus, aplinką, vaikai— 
tėvus.

Ar aš ne voveraitė? V. Maželio nuotrauka
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GYVOSIOS UPĖS KRANTUOSE
Adolfą Kriaučeliūną palaidojus

RADIJAS VAKARŲ VOKIETIJOJE
Vytautas Alseika

Nuo gubų iki dangoraižių ke
lias neilgas ir toks giminingas. 
Mūsų tėviškių kalneliuose iš mo- 
llenų dūmais kilo kviečiai, susi
glausdami ilgomis gubomis. Bu
vo r.audono molio, kaip auksas, 
kalnelių. Nepriklausomybės lai
kais pastatytoji Alksnėnuose ply
tinė dar nespėjo išaugti į didelį 
fabriką degti plytas kaimo pasta
tų sienoms mūryti ir -- čerpes 
stogams dengtu Jeigu Lietuvos 
iš mūsų nebūtų atėmęs ir kaimų, 
(leidusių žemėn pamatus, nebū
tų sugriovęs bolševikas, mūsų 
Lietuva šiandien būtų mūrinė. O 
turint statybinės medžiagos ir 
mokant uždėti namų rentiniui pir • 
mąjj vainiką, iki dangoraižio tik 
pagal reikalą, -- šnekteldavome 
su A. Kriaučeliūnu per jo sody
bos tvorelę, ar šiaip kur susitikę.

— Ir negana to — auksinę, — 
pritardavau. — Jeigu dainose mi
nimas aukso žiedas, yra pagrindo . 
galvoti netolimoj ateity apie na
mų durų auksines rankenas. P. 
Vileišio namų švediškos krosnys 
argj nebuvo apvedžiotos grynu 
auksu Vilniuje. Pati mačiau. O 
Kauno Žemės banko stogas vari
nis. Vokiečiai buvo pasikėsinę jį 
nuplėšti kulkoms lieti. Bet lietu
vis nuo trobų iki mažiausio reik- 
mens, papuošalo -- viską įpra
tęs dirbtis iš medžio, ar būtų 
taip greitas vietoj kirvio, pridė
to prie medžio šerdies, smeigęs 
kastuvą į žemę kasti medžiagą 
namų statybai? — paabejojau.

— Būtųbūtų! Argi neturime pa
vyzdžių. Atėjūnų praretintiems 
miškams reikia duoti laiko atsi
griebti, pasilsėti.

-- Ir Anykščių šileliams ataug
ti -- pridėjau.

Betgi jaunas Adolfas KriauČe- 
liūnukas, (taip vadindavo sūnus, 
dar esančius prie tėvų), vientur
tis ūkininkaitis, palikęs tėviškę 
seserims (dvi mokytojos ir ūki
ninkė) Mažučiuose, susiradęs ant - 
rąją pusę, vienturtę Antaniną Ra - 
šimaitę, išlėkė iš mano kaimo 
tenai savarankiškai ūkininkauti. 
Juk ir tenai ta pati Lietuva.

"Iš jų darbų pažinsi juos". Po 
kiek metų važiuojame į Kudirkos 
NamiestJ Petrinių atlaidų. Kai
rėje pusėje vieškelio patraukia 
visų akis dideliais dvariškais 
trobesiais, raudonų čerpių sto
gais ūkis.

— Tai A. Kriaučeliūno. Matai 
nenuorama, neturįs kur dėti pini
gą ir laiką. Juk ir senosios tro
bos dar būtų galėjusios stovėti 
metų metais ir vaikams likti, -- 
paaiškino pavytas pakeliui ir pa
vėžintas pažįstamas batsiuvis,—

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI 

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

. k' 1< * L
{rengiame tvoras, duris 

langus, stogelius, tureklius 
ir kitus įvairaus metalo, 
plastikos ir stiklo gaminius 
jūsų pagerinimui ir papuo
šimui.

KOSTAS
BUTKUS

Telefonai; CHICAGO
LUdlovv 5-6291, 

bet kuriuo laiku, 
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.

darželiui nekenktų!!!
Negalvokime, 14d A. Kriauče

liūno, ir jos, gyvenimas čia tuo 
ir ribojosi. Ne! Jis žinojo ir ki
tus daiktus, "kuriuose reikia 
būti" (evangelijos žodžiai). Ži
nojo, kurią valandą parapijos 
šventovėje lietuviškos pamal
dos ir jose visada būdavo. Tik, 

kuriomis ir dabar čia yra mėgs- girdi, neteisinga (tarp ko kita), 
tančių visą Lietuvą pašlovinti, kad ant rinkliavlnių vokelių vien 

angliškas parašas. Jis žino ir 
matė, kad lenkų parapijos toly
gūs vokeliai lenkiškais parašais. 
O mūsų. Kodėl?

Juodu matydavai minėjimuose, 
koncertuose, — Jūratėje ir Kas
tytyje... Jų doleris remdavo daž
ną lietuvišką darbą, šalpą...

Jis nepaklysdavo nė miesto dan
goraižiuose. Jie nepritrenkdavo 
jo lakios lietuviškos dvasios ir ne- 
užburdavo savo aukštumu. Girdi, 
tai paprastas laiko reiškinys.

Su juo vienoje gretoje pasitaikė 
žingsniuoti Pavergtųjų tautų mi
nėjimo eisenoje. Tarp dangorai
žių. Apie 1,500-tų lietuvių eilėse 
buvo ir jis, 83 metų, silpnai be- 
girdįs, gelbėdamasis lazdele, Lie
tuvos ūkininkas. Čia kiek atsilik
damas, čia vėl susilygindamas, 
pasijuto iki galo jam per greitu 
žingsniu nevaliosiąs nueiti. Per
davė man savo neštą vėliavėlę. 
Paklausus, kaip parsiras iki na
mų, atsakė — autobusu: jam ne 
pirmiena vienam važinėti. Išėjęs 
iš rikiuotės, šaligatvy, susitikęs 
pažįsumų, praleidęs eiseną, at
sisakęs pa slaugos parvežti namo, 
mat grįždamas dar turįs pakeliui 
sustoti... Su reikalais. Tačiau ne
toli namų jį pasiėmė kelio deivė. 
Jį, baisiai nenorėjusį sirgti, būti 
kam nors sunkumu, rūpesčiu, — 
niekad nekalbėjusį apie savo senat - 
vę ir galimą artimą mirtį. Kam, 
girdi, kalbėti apie tai, kas neiš
vengiama. Rūpinkimės ir dirbki
me tai, kas nuo mūsų priklauso. 
Ir taip pakeliui!... Tai buvo šeš- 
udienis. Sekmadienį lietuviškose 
mišiose jau trūko A. Kriaučeliū
no.

Perėmusi iš jo vėliavėlę, jau
čiuosi lyg įpareigota dvigubai 
neužmiršti kelio nuo Mažučių 
kaimo, Vilkaviškio apskr., čia su 
juo susitinkant, čia išsiskiriant 
iki paskutinės pėdos, Pavergtųjų 
Tautų eisenoje.

Žinau, kai kas mano, jog apie 
ūkininką ką čia bekalbėsi -bera
šysi. Kas mes visi esame? Ar ne 
Lietuvos ūkininkų vaikai, vaikai
čiai? Reikia pripažinti, kad ūki
ninkas ūkininkui ne visai lygu, 
kaip ir miestietis profesininkas 
profesininkui. Bet apie ši kūrėją 
Ūkininką (ir daugiau tokių) yra kas 
rašyti. Ir daug daugiau, negu aš 
čia parašiau. Vien už su kaupu 
atliktas pareigas. Už nesekioji- 
mą kitų pėdomis.

Vieno dailininko paveikslo že
mutiniame kampe po tupinčiu vėl 
niuku parašas "Jeigu jūs neat
liksite savo pareigų, aš jus visus 
nunešiu ( pragarą", manau tei
singas.

Matote, naujai (veistas sodas dar 
nesuaugęs.

Tai ne "bakūžės samanotos",

Iš jo darbų pažino jį Lietuvos 
vyriausybė ir pažymėjo tą darbą 
pavyzdinio ūkio premija. Bend
rybe tariant, A. Kriaučeliūnas
— vienas iš Sūduvos krašto ūki
ninkuos kultūros nešėjų, kurių 
ūkiams jau kuone tiko Maironio 
dvarų apibūdinimas. Tie ūkiai 
buvo gražūs savo žaliuose so
duose.

Kai visa Lietuva jau buvo tolo
kai paėjusi visokios kūrybos, 
gerbūvio keliu, o paprūsinis pa
kraštys savo vaizdu savaip bepri- 
lygstąs Rytprūsius, Lietuvai pa
stojo kelią kilti Į aukštumas ru
siškas bolševikas. Kokia širdimi 
ir nuotaika ūkininkas turėjo pa
likti savo viensėdžius -- vargu 
mes visi dabar suprantame.

***
Kartą beeinančios 73 gatve ir 

Californlja (Marąuette Parke) ma 
no dėmesį pagauna viena sodybė
lė. Sustoju prie lietuviška tvore
le (žalia baltomis galvutėmis sta- 
tinėlių) aptvertu darželiu ir sa
vo akimis netikiu. Visas turinys, 
derinys (kompozicija) aiškiai 
kalba, kad čia gyvena lietuviai, 
ir ne bet kokie! Tokie, kurie sa
vu žodžiu kalba ir savitu vaizdu 
puošia, įvairina apylinkę. Tokia 
ambasadėle spinduliuoją amba- . 
sadoriai.

Inžinieriškai išplanuotoje, ag- ’ 
ronomiškai vešlioje, lietuviškai 
įprasmintoje aikštelėje -- visa I 
savo vietoje — gėlės, krūmai, rū
tos, gvazdikai, bijūnai, rožės... O 
viduryje atitinkamomis gėlytė
mis išdėstyti taisyklingi Gedimi
no stulpai. Kilst akis į langą, ar 
manęs kas nemato... Jis užleis
tas lietuviška tinkline, išmegzto
mis gėlėmis užuolaida, kaip vė
liau sužinojau —marčios dovana.

Aš ne pirmoji čia sustojau: 
čia dažnas staptelia, mažiausiai 
nors pasiunčia žvilgsnį.

Netrukus sužinojau, kad čia gy
vena A. ir A, senieji Kriaučeliū- 
nai, jų vaikų, — dr. L. Kriauče- 
liūno ir dr. N. Kriaučeliflnaitės,
— jiems padovanotoje rezidenci- 
jėlėje.

Netrukus ir pati kaimynystėje 
nutupia u. Tada teko pamatyti ir 
kieminį sodelį, išvedžiotą čia 
uogų krūmų eilėmis, prisodintą 
vaismedžių, ištiestų daržoviųly- 
sių protarpiais išmargintą gėlė
mis. Vidury pavėsinė..

Ir daugiau čia aptiksi lietuvių 
savininkų, iškalbingai save pri
sistatančių, bet taip, kaip A. 
Kriaučeliūno nuosavybė toje apy
linkėje -- kitos neužkliuvau.

— Ar ne per daug darbo ap
žiūrinėti, apglostyti kiekvieną dai
gelį?

-- Juo daugiau, juo geriau. Dėl 
darbo gausos dar niekas badu nė
ra miręs! Kiekvienas ankstybas 
rytas šaukia iš naujo gyventi, o 
vakaras -- poilsio. Žemė, jos 
augmenija, neskirsto rankų į se
nas ir jaunas: jai svarbu, kad tik 
kas nors ją dirbtų. Mes dirbti pa
pratę. Nedarbas būtų lygus mir
čiai. Nepratę nei kortomis lošti, 
nei... Ką čia matote, tai tikmaž- 
mena, ką galėtume padaryti, jei 
būtume jauni, bet ir tai nors iš 
dalies atstoja mūsų did jį jį nete
kimą. Smagu, kad ir kitųakispa
traukia. Vaikai mudu suprato, 
įgalindami nors dalelę Lietuvos 
čia persikelti.

-- Turėjome ir nemalonumų: 
net buvome teisman patraukti. 
Kaimyno vaikai mušamą kamuolį 
vis (lakdina (darželį. O šokinėda
mi per tvorelę jo pasiimti, ką 
nulaužia, ką išmindžioja. Kartą 
(šokusiam ir kepštelėja savo laz
dute: žodis nieko nepadėdavo. Ne
trukus gaunu pakvietimą į teismą. 
Pasiėmiau advokatą. Teisėjas ne 
tik nenubaudė, bet, įsižiūrėjęs 
darželio foto nuotrauką, įparei
gojo kepštelto vaiko tėvus prižiū
rėti visus savo vaikus, kad jie

L. Vaičiūnienė

PLB žinios
PLB Valdybos pirm. Juozas 

J. Bachunas, vykd. vicepirm. St. 
Barzdukas, vicepirm. Vytautas 
Kamantas ir ižd. Julius Staniš- 
kis, liepos 3-4 dienomis Toron
te, Kanadoje, turėjo pasitarimus 
su LB ir jaunimo veikėjais apie 
Jaunimo Metus ir Jaunimo Kon
gresus. Pasitarimuose dalyvavo 
Vytautas Volertas (JAV LB Ta
rybos pirm.), dr. P. Lukoševi
čius (Kanados LB Krašto Valdy
bos pirm.), Vaclovas Kleiza (JAV 
LB CV narys ir Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongreso Komiteto

Šią vasarą, Vak. Vokietijoje, 
Muenchene veikiančioje pirmoje 
pasaulinėje susisiekimo parodo
je — IVA -- šalia pašto, gele
žinkelių, aviacijos bei erdvės 
užkariavimo ir kt. skyrių, vienas 
(domiausių tai radijo ir televizi
jos skyrius. Jis pateikia nepap
rastai daug informacijų apie ra
dijo bei TV plėtrą V. Vokieti
joje ir visame pasaulyje. Ten 
pat parodomi (vairiausi radijo ar 
TV aparatų modeliai.

Pažvelkime į statistinius radi
jo ir TV duomenis pasaulyje ir 
vėliau susipažinkime su tos sri
ties plėtra Vak. Vokietijoje. Šiuo 
metu radijo paplitimą pasaulyje 
gali liudyti tokie skaitmenys: 
JAV-se veikia 3400 vid. bangų ra
dijo siųstuvų ir 540 komercinio 
tipo TV siųstuvų (čia neįskaito
mi radijai bei TV švietimo, auk
lėjimo tikslams). Sovietų Sąjun
goje šiuo metu veikia 200 vid. 
bangų radijo siųstuvų, 21 ultra 
trumpųjų bangų siųstuvas, tik 
vienoje Maskvoje veikia 354trum. 
pųjų radijo bangų siųstuvai, be to 
Sovietų Sąjungoje pastaruoju me
tu veikė 80 televizijos siųstuvų. 
Pagaliau, Raudonoji Kinija turi 
įsirengusi 28 vid. bangų radijo 
siųstuvus, 85 tr. bangų siųstuvus, 
tik užsieniui Kinija skiria 140 
trumpųjų radijo bangų siųstuvų.

Radijo plėtra Vokietijoje, kaip 
ir kitur Europoje (ir Lietuvoje) 
prasidėjo 1923 m. 1925 m. Vokie
tijoje jau buvo pusė milijono ra
dijo abonentų. Vėliau sekė žymi 
pažanga, radijas plito milžino 
žingsniais, Hitlerio laikmečiu ra
dijai buvo centralizuoti, jie pa
virto totalitarinės valstybės po
litiniu įrankiu. Karui pasibaigus, 
1945 m., Vokietijos radijai perė
jo sąjungininkų žinion. Pokario 
metais vokiečiai pasiryžo ra
dijus paversti "viešosios teisės 
institucijomis". Tokiose institu
cijose nebūtų jokių dividendų, jų 
organizacija būtų numatyta įstaty 
mo keliu, į radijus neveiktų nei 
valstybė, nei kuri nors partija. 
Pasibaigus sąjungininkų kontro
lei, tokia visų radijų "darbo bendu 
ruomenės" institucija (kurta 1950 
m. -- ji ir ligšiol veikia buv., 
trijose Vakarų zonose. Tai "Bend - 
ruomenei” priklauso paskirų 
Vak. Vokietijos kraštų bei V. Ber
lyno devyni radijo siųstuvai, nuo 
1960 m. prisijungė Koelne įsikū
ręs "Deutschlandfunk" ir ten pat 
prieš kelerius metus pradėjęs 
veikti Rytų Europai bei užjūriams 
skiriamas trumpųjų bangų siųs
tuvas "Deutsche Welle". ARD 
(Arbeitsgemeinschaft der oeffent- 
lich - rechtlichen Rundfunkan- 

vicepirm.), Giedrė Rinkūnaitė 
(Kanados Lietuvių Jaunimo Kon
greso Komitetų narė), Audrius 
Šileika (Kanados LB Krašto Ta
rybos narys, PLJK Komiteto na
rys ir Kanados LJK Komiteto 

. pirm.), kun. Kęstutis Trimakas, 
SJ (PLJK Komiteto narys), dr. 
Juozas Sungaila (buvęs PLB Val
dybos pirm.), dr. Jonas Matulio
nis (buvęs PLB Valdybos pirm.) 
ir kiti.

Kanada pradės Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Metus 1965 spalio 9 d. 
su Kanados Lietuvių Jaunimo 
Kongresu. Vėliau 1966 liepos pra
džioje Chicagoje vyks didžiulis 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas, J kurį suvažiuos keli toks 
tančiai lietuvių jaunimo iš viso 
pasaulio.

stalten der Bundesrepublik 
Deutschland) turi glaudžius sai
tus su Ženevoje veikiančia "Union 
Europeenne de Radiodiffusion" 
bei kitomis institucijomis.

šiuo metu ARD arba minėtos 
Bendruomenės veiklos plotasap- 
ima visą Vak. Vokietijos bei Vak. 
Berlyno teritoriją arba 248.495 
kv. km. čia (eina 58,484,800 gy
ventojų, radijas su TV aptarnau
ja apie 21 milijoną šeimų, radi
jo priimtuvų skaičius V. Vokie
tijoje (su Vak. Verlynu) siekia 
17,626,562, o TV aparatų skai
čius siekia jau netoli 11 milijo
nų.

Bavarijos Radijas su būstine 
Muenchene aptarnauja apie3 mil. 
gyventojų (kiekvienas jukasmėn. 
sumoka po 2 DM už radijo priim
tuvą ir 5 DM už TV aparatą). 
Per metus siųstuvas perduoda 
4976 valandas žodinės progra
mos, 7936 — muzikinės progra
mos ir 527 vai. reklaminės pro
gramos. Vokiečių pirmajai TV 
programai radijas per metus pa
teikia 32 sritinio pobūdžio pro
gramas.

Šiaurės Vokietijos Radijas 
(Hamburge) turi taip pat daugiau 
kaip 3 mil. radijo abonentų, per 
metus žodinė programa sudaro 
4200 valandų, muzikinė -- 8000 
vai., reklamų neteikia. Panašiai 
veikia ir kiti vokiečių radiofonai. 
Čia dar pridurtina, kad TVorga
nizacija panaši į radijo santvarką 
paskiruose Fed. Vokietijos kraš
tuose. Būdinga, kad televizijos 
programose kasdien teleidžiama 
ne daugiau kaip 20 minučių skel
bimų ar reklamų. Ligi 1964 m. 
rudens Vak. Vokietijoje veikė du 
TV kanalai ar programos. Nuo tų 
metų rudens keli radijo siųstuvai 
pasikeisdami, išspinduliuoja va
dinamąją trečiąją programą.

Visai Europai skiriamas 
"Deutschlandfunk" radijo siųstu
vas, pradėjęs veikti 1962 m. ir 
viena ilgąja banga bei trimis vidų 
rinėmis bangomis kasdien veikia 
24 valandas. Jo studijos yra Bon- 
noje ir V. Berlyne. Nuo 1965 m. 
rudens šis siųstuvas teiks infor
macinę programą dar anglų ir 
Skandinavijos kraštų kalbomis. 
Be to, vakarais, 1538 kHz banga 
siųstuvas kasdien, nuo 8 ar nuo 
9:30 vai. vak. teikia programą 
lenkų, čekų, slovakų, ęerbo-kro- 
atų, rumunų, vengrų ir prancūzų 
kalbomis. Žodinė programa su
daro 35^0 visos dieninės progra
mos, 65% skiriama muzikai.

Rytų Europos kraštams bei už
jūriui skiriamas taip pat Koelno 
mieste įsikūręs "Vokiškosios 
Bangos" (Deutsche Welle) siųs
tuvas. Jo programos teikiamos 
tik trumpomis bangomis. Siųstu
vui tenka aptarnauti ne tik vokie
čius plačiame pasaulyje, bet jo 
paskirtis -- teikti Vakarų infor
maciją ir svetimtaučiams, Sovie
tų Sąjungai ir kai kuriems Rytų 
bloko kraštams. Žodinė progra
ma vokiečių kalba sudaro perme
tus 5350 valandų, svetimomis kai. 
bomis — 7730 valandų.

vartojo 16 savaičių, pusę metų, vienus metus. Paveikslai 
parodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo pleiskanas, 
šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, atgauna natūralią plaukų 
spalvą MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai,

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS 
JIB. 8 Oz. 16 sąvaičių vartojimui $ 5.50, jei COD, dar 50 c.

JIB LABORATORIJA,
1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

Kas tik turi gerą skoni,
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK„ 6211 S. Western, 

tel. PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom 
dienom nuo 9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara 

nuo 12 vai. iki 5 vai. p. p.

"D. Welle" kasdien turi 56 pro
gramas šiomis kalbomis: vokie
čių, amhariš, arabų, bulgarų, 
kinų, anglų, prancūzų, graikų, 
haussa, hindi, Indonezijos, ita
lų, kinyarvanda, kisuaheli, kro
atų, persų, lenkų, portugalų, ru
munų, rusų, serbų, slovakų, slo
vėnų, ispanų, čekų turkų, vengrų 
ir urdu. Kaip pamtyti, tas vokie
čių siųstuvas, bent kalbų atžvil
giu siekia visus pasaulio konti
nentus. Kyla klausimas: kodėl ne
teikiami pranešimai ar progra
mos pabaltiečių kalbomis? Šiuo 
klausimu Vokietijoje gyveną pa
baltiečių veikėjai yra darę žygių 
tačiau bent ligšiol visos pastan
gos nėra davusios vaisių. Tai ap
gailėtina, nes D, Welle siųstu
vas yra pakankamai galingas, 
be to, Fed. Vokietijos santykiai 
su Sovietais nėra iš gerųjų. Jei 
kas kliudo pabaltiečių informa
cijai per tą siųstuvą atsirasti, 
tai tik grynai politiniai sumeti
mai. Jie — painūs ir čia ne vie
ta juos narplioti bei pasikliauti 
(vairiais spėliojimais.

LIETUVIAI 
VOKIETIJ OJE

BUVUSIŲ MOKINIŲ
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Vasario 16 Gimna
zijoje liepos 23-25 d.d. įvyko 
suvažiavimas klasės, kuri bai
gė gimnaziją 1964 m. Suvažiavi
mą organizavo Regina Maria
na itė, studijuojanti Clevelande. 
Dalyvavo 15 buvusių klasės mo
kinių ir dar kita tiek svečių, taip 
pat buvusiųjų Vasario 16 gimna
zijos mokinių. Kurie gimnaziją 
baigė su brandos atestatais, stu 
dijuoja universitetuose, išstoję 
iš žemesniųjų klasių kai kurie 
lanko įvairias specialias mokyk
las, pora jau yra įsigiję profesi
jas, keletas dirba įvairiose dar
bovietėse. Suvažiavusiems susi
rinkimui vadovavo studentas Pet
ras Vaitiekūnas, kalbas pasakė 
gimnazijos direktorius kun. Br. 
Liublnas ir buvusieji klasės auk
lėtojai, mokytojai S. Antanaitis 
ir Stp. Povilavčius. Šeštadienio 
vakaro laužą vedė buvęs gimna
zijos mokinys Algis Vitkus. Stud. 
Petras Vaitiekūnas visų dalyvių 
vardu dėkojo PLB Vokietijos 
Krašto Valdybai už suvažiavimo 
globą.

NAUJAS GYDYTOJAS

Adolfas Šležas liepos mėn. ga
le Mainzo universiteto medici
nos fakultete labai gerai užbai
gė laikyti valstybinius egzami
nus. Daktarato darbą jau buvo 
paruošęs prieš egzminus. Nau
jasis gydytojas yra gimęs 1924 m. 
Žemaitijoje. Medicinos studijas 
buvo pradėjęs Tuebingeneprieš 
išemigruodamas į JAV. Prieš ke
letą metų kartu su žmona atvyko 
Vokietijon tęsti studijas. Studijų 
metu nebuvo užsidaręs vien uni
versitete, bet aktyviai dalyvavo 
Vokietijos lietuviųvisuomeninia- 
me. gyvenime. Žmona su dukrele 
Sivija pernai sugrįžoatgal{Chi
cagą.

Svarbus pranešimas
Esame (galioti painformuoti, kad asmenys, kurie užsakė 

dovanų siuntinius savo giminėms USSR per firmas, neturin
čias įgaliojimų priiminėti užsakymus, jog jų užsakymai bus 
išpildyti atliekant formalumus per

PODAROGIFTS, Ine.
įstaigą 220 Park Avė. South, New York 100003, Phone 228- 
9547, kuri yra vienintelė JAV, turinti (galiojimus priiminė
ti užsakymus dovanų Siuntiniams savo giminėms, gyvenan
tiems USSR.

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 st. Tel GR 6 2345 6

♦
CICERO IIIINOIS

1410 S. 50 Avė., Tei TO 3 2108 9
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Dėkoju toms, kurios prisiuntė gėlių ir sveikinimus bei 
linkėjimus mano žmonai, Onai, ligoninėje, jos vardo dienoje, ir

Svečiui, J, E. vyskupui Pr. Braziui, kuris teikėsi aplankyti 
ją tą dieną ligoninėje, savo nors trumpu viešėjimu Clevelande.

SOVIETŲ SĄJUNGOS ŽMOGUS

nimo Metų minčiai ir žadėjo šiais 
klausimais pasikalbėti su lietu
viais Europoje,

^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Lietuvių Konservatorių Klubo 
liepos mėn. 30 d. Čiurlionio An
samblio namuose suruoštoji dr. 
Rimvydo Šilbajorio paskaita su
traukė ne tik skaitlingą klausyto
jų skaičių, bet kartu buvo išklau
syta dideliu susidomėjimu. Tai ne
buvo eilinių (spūdžių iš kelionės 
po Sov. S-gą ir Lietuvą perdavi
mas, o (Žvalgus ir su mokslininko 
bei gero paskaitininko aplombu 
Pertiektas sovietinio gyvenimo 
apgaubto žmogausskerspiūvis, jo 
mentalitetas, jo (sirikiavimas 
( gyvenimo rutiną arba jo kova su 
savim ir su galvojančiam Smogui 
nepriimtinomis sąlygomis.

Šalia partijos mechanizme sa
vo galvosena mirusių žmonių, dr. 
R. Šilbajoris randa masę eilinių 
piliečių, gyvenančių savo siauro 
akiračio gyvenimą, besirūpinan
čių tik duona ir stogu ant galvos, 
šalia komunizmo teorijoje ver
dančių "opozicionierių”, (žiūrin
čių pavojų komunizmo idėja i (Le
nino, Stalino idėjoms!) (vairiose 
gyvenimo srityse besireiškiant 
t. v. liberalizacijos pastangoms, 
jis randa kūrybingų, galvojančių 
ir dėl to kenčiančių žmonių ka
tegoriją.

Šis sovietinio žmogaus piūvis 
daugeliui klausytojų buvo naujas, 
šviežias ir daug pasakantis. Ži
noma, pilnutinis to žmogaus pri
statymas, tai ne vienos valandos 
darbas. Be abejo, kad dar visa ei
lė tokių paskaitų būtų išklausyta 
su didėjančiu susidomėjimu, nes 
ikišioliniai skaitomi laikraščiuo
se (spūdžiai yra paviršutiniški 
turistiniai prabėgimai pro spe
cialiai išpuoštos Maskvoje vit
rinos langą, įžvelgti žmogaus 
galvoseną, (žiūrėti jo jausmųpa
sauli Pro komunistinio režimo 
uždėtą išorinį kiautą, reikia ste
bėtojo, kur( turėjome progos pa
žinti dr. R. šilbajorio asmenyje.

Tai b.ųvo viena iš vęrtingiau
siu iki šiol to klubo suruoštų pa
skaitų.

Sekanti paskaita numatoma 
rugp. 27 d. 8 vai. vak. Čiurlio
nio Ans. namuose. Kalbės Case 
Institute of Technoiogyprof. Jer- 
zy R. Moszynski, PH.D. tema — 
Varšuvos sukilimo tragedija.

♦ PABALTIEČIŲ RADIJO VA
LANDĖLĖS GEGUŽINĖ |vyko lie
pos 30 d. Čiurlionio Ans. namuo-

šiuomi reiškiu širdingą padėką visiems tiems, kurie 
sveikino mane laiškais, telegramomis ir žodžiu mano 70 
metų amžiaus sukakties proga. Tarp jų, savo artimam bi
čiuliui, Ministrui B. K. Balučiui, Londone.

Programoje pasirodė latvaitė 
paskaičius! keletą latvių poezijos 
kūrinių angliškai, o savo daino
mis pasirodė lietuvaičių trio 
"Vėjūnės".

Jaukiame čiurlioniečių sode
lyje buvo sudarytos puikios są
lygos pabendravimui ir laiko pra
leidimui, tik gaila, kad dėl rek
lamos stokos, nedaugelis tuo te
pasinaudojo.

PLB VALDYBOS vykd. vice- 
pirm. Stasys Barzdukas atosto
gavo Kennebunkport Maine. Nuo 
rugpiūčio 1 d. atostogauja Dai
navos stovykloje Michigane, kur 
drauge atostogauja su šeimomis 
Pasaulio Jaunimo Kongreso Ko
miteto vicepirm. ir JAV LB CV 
narys Vaclovas Kleiza ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Finansų Komisijos pirm. Pra
nas Razgaitis.

PLB VALDYBOS sekretorė 
Milda Lenkauskienė atostogavo 
Union Pier, Michigan. Rugpiūčio 
1 d. ji ir dr. Edmundas Lenkaus
kas (Lietuvių Fondo Tarybos na
rys) išskrido mėnesiui l Euro
pą. Ten dalyvaus medicinos dak
tarų suvažiavimuose, bei aplan
kys Europos kraštų lietuvius kai
po PLB Valdybos atstovai.

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

VYSK. DR. PR. BRAZYS, lan
kydamasis Clevelande, turėjo pa
sikalbėjimą su PLB Valdybos vi- 
cepirm. Vytautu Kamantų apie 
Jaunimo Metų pravedimą Euro
poje. Vysk. Brazys pritarė Jau-
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INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

* CTS AUTOBUSŲ B-VE ruo
šia išvyką ( Our Lady of Conso- 
lation šventovę, Carey, Ohio. Iš
vyka (vyks rugpiūčio 15 d, tarp 
7:30 ir 8 vaL ryto iš Public 
Square.

Bilietai ($4.25 ir vaikams 
$3.00) gaunami CTS Inform. 
Booth, Publi Square, arba 1022 
Carnegie Avė.

išnuomojamas butas

6 kamb. (atskiras namas kieme)
65 gt. prie Superior Avė.

1323 E. 65 gt. 
AN-1*6286

(85-87)

PARDUODAMAS NAMAS 
MŪRINIS COLONIAL, 6 kamb. 
11/2 vonios, kilimai, dengtas por- 
ffius iš kiemo pusės, incinerato- 
rius, dvigubas mūrinis garažas. 
Arti mokyklų ir susisiekimo.

Tel. 481-7433 
(85-86)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

3 dideli kambariai (su virtu
ve ir vonia). 5 min. iki šv. Jur
gio parapijos. Pirmame aukšte, 
priekyje.

1251 E. 61 gt.
(rakto prašyti 1249 E. 61 gt.) 

(84-86)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Investavimui

7 butų, mūrinis. Nuo
ma $4oo mėn. $21.ooo.

2 dviejų š. namai ant 1 
sklypo, arti St. Clair. 
$13.ooo.

4 butai, kaina $10,500.

-Didelis pareikalavimas 
vienos ir dvieju šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euelid Avė.

UL 1-6666

V

Kennebunkporto sodyboj: 4 tėvai pranciškonai jubiliantai šiemet 
švenčia 25 metų kunigystės sukaktj. Iš kairės: tėv. Jurgis Gailiu- 
šis, tėv. Petras Baniūnas, tėv. Viktoras Gidžiūnas ir tėv. Leonardas 
Andriekus. B. Kerbelienės nuotrauka

25 metai Dievui ir Tautai
Kai tik komunistinis okupan

tas (žengė ( Lietuvą, tuojau buvo 
uždaryti visi Lietuvoje esantieji 
pranciškonų vienuolynai. Vienuo
liai vieni apsigyveno pas gimines, 
kiti pas svetimus, o dar kiti ėmė 
keliauti svetur. Jau 1941 metais 
Amerika pasiekė pirmieji pran
ciškonai iš Lietuvos, kurie Čia 
tuojau pradėjo savo veiklą lietu
vių tarpe. Jie kūrė lietuviškus 
vienuolynus, parapijas, spaus
tuves ir kitas (staigas. Toks pran
ciškonų kūrimasis truko beveik 
du dešimtmečiu. Per tą laiko
tarpi jiems vadovavo du asme
nys: T. Justinas VaŠkys ir T. 
Jurgis Gailiušis. Pirmasis pra
laužė pirmuosius ledus, steigė 
vienuolynus, organizavo spaudą, 
antrasis konsolidavo kas buvo 
pradėta ir toliau kurdamas vienuo
lynus, parapijas ir kitas (stai
gas.

T. Jurgis Gailiušis, OFM, šie ■ 
met sulaukė 25 metų kunigystės.

Jubiliatas yra rytų aukštaitis. 
Mokslus ėjo Panevėžy ir Kretin
goj, o tolimesnes studijas Itali
joje, Kaune ir Vokietijoje. Į 
Pranciškonų Oridną (stojo eida
mas 22 metus, kunigu (šventin
tas vyskupo V. Borlsevičiaus pa
čiais pirmaisiais komunistinės 
okupacijos mėnesiais. Į Ameriką 
atvyko 1947 m.etais ir čia išbuvo 
vienuolynų viršininku 5 metus, gi 
provincijolo pareigose vienuolika 
metų.

Būdamas provincijolu ir vado
vaudamas šv. Kazimiero provin
cijai, T. Gailiušis (steigė Toron
te vienuolyną ir Prisikėlimo pa
rapiją, Brldgeviles vienuolyną ir 
parapiją paėmė iš vyskupijos vi
sam laikui administruoti. Būda
mas viršininku jis (steigė Ken
nebunkporto berniukų vasaros sto
vyklą, atidarė vasarvietę, nu
pirko Toronto parapijai stovyklą, 
(steigė šv. Antano Gimnaziją 
Kennebunkporte, pastatydamas 
modernius jai pastatus. Gimnazi
jos Rektorium buvo aštuonis me
tus, išleido penkias abiturientų 
laidas. Vadovaudamas vienuoly-

nams, jubiliatas praplėtė Ken- 
nebunkporto, Brooklyno ir Greeno 
vienuolynus, išpuošė juos lietuvių

Sukaktuvininkas T. Jurgis Gai- 
liušis, O.F.M. prie savo (steig
tos gimnazijos.

B. Kerbellenės nuotrauka

didelę pažangą. Kennebunkporto, 
Toronto ir Brooklyno vienuolynai 
pasiryžo didelėms statyboms.

Jubiliato darbai dar nėra baig
ti. Jis dabar eina viršininko pa
reigas Kennebunkporto vienuoly
ne. Linkime jam ir toliau vesti 
vienuolynus lietuviškuoju keliu.

(bm)

dailininkų ir menininkų kuriniais. 
Buvo pastatytos puikios tautinės 
šventovės. Daug jubiliatas išlei
do dvasinio turinio knygų savo 
vienuolynams, pranciškonų spau
da jo laikais sustiprėjo ir padarė

MŪSŲ LIETUVOS’ 
PRENUMERATORIAMS

Prieš dešimt} metų pradėjęs 
rašyti Lietuvos istorijos, geog
rafijos, kraštotyros lapus, tada 
netikėjau, kad šis darbas tiek iš
siplės, nea trūko pagrindinių šal
tinių bei iliustracijų. Bet vėliau, 
ypač išleidus I-jį tomą, patyriau 
labai nuoširdžią bendradarbių ir 
skaitytojų talką, šimtai asmenų 
prisiuntė (domios medžiagos ir 
iliustracijų. Keletas jų parašė ir 
atsiuntė plačius (30-60 psl.) vie
tovių aprašymus. Atsirado naujų 
žinių apie vietoves ir pačioje Lie
tuvoje. į medžiagos rinkimą įsi
jungė ir Lietuvoje gyvenantieji. 
Įdomių laiškų ir gražių nuotrau
kų atsiuntė Pietinės Sūduvos — 
Suvalkų trikampio (dabar Lenki
joje) lietuviai ir net mūsų tremti
niai Sibire.

Išleidę I tomą mudu su leidė
ju gavome daugybę sveikinimų, pa - 
drąsinimų, o mūsų spaudoje tilpo 
palankios recenzijos, nors netrū- 
ko ir kritiškų pastabų. Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugija veikalą 
premijavo. ML skaitytojų skai
čius išaugo. Ir štai, jums atiduo
dame H-jį tomą. Vis tai džiugūs 
reiškiniai, nors autorius turi ir 
didelių rūpesčių.

Baigdamas II-jį tomą naujai 
apskaičiavau medžiagą. Paaiš
kėjo, kad dar yra likę daugybė 
gerų aprašymų ir nuotraukų, o 
norint visa sutalpinti Į Ill-ji to
mą, kaip buvo 1961 m. numatyta 
pradedant spausdinti I-jį tomą, 
tektų viską labai suglausti, daug 
ką išleisti, atsisakyti gražių nuo. 
traukų. Taip padarius, Sūduvos 
Žemaitijos (su Klaipėdos kraštu) 
ir Mažosios Lietuvos,arba kairi
nės Nemuno dalies, vietovių ap
rašymai liktų nebegyvi, neįdo
mūs, trumpučiai. Todėl visas 
Lietuvos vietoves lygiai aprašęs 
nenorėčiau tokių žiaurių brauky
mų imtis dabar,taigi numataudar 
ir IV-jį tomą, apie kur( jau pra
nešiau ML Leidėjui.

Mieli prenumeratoriai, Jūs 
esate tikrieji knygos leidėjai. O 
antra, ir Jūsų nemaža dalis ne 
be "kaltės", nes apvertėte mane 
savo rašiniais ir vietovių vaiz
dais. Taigi, ML mes jau rašome 
visi. Rašome ne tik sau pasiskai
tyti, bet ir ateities kartoms. Tai 
lyg ir mūsų palikimas ateičiai, 
kad sekančios kartos žinotų, ko
kia buvo Lietuva. Todėl ši knyga 
— mūsų testamentas -- turėtų 
būti graži ir išsami.

Nuoširdžiai prašau Jus, kurie 
esate užsisakę trijų tomų "Mūsų 
Lietuvą", sutikti su ketvirtuoju 
tomu ir jį užsisakyti. Iš savo pu
sės galiu Jus patikrinti, kad III 
ir IV tomuose bus paskelbti klek 
galima pilnesnį likusių vietovių 
aprašymai, (skaitant ir buv. jot
vingių žemes ir Mažąją Lietuvą. 
Sulaukęs Jūsų pritarimo, būčiau 
ramus, kad visa Lietuva vienodai 
aprašyta ir prašyčiau ML leidėją 
J. Kapočių išleisti IV-jj tomą, 

Bronius Kviklys

MŪSŲ LIETUVA - II tomas, 
krašto vietovių istoriniai, geo
grafiniai, etnografiniai bruožai. 
Paruošė Bronius Kviklys, išlei
do Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla. Kaina -- 10 dol, 750 psl.

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ KLUBO

GEGUŽINE
ATVAŽIAVĘ Į 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

įvyks 1965 m. rugpjūčio 8 d. Niaurų ūkyje 
Klubo nariai su šeimomis kviečiami dalyvauti. 
Gegužinės metu vyks šokiai, žaidimai, dovanų 
paskirstymas.
DĖMESIO!

Neturintieji nario kortelės nebus (leidžiami.
Gegužinės dienoje nei klube, nei gegužinės vietoje nario kortelės 
nebus išduodamos.

GEGUŽINĖ PASIEKIAMA
Važiuoti vakarų 25 gatve, kuri (veda ( Pearl Rd. ir 42 Rd. ir va
žiuoti iki 303 kelio, sukti | dešinę. Privažiavus County Rd. Nr. 38 
sukti | dešinę ir už pusės mylios kairėje pusėje yra gegužinės 
vieta. Kas norėtų važiuoti autobusu, registruojasi klube iki rug
piūčio mėn. 7 d.

GEGUŽINĖS KOMITETAS



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Mielasis tautinės spaudos bičiuli,
Skaitydamas, prenumeruodamas, prikalbindamas sa

vo pažįstamus prenumeruotis ,Tamsta Dirvą rėmei ir re
mi. Tačiau kad toji parama būtų našesnė ir tikslesnė, 
kviečiafne Tamstą įsijungti į Dirvos leidėjų — Vilties 
Draugijos narių eiles. Tuo tikslu kaip tik dabar vykdo
mas Vilties Draugijos naujų narių verbavimo ar turimų 
įnašų pakėlimo vajus. Jeigu esi gavęs vajaus vykdytojų 
laišką, malonėk jį atsakyti tuojau, šiandien. Jeigu tokio 
laiško nesi gavęs, susižinok su vietiniu ALT S-gos sky
riumi, Dirvos redakcija ar Vilties Draugija (Dirvos ad
resu). Tapdamas Vilties Draugijos nariu, sustiprinsi savo 
mėgiamą laikraštį.

* VYTAUTAS STAŠINSKAS, 
Lietuvos Gen. Konsulas New Yor. 
ke, laišku padėkojo The Christian 
Science Monitor laikraščiui už jo 
vedamąjį tema "Baltijos gėda", 
kuriame visame nuogumue iškel
ta sovietinės agresijos nusikal
timas prieš Pabaltijo tautų lais
vę.

Tas pats laikraštis ir Paverg
tųjų Tautų Savaitės proga Įdėjo 
palankų vedamąjį.

* DR. E D. ir M. JANSONŲ 
vasarvietėje Audronė, Cape Cod, 
Mass., šios vasaros pradžioje 
vasarojo: inž. A, Novickis, dail. 
A. Vitkauskaitė - Merker, prof. 
Vengris, kun. dr. M. Cyvas, kun. 
A. Grigaitis, V. Vaitkus, J. Andri
jauskas, J. Pauža, D.A. Meižys,
L. Herbstas, S. Augonis, p. Au- 
siejienė, A. Mikulskis su ponia, 
J. Švarcas su šeima, A. Griauz
dė su ponia, J. Skabeika su po
nia, dr. V. Kaupas, Valiūnas su 
šeima, J. Svikla su šeima, d r. 
Stake-Užupis, kun. dr. J. Gab
rys, J. ir dr. H. Montvilai, dr. 
J. Kazakevičius, p. Aleknienė, V. 
Vasiliauskas su dukra, M. Ga- 
putytė, V. Balčiūnaitė, A. Čerke- 
šaitė, V. Rukšytė, J. Sinkus ir ki
ti. Vasarvietės patalpose šią va
sarą atidaryta dail. Rūtenio kūri
nių paroda.

* TALLAT-KELPŠAI, iš N.J. 
ir E. Klupšienė, iš N. J., vietoj gė
lių ant pulk Pr. Saladžiaus kapo, 
paaukojo po 20 ir 10 dol. Vasario 
16 Gimnazijai.

* DOMAS IR TEODORA PENI- 
KAI iš New Yorko buvo nuvykę 
atostogų Į Detroitą pas giminai
čius inž. J. ir J. Dumčius.

* ADOLFS KAKTINŠ, iškilus 
Nepr. Latvijos Operos solistas 
mirė Californijoje, sulaukęs 80 
metų amžiaus. Jo mirtimi už
verčiamas didelio latvių patrioto, 
kilnios asmenybės ir Įžymaus 
menininko gyvenimo lapas.

Savo giliai išvystytu baritonu 
su savo kolegomis jis iškėlė 
Rygos operos vardą toli už Lat
vijos sienų.

Brangiam tėveliui

ADOLFUI KRIAUČE LIŪNUI

mirus, poniai Antaninai Kriaučeliūnienei, dr. 
Leonui Kriaučeliūnui, dr. Antaninai Kriauče- 
liūnaitei ir visiems artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia

Adomonia i

Mielam kolegai

ALBERTUI MISIŪNUI,

motinai Lietuvoje mirus, skausmo valandoje 
užuojautą reiškia

Inž. Jonas ir Pajauta Gaižučiai

L. S. T. Korp! Neo-Lithuania Filisteriui

Kol. J. JUREVIČIUI ,

broliui Lietuvoje mirus, reiškia nuoširdžią 
užuojautą

Korp! Neo-Lithuania Chicagoje

—i

* MARIJAMPOLĖS R. J. gim
nazijos monografijai leisti komi
tetas aplankė tos monografijos 
redaktorę, poetę, ilgametę jauni
mo auklėtoją, J. Augustaitytę-Vai 
čiūnienę, 70 metų amžiaus sukak
ties proga. J. Augustaitytė-Vai- 
čiūnienė yra keturių eilėraščių 
rinkinių ir daugybės straipsnių 
aktualiais lietuviškojo gyvenimo 
reikalais autorė, tautinių šokių 
atgaivintoja, visuomenininkė, Lie - 
tuvių Skaučių Seserijos buv. vyr. 
ska utini nkė.

* DAINAVA dviem savaitėm 
priklausys lietuviams studen
tams. Stovyklą ruošia studentai 
ateitininkai nuo rugpiūčio 25 d. 
iki rugsėjo 6 d. Bus paskaitų, dis 
kusijų, dainų, sporto, ir tarp kitų 
vakarinių programų ruošiama 
pabaisų naktis. Stovyklos komen
dantu bus Jonas Šalčius. Užsire
gistruoti galima pas stovyklos va 
dovą Antaną Vainių Jr., 80-39 87 
Rd., VVoodhaven 21, N.Y.

ROCHESTER

• ALGIMANTAS MUSTEIKIS 
baigė Rochesterio universitete 
humanitarinius mokslus baka
lauro laipsniu ir gavo tarnybą 
vienoje iš didesnių šio miesto 
Įmonių.

RudenĮ jis ruošiasi tęsti aukš
tuosius mokslus. Jis yra spėjęs

pasižymėti savo gražia lietuviš
ka veikla Įvairiose organizaci
jose. šiuo metu jis yra LB Ro
chesterio sk. vicepirmininką s jau
nimo rekalams. Neseniai jis pa
ruošė protesto demonstracijas, 
nors tuo metu jam teko laikyti 
baigiamuosius egzaminus. Pri
klauso skautams - vyčiams, eina 
studentų atstovybės Rochestery- 
je sekretoriaus pareigas.

• EUGENIJUS VIDMANTAS ne
seniai baigė Rochesterio Techno
logijos Institutą ir gavo inžinie
riaus diplomą. Visą studijų laiką 
jo pavardė buvo pirmųjų studentų 
garbės sąrašuose. Jis tęs studi
jas toliau Buffalo, N.Y. universi
tete, kur sieks magistro laipsnio. 
Tame pačiame universitete jis 
yra pakviestas profesoriaus asis
tento pareigoms mechanikos in
žinerijos departamente. Jam yra 
paskirta pilna stipendija ir 2200 
dol. metinė kompensacija.

Jaunasis akademikas yra ak
tyvus Įvairiose jaunimo organi
zacijose. Šiuo metu jis yra Ro
chesterio studentų sk. pirminin
kas, sporto klubo vicepirmi- 
minikas. Eilę metų šoko tauti
nius šoklus, uoliai dirba skautų- 
vyčių organizacijoje ir kitur.

CHICAGO

* VASARIO 16-sios Gimnazi
jos rūmų skoloms išmokėti ko
mitetas pratęsia aukų vajų. Visi 
laimėjimų knygelių platintojai 
(JAV LB apylinkių valdybos, or
ganizacijos ir atskiri asmenys) 
ir jas gavusieji, knygelių šakne
les prašomi grąžinti iki š.m. 
rugsėjo mėn. pradžios. Rugsėjo 
pradžioje Įvyks ir laimėjimų pa
skirstymas.

* VALERIJONAS ŠIMKUS, Va
sario 16-sios gimnazijos rūmų 
skoloms išmokėti komiteto pir
mininkas, jau trečia savaitė kaip 
serga ir gydosi namuose.

* VASARIO 16-sios gimnazijos 
rūmų statybos skoloms apmokė
ti reikalinga visų laisvojo pašau - 
lio lietuvių parama, todėl prašo
ma aukas siųsti: St. Anthony Sav- 
ings & Loan Assoc., 1447 So. 49 
Court, Cicer, Illinois 60650, Ac- 
count Nr. 20814.

* ADVOKATAS KAZYS ŠID
LAUSKAS, Cook apskrities pro
kuroro padėjėjas, pasiustas pro
kuratūros lėšomis Į Northwes- 
tern Universiteto, Teisių Pakui’ 
teto, šią vasarą prokurorams 
rengiamus trumpalaikius kursus. 
Kursų klausytojais gali būti tik 
valstybių ir federalinės valdžios 
prokurorai, jų padėjėjai, kandi
datai Į prokurorų vietas sekan
čiuose rinkimuose, kariuomenės 
prokurorai ir teisių fakulteto pro
fesoriai.

NEVV YORK

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS NEW YORKE

32 metų skridimo Į Lietuvą 
sukakties proga minėjimas Įvy
ko liepos 17 d. 3 vai. p.p. prie 
didvyrių lakūnų paminklo Litu- 
anica aikštėje, Brooklyne.

Minėjimą atidarė ir jam va
dovavo Dariaus ir Girėno Pa
minklo Pastatymo Komiteto 
pirmininkas Jonas Šaltis. Po in- 
vokacijos kurią atliko kun. J. Pa
kalniškis, sekė Amerikos if Lie
tuvos Himnai, kuriuos sugiedojo 
solistė Lionė Juodytė-Matthevts. 
Kalbėjo Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke, Vytautas Stašinskas, 
po to anglų kalba Advokatas Ste
ponas Bredes, jr., taip pat Lie
tuvoje buvęs aviacijos karininkas 
dail. Jurgis Juodis.

Pasipylus lietui dalyviai perėjo 
Į buvusĮ Lietuvių Piliečių Klubą. 
kur minėjimas vyko toliau. Čia 
dar kalbėjo: Moterų Vienybės 
pirmininkė Helen V. Kulber. Taip 
gi SLA iždo glob. ir visuomeni- 
ninkė E. Mikužiutė, žodĮ tarė 
knygos "Leave Your Tears in 
Moscow” autorė Barbora Armo- 
nienė iš Clevelando.

P.J. Montvila iškėlė klausimą 
atremontuoti Dariaus ir Girėno 
paminklą jų žuvimo vietoje Sol
dine. Savo mintis pareiškė An
tanas Milukas, neseniai atvykęs 
iš Lietuvos ir Komiteto vice
pirm. Bronė Spudienė.

* ONA GREIMIENE, iš Pary
žiaus lankosi JAV-se ir buvo su
stojusi New Yorke.

* ALFONSASPETRUITIS,Ame
rikos Balso lietuvių skyriaus tar
nautojas, su žmona Regina liepos 
24-25 d. iš Washingtono lankėsi 
New Yorke.

DETROIT
’ PETRO PODALSKIO 60 me- 

tų sukakties minėjimas Įvyks 
rugpiūčio mėn. 7 dieną, Detroi
to Lietuvių Namuose. JĮ rengia 
Dariaus ir Girėno klubas. Minė
jimo pradžia 7 vai. vak.

* SENAT. JOHN STENNIS, iš 
Mississippi, nusiskundė, kad kai 
kurios federal. valdžios žvietimo 
reikalams skirtos sumos nuplau
ktą Į negrų organizacijas.

Dalis publikos klausosi programos "Lietuvių vakare" liepos 27 d. Chicagoje Marąuette Parke prie 
Dariaus - Girėno paminklo. Pirmoj eilėj sėdi Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis su ponia, dr. 
Drangelis ir kt. J. Kasakaičio nuotrauka

64 mokiniai įstojo į Tautos Fondą
Maironio Šeštadieninės Mo

kyklos New Yorke 64 mokiniai 
Įstojo i Lietuvos Išlaisvinimo 
Tautos Fondo rėmėjų eiles ir 
kiekvienas užsimokėjo pp 1 dol. 
rėmėjo metinĮ mokesti.

Birželio 12 d. Apreiškimo 
parapijos salėje Tautos Fondo 
pirm. prel. J. Balkonas, daly
vaujant tėvams, tėvų komitetui, 
mokyklos vedėjai E. Ruzgienei ir 
svečiams, iškilmingai Įteikė kiek«- 
vienam Lietuvio Pasą.

Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: 
Giedrė Kregždytė, Rita Čepulytė, 
Tėvų K-to pirm. G. Surdenas, 
prel. J. Balkonas, mok; vedėja 
E. Ruzgienė, Tautos Fondo Įgalio
tinis New Yorke J. Makauskis, 
Rasa Kregždytė ir Rasa Navic
kaitė.

Antroje eilėje: Audrė Staknytė, 
Vytas Navickas, Aura Ošlapaitė, 
Daiva Jurytė, Daina Jurkutė, Da
nutė Navickaitė, Ligija Birutytė, 
Rita Biknevičiūtė, Linas Kudžma, 
Eimutis Karamazinas, Paulius 
Šilbajoris, Vytis Snieška, Paulius 
Rajeckas, Albertas Landsbergis,' 
Andrius Rajeckas.

Trečioje eilėje: Lilija Stakny
tė, Šarūnas Zikaras, Robertas 
Šilbajoris, Rūta Gerulaitytė, 
Laura Čerkeliūnaitė, Linas Vy- 
tuvis, Tadas Petkevičius, Vai
dotas Bobelis, Andrius Osmols- 
kis, Tadas Osmolskis,

Ketvirtoje eilėje: Ričardas Kru-

likas, Vytautas Rauba, Linačer- 
keliūnaitė, Carole Smith, Alvitą 
Liktoriūtė, Rytas Vilgalys, Algis 
Leveckis, Rimas Birutis.

Penktoje eilėje: Algirdas 
Powell, Rimas Rauba, Povilas 
Osmolskis, Algis Norvilą, Kas
tytis Pilis, Kazimieras Belec- 
kis, Povilas Pocius, Paulius 
Landsbergis, Aleksandras Dau
nys, Vytautas Gerulaitis, Anta
nas Vytuvis, Putinas Baltrušai
tis.

Nuotraukoje trūksta: Karilės 
Baltrušaitytės, Andriaus Biru
čio, Ligi jos Erciūtės, Dainos Gra* 
žiūnaitės, Edmundo Jurkuvėno, 
Rūtos Kisieliūtės, Danutės Le- 
veckytės, Algio Ošlapo, Astros 
Ruzgaitės, Antano Škerio, Vidos 
Šlapelytės, Jono Vainiaus, Justo 
Vilgalio, Rasos Vilgalytės ir Ast
ros Pranckevičiūtės.

Tai pirmoji lituanistinė mo
kykla JAV, kurias mokiniai gau
siai Įstojo Į Tautos Fondo rėmė
jus ir savo kukliomis aukomis 
parėmė VLIKo darbą. Gražus ir 
sektinas pavyzdys.

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

Dainininkė Giedraitienė su choru išpildant programą "Lietuvos ya- 
kare" Marąuette Parke. J. Kasakaičio nuotrauka
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