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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Amerikiečiai kariai atvyksta J Saigoną. Pietiniame Vietname greit bus 125,000 amerikiečių karių ir 
iki pabaigos metų, gal būt 200,000.

DERYBŲ PAVOJUS
TAIKOS DERYBOS DĖL VIETNAMO JUNGTI
NĖM AMERIKOS VALSTYBĖM GALI BŪTI 
DAUG PAVOJINGESNĖS NEGU KARO VEIKS
MAI, NES PER JAS GALIMA PRARASTI VIS
KĄ, KĄ AMERIKIEČIAI IR VIETNAMIEČIAI 
KOL KAS DAR IŠLAIKĖ SAVO KRAUJO AUKA

- - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - -
Kiekvieną kiek smarkesni pre

zidento Johnsono pa reiškimą Viet
namo reikalu paprastai palydi 
talkos troškimo pabrėžimas. Ga
limas daiktas, kad to reikalauja 
vidaus politikos sumetimai, ta
čiau tai vargiai patarnauja viso 
krašto interesams. Ne dėlto,kad 
taika būtų blogiau už karą, bet 
todėl, kad kada nors prasidėjus 
taikos derybom, JAV jas pradės 
iš silpnų pozicijų. Amerikiečių 
delegacija jaus didelį spaudimą 
nusileisti, kad tik sudarius bet 
kokią talką ir negalės išnaudo
ti karinės pergalės. Juk komunis
tai tik tada sutiks derėtis, kai 
pamatys, kad pralaimi mūšio lau
kuose.

Kad tokie bflkštavimai turi pa
grindo, sutinka ir prezidentui pa
lankus kolumnistas RoscoeDrum- 
mond. Jis savo išvedžiojimuose 
tuo reikalupaminihumoristoWill 
Rogers posakį: "The United Sta
tės has never lošt a war and 
never won a conference" (JAV 
niekados nepralaimėjo karo ir 
niekados nelaimėjo konferenci
jos). Atrodo, kad tai tikra tie
sa. Ir ne dėlto, kad JAV yra 
naivios, o kiti kraštai gudrūs. 
Tikroji priežastis — pasak 
Drummond -- esanti ta, kad jei 
kraštas nesiryžta kovoti iki be
sąlyginės kapituliacijos, jis ne
gali pasiekti ir visiškai patenki
namos taikos.

Kariaudamos Vietname; JAV 
nesiekiančios agresoriaus pasi
davimo ar Hanoi režimo nuverti
mo. Mes, girdi, kariaujametik 
tam, kad agresiją aptarus prie 
konferencijos stalo.

O tai reiškia lygiųjų pusių kon
ferenciją, kada nei viena pusė nė
ra aiškiai laimėjusi ar pralaimė
jusi. Tai būtų lyg ir mainų — 
duok ir imk — konferencija. Tai 
reiškia, kad derybos gali būti la
bai sunkios ir apgaulingos. Jų 
pasėkoje Vietnamo laisvė galė
tų būti prarasta, jei mes nebū
sime labai budrūs.

Tokioje konferencijoje gali
ma būtų susidurti su visa eile 
labai pavojingų punktų. Pavyz
džiui, kad ir su tais trim:

1. Komunistai gali pareikalau
ti Saigone koalicinės vyriausy
bės ir daug kam JAV tai galėtų 
atrodyti priimtina. Juo labiau, 
jei komunistai sau reikalautu 
ne 50% visų postų, o tik kai ku
riuos, kaip pvz. krašto apsaugos 
ministeriją. Priimti į P. Vietna
mo vyriausybę tuos, kurie norė
jo ją nuversti, būtų tiesiog fata
liška.

2. Komunistai norėtų greito bal 
savimo, tačiau praktiškai kraš
tas nėra bet kokiam balsavimui 
pasiruošęs. Jis yra karo gerokai 
apnaikintas ir demoralizuotas. 
Todėl greiti rinkimai nebūtų tik
ras gyventojų noro veidrodis.

3. 1954 m. Ženevos susitari
mas, padalinąs Vietnamą į dvi da
lis, numatė plebiscitą susivieni
jimo klausimu. Prezidentas ne
seniai minėjo "rinkimus Vietna
me”, atseit, visame krašte — ne 
tik pietinėje dalyje.

Ar komunistai sutiktų su lais
vais rinkimais Vietname? Iki šiol 
jie su jais nesutiko nė viename 
krašte? Ar jie sutiktų su kontro
le? Ir kokia ta kontrolė turėtų 
būti? Ar gali būti laisvi rinki
mai be kalbos ir spaudos lais
vės? Bet jei šiaurinio Vietnamo 
gyventojai negali pasirinkti ki
tokio kaip tik komunistinio re
žimo, kodėl Pietinio Vietnamo

gyventojai turėtų turėti teisės pa
sirinkti komunistinį režimą?

Prie to reikia pridurti,'kad bus 
deramasi ne vien tik su Hanoi 
režimu, bet faktinai, jei ir ne 
formaliai, su visu komunistiniu 
bloku. Čia, žinoma, galima būtų 
prikišti, kad tokio bloko jau se
niai nėra. Tai jau seniai teigia 
visa eilė iš pažiūros rimtų žmo
nių ir laikraščių. Pavyzdžiui, 
londoniškis Times dienraštis ne
seniai teigė, kad "Marksizmas 
nustojo būti organizuotas tarp
tautinis judėjimas".

Time savaitraštis savoapibrai 
žoje apie nūdienį komunizmą pa
stebi, kad šiuo metu pasaulyje 
yra 105 komunistų partijos. 72 
jų yra daugiau ar mažiau tiesio
ginėje Maskvos žinioje, 21 — Pe
kino, likusios 12, daugiausiai V. 
Europos kraštų, yra kiek daugiau 
nepriklausomos. Ar to akivaizdo
je galima teigti, kad marksizmas 
nustojo būti tarptautiniu judė
jimu?

Be to, komunistiniai kraštai 
‘gelbsti* kitiems -- užsieniuose 
dirba 17.530 komunistų technikų. 
Savaime aišku, kad jie yra užan- 
gažuoti ir politinei veiklai. Ne
reikia užmiršti, kad paprastai 
komunistai veikia visaip užsi
maskavę, neišduodami savo tik
ro veido ir siekių.

Faktas, kad tarp Maskvos ir 
Pekino yra nesutikimų, nenunel- 
gia tiesos, kad abu miestai yra 
komunistinių valstybių sostinės, 
kurios abi nori komunizmo išsi
plėtimo visame pasaulyje.

Žinia, komunistinė ideologija 
yra gerokai 'nusidėvėjusi", ta
čiau tokioje Italijoje dar šiandien 
komunistai surenka 25%visų bal
sų, o Prancūzijoje20%. Pagaliau, 
jei net sutikti, kad komunizmas 
šiandien iš tikro nėra daug ką 
viliojantis dalykas, reikia atsi
minti, pastebi Time, kad jau pū
vančios ideologijos, kaip ir im
perijos, gali pasirodyti esančios 
daugiausiai pavojingos.

Turint visa tai galvoje reikia 
sutikti, kad derybos tikrai gali bū
ti daug pavojingesnės negu karo 
veiksmai.

Mirė Ona Karpienė
ONA KARPIENE, gimusi Virbickaitė, buvusio Dirvos redakto

riaus K.S. Karpiaus žmona, 62 metų amžiaus, mirė rugpiflčio 7 d. 
12 vai. 30 min. po ilgos vėžio ligos, Lakeside Memorial ligoninėje, 
Villoughby. Buvo pašarvota Jakubs & Son laidotuvių namuose, 936 
E 185 St. Palaidota rugpiūčio 10 d. Knollwood kapinėse, kur palaido
ti jos tėvai ir sesuo.

Atsišaukimas į lietuvių visuomenę
Brangus Lietuvi!

Jau dvidešimt penkis metus rusas bolševikas fiziniai, ūkiniai 
ir dvasiniai naikina lietuvių tautą. Sovietiškas imperializmas nu
vertina ir išniekina lietuviškas vertybes ir atsiekimus. Mūsų bro
liai ir sesės tėvynėje užčiauptomis burnomis verčiami tylėti. Bet 
lietuviškoji dvasia dar nepalaužta Lietuvoje. Tai liudija 50,000 par
tizanų aukos kovoje su žvėrišku okupantu. Lietuva šiais metais 
verčiama dėkoti bolševikams už skurdą, išnaudojimą ir rusinimą. 
Lietuva verčiama priimti bolševikų melą, jog Rusija išlaisvinus 
Lietuvą. Tėvynės meilė ir žmoniškumas reikalauja, kad mes, lais
vojo pasaulio lietuviai, demaskuotume Sovietų melą ir iškeltume pa
saulio forume jų nusikaltimus prieš Lietuvą.

Šių metų politinė raida aiškiai rodo, kad laikas pribrendo viso
mis jėgomis kelti Lietuvos bylą ir pademonstruoti pasauliui, kad lie
tuvių tauta nemirus. Daugelio 25 metų Lietuvos pavergimo pro
ga demonstracijų ir žygių kulminacija turėtų būti vieša manifesta
cija, kuri prabiltų į pasaulio spaudą ir opiniją. Vargu ar ateity pa
sitaikys tokia palanki proga. Mes, lietuviai, privalome masiniai 
protestuoti Jungtinėm Tautom Lietuvos pavergimą ir iškelti jos 
klausimą.

Tikėdami, kad šis būdas yra konkreti priemonė laisvės kovoje, 
lietuvių visuomeninių organizacijų ir sambūrių atstovai New Yorke 
sudarė aktyvą -- Komitetą Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti — 
įgyvendinti viešąją laisvojo pasaulio lietuvių manifestaciją.

Lietuvių manifestacija Įvyks 1965 m. lapkričio 13 d. šeštadie
nį 12 vai. Madison Square Gardens arenoje, New Yorke. Manifes
tacijos tikslas protestuoti 25 metų Lietuvos vergovę, apeliuoti re
zoliucijomis į Jungtinių Tautų atstovybes, 1 J.T. Komitetą tirti ko
lonializmą, ir JAV valdžią -- įrašyti Lietuvos bylą Į Jungtinių 
Tautų darbotvarkę, pademonstruoti JAV visuomenei, kad lietuvybė 
dar gyva jėga, su kuria reikia skaitytis, ir duoti teigiamą pavyzdį 
būsimoms kartoms. J lapkričio 13 d. manifestacija bus kviečiami Jung
tinių Tautų atstovai, JAV federalinės ir valstybinės valdžios žmonės, 
bažnyčios vyresnybė, unijų ir profesinių grupių atstovai, mokslininkai 
ir visuomenininkai.

Komitetas Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti dar diplomatiniu 
keliu įteiks rezoliucijas ir memorandumus Jungt.Tautųatstovybėms, 
ragindamas jas kelti Lietuvos bylą J.T. Savaitę prieš manifestaciją 
Komitetas nupirks ištisą New York Times puslapį reklamai, kuri 
išdėstys Lietuvos bylą ir prijungs įžymiųjų pasaulio masto moksli
ninkų ir visuomenininkų parašus.

Žiūrėkim į padėtį blaiviai: tik mes patys reikalausim Lie
tuvos klausimo iškėlimą Jungtinėse Tautose, tik mes patys pra
mušim tylos uždangą. Niekas mūsų nerems, jei mes patys nepade- 
monstruosim, kad kiekvienam lietuviui patriotui rūpi Lietuvos byla. 
TIK VALINGA IR VIENINGA LIETUVIŲ MANIFĖSTAČUA PA
VEIKS pasaulio sąžinę ir sukels platesnį domėji
mosi LIETUVOS REIKALAIS!

Kiekvienas tiesos ir laisvės mylėtojas privalo Įsijungti Į šitą 
manifestaciją, kadangi jos pasekmės palies visus lietuvius. Mes esa
me atsakingi prieš kenčiančius brolius tėvynėje, būsimas kartas ir 
50,000 žuvusių parfizanų ir 500,000 Sibiro kankinių šviesų prisimi
nimą. Tebėra mūsų visų pareiga remti, ir aktyviai įsijungti Į Lap
kričio 13 d. manifestaciją.

Manifestacijos pasisekimas priklauso nuo Jūsų paramos ir da
lyvavimo. Malonėkite kreiptis Į Antaną B. Mažeiką, Komiteto Lie
tuvos Nepriklausomybei Atstatyti pirmininką dėl informacijos. Au
kas irgi siųskit pirmininkui: 149-42 118th Street, So. Ozone Park, 
N.Y.; tel. (212) VI 5-6332.

KOMITETAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI ATSTATYTI

Ona Karpienė, gimus Cleve- 
lande gruodžio 1 d. 1902 metais, 
ankstesnės išeivijos šeimos duk
tė, buvo viena tų lietuvaičių gu
rios gyvai reiškėsi mūsų veik
loje ir santykiuose su amerikie
čiais bei kitomis tautinėmis gru
pėmis, kur buvo reikalinga atsto
vauti mūsų tautinius reikalus Cle- 
velando gyvenime.

Mao: - Nė žingsnio arčiau!

Jos tėvai, Antanas Virbickas, 
suvalkietis, iš Ogkasvillų, ir mo
tina, Antanina Barodica, žemai
tė nuo Luokės, susipažinę ir ap
sivedę Anglijoje, atvyko Į Cleve- 
landą 1902 metų vasarą. Klek 
dirbęs paprastą sunkųdarbą.Vir- 
bickas su žmona pradėjo bizniau
ti ir jiems pavyko: I Pas. karo 
metais jau buvo vieni stambiau
sių Cleveando lietuvių biznierių;

St. Clair duonos kepimo įmonės 
savininkai.

Lankant senosios Šv. Jurgio 
parapijos mokyklą, iš pat jaunų 
dienų Ona pasiruošė lietuviškai 
veiklai ir turėjo galimybes joje 
pa si reikštu

Vos 15 metų amžiaus, Įstojo 
į anais laikais garsų lietuviu 
Teatrališką Chorą, 1909 metais 
Įsteigtą pirmą scenos meno or
ganizaciją Clevelande; tas davė 
jai progos pasiruošti tolesnei 
veiklai toje srityje. Pirmo pašau 
linio karo eigoje jaunus vyrus 
pašaukus kariuomenėn, choras

pagaliau baigė savo gyvavimą.
Karui pasibaigus, pradėta nau

ji bandymai darbuotis, {Clevelan- 
dą suvažiavus daugiau lietuvių iš 
kitų vietovių. Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos Clevelando skyrius 
1922 metais pasiėmė statyti sce
noje Dirvos redaktoriaus Kazio S. 
Karpiaus parašytą dramą, "Juo
zapas ir Zelbora". Karpius vai
dino Juozapo rolę, Ona --Zelbo- 
ros, Potiparo žmonos. Taip pra
sidėjo jų romansas, ir liepos 25 
d, 1923 metais jiedu apsivedė.

Tapus redaktoriaus ir Dirvos 
leidėjo žmona, Ona energingai ir 
pasekmingai Įgyvendino daugiau 
lietuviškų darbų. Pirmiausia, jai 
teko Dirvos administratoriaus pa-

reigos, ir jas ėjo 25 metus, kol 
Dirva buvo Karpių vadovybėje.

Buvo narė ir A.L. Tautinės Są
jungos, SLA 14-tos kuopos, se
niau darbavosi Lietuvių Moterų 
Klube ir Lietuvių Moterų Rate
lyje. Toms organizacijoms daly
vaujant amerikiečių ir tautinių 
grupių veikloje, su būreliu kitų 
darbščių lietuvaičių įrengdavo 
įspūdingus lietuvių skyrius paro
dose, kuriuos puošdavo jos par
sivežtas iš Lietuvos gintaras, 
rankdarbiai ir kiti meno ir tau
tinių rūbų pavyzdžiai.

1928 metais, 10 metų Lietu
vos nepriklausomybės sukakties

(Nukelta į 7 psl.)

Ona Karpienė Lietuvoje 1928 metais garlaivyje iš Kauno Į Pažaislio vienuolyną. Nuotraukoje žymūs 
Lietuvos asmenys su amerikiečiais lietuviais turistais. Ona Karpienė stovi kairėje greta Z. Žmuidzi
navičiaus ir karininko.
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HIROSHIMA (3)

Trumanas nedrįso pasakyti 'ne’
— Kaip istorija pažiūrės Į 

bombos panaudojimą?--paklau
sė gynybos sekretorius Stimson, 
baigęs savo pranešimą Atominės 
Tarybos posėdyje, kuriam pir
mininkavo prezidentas Truma
nas 1945 m. gegužės 31 d. — Ši
ta energija galės būti ženklu ci
vilizacijos žuvimui. Ji galės būti 
Frankensteinu, kuris mus pra
žudys, arba priemone padėti iš
laikyti pasaulyje taiką.

Toliau buvo diskutuojama dėl 
atominės energijos kontrolės atei
tyje, Kada ir kaip pranešti apie 
tai žmonėms? Kada {spėti rusus?.

Bombos panaudojimas prieš 
Japoniją posėdyje sukėlė aštrių

ginčų. Compton ir Bard norėjo, 
kad būtų padarytas demonstravi
mas svetimtaučiams stebėtojams. 
Tokiu būdu bus duota paskutinė 
galimybė japonams kapituliuo
ti. Jei jie nepasiduos tam Įspė
jimui, tada bus galima numesti 
bombą.

Gen. Marshall atsakė, kad ja
ponai bandys ir toliau priešintis, 
sukoncentruodami amerikiečius 
belaisvius Į pramoninius centrus 
ir Amerikai tada bus sunku Įvyk
dyti grasinimą. Net jei japonai to 
ir nepadarytų, ar nebus prarastas 
psichologinis efektas staigme
nos? Ar japonai nepasiųs savo sa
vižudžius lėktuvus pasitikti bom- 
bonešĮ?

'GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 

CAPE COD - OSTERVILLE
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

Tel. (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 į vilą AUDRONĖ. Mrs. 
M. Jansonas, 87 East Bay Rd.. Osterville Cape Cod, 

Mass.' 02655, telef. 428-8425.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

DIVIDENTA1 IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
KETVIRČIAIS ... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

Indėliui apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

"SERVING YOU SINCE 1922”

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 191h Court, Cicero. Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Cotle 312; 212-1395; 
Suburbau l’h 656-6330.

MAROUHH PARK
r 71 St. M SI 6 2345 6 ♦

tlCEKO IIIIHOIS
1410 S. 50 tie., ui TO 3-2108 9

2533

Pagaliau keturi T rumano 
moksliniai patarėjai padarė ga
lą diskusijoms:

-- Mes negalime pasiūlyti to
kio demonstravimo, kuris galė
tų padaryti galą karui. Priešą 
nugalėti greitai ir visiškai bus 
galima tik tiesioginiai panaudo
jus bombą.

Kitą dieną, pasirašant Jungti
nių Tautų čarterĮ San Francisce, 
amerikiečių armija irgi dali
nai pareiškė protestą dėl atomi
nės bombos panaudojimo. Gen. 
Carl Spaatz naujai paskirtas avi
acijos strateginiu viršininku Pa- 
cifike, kątik grĮžo iš Europos. 
Jis buvo jautrus ir liuoslaikj, 
mėgo praleisti stebėdamas paukš
čius. Kai sužinojo, kad iš jo lėk
tuvų ketinama numesti atominę 
bombą, jis parodė visą antipati
ją tam projektui.

— Klausyk, Tomai, -- pasa
kė jis generolui Handy, -- jei aš 
turėsiu nužudyti šimtą tūkstan
čių žmonių, aš to nepadarysiu 
gavęs vien žodinĮ Įsakymą. Aš 
noriu raštiško Įsakymo.

Thomas T. Handy, armijos vy
riausiojo štabo viršininko pava
duotojas, jam pritarė:

-- Aš pilnai pritariu. Jei koks 
tipas galvoja susprogdinti Japo
niją ar jos dali, tegu duoda raš
tišką Įsakymą.

Laivyno sekretoriaus pavaduo
tojas Ralph A. Bard buvo dar 
kategoriškesnis.

-- Nuo to laiko, kai aš susi
pažinau su šia programa, --pa
sakė jis Atominės Tarybos vi
cepirmininkui Harrisonui, aš jau
čiu , kad prieš panaudodami bom 
bą turėtumėme Įspėti Japoniją, 
kad galėtumėme pasilikti didžią, 
ja humaniška tauta. Toks Įspė
jimas gal duotų japonams pro
gą, kurios jie ieško, garbingai 
kapituliuoti.

Panašios nuomonės buvo gy
nybos sekretoriaus padėjėjas Mc 
Coy, admirolas Strauss ir avia
cijos viršininkas gen. Arnold. 
Gen. Curtis LeMay buvo Įsiti
kinęs, kad su paprastu bombar-, 
davimu galima priversti Japo
niją kapituliuoti. Panašios nuo
monės buvo ir admirolas Leahy, 
prezidento vyriausiojo štabo vir
šininkas, taip pat ir gen. Eisen- 
howeris, kuris pasakė Stimso- 
nui: "Aš tikiuos, kad bomba ne
bus panaudota. Aš bijau Įsivaiz
duoti, kad Amerika pirmoji pa
naudos ją tokiam baisiam žmonių 
naikinimui".

Tad Trumanas buvo atsidūręs 
prieš didelę problemą, ar panau
doti atominę bombą. Jo sąžinė 
buvo nerami, kai su kreiseriu 
"Augusta" išplaukė Į Europą da
lyvauti Potsdamo konferencijo
je, kur turėjo susitikti suChur- 
chilliu ir Stalinu.

Liepos 12 d. kai Trumanas jau 
buvo prie Europos krantų, Chi
cagos laboratorijoje 150 moksli
ninkų pravedė referendumą se
kantiems klausimams:

1. Už panaudojimą atominės 
bombos tiesiog kariniai, kad pri
vertus Japoniją kapituliuoti bal
savo 23 mokslininkai.

2. Už bombos demonstravimą 
Japonijoj ir atnaujinti kapituliar 
ei jos pasiūlymą, balsavo 69.

3. Už bombos demonstravimą 
Amerikoje, dalyvaujant Japonijos 
atstovams, ir vėliau pasiūlyti 
kapituliuoti, balsavo 39.

4. Atsisakyti laikinai nuo bom
bos panaudojimo, bet padaryti 
viešą demonstravimą, balsavo 16. 

• 5. Palikti atominius atradimus 
paslaptyje ir atsisakyti nuo bom
bos panaudojimo šiame kare, bal
savo 3.

šio referendumo atgarsiai pre
zidentą Trumaną pasiekė liepos 
16 d, kai jis jau buvo apsigyvenęs 
prie Potsdamo, Babelsberge, kur 
buvo Įsitaisiusi amerikiečių de
legacija. Prezidentas nutarė ne
kreipti dėmesio { referendumą, 
nes kita žinia jĮ pasiekė. Jis da
bar žinojo, kad turi bombą, kuri 
viena gali padaryti tiek, kiek 
tūkstančiai bombų padarė sudau- 
žydamos Berlyną, kurio griuvė
sius jis matė pravažiuojant. Iki 
tam laikui visa tai buvo tik pla
nai ir projektai. Tą rytą buvo 
susprogdinta atominė bomba Nau- 
josios Meksikos dykumoje.

Bet Churchillis galutinai jĮ pa
stūmėjo panaudoti ŠĮ fantastišką 
ginklą. Britų premjeras tarp dvie
jų posėdžių Potsdame priminė, 
kad 1943 m. Quebece Rooseveltas 
buvo pažadėjęs pirm bombos pa
naudojimo gauti iš Anglijos pri
tarimą. Už metų Hyde Parke 
abu didieji sutarė dėl amerikie
čių ir anglų bendradarbiavimo 
atominėje srityje.

— Jūs nebeturite teisės dvejo
ti --pareiškėChurchillis.--Mes 
išlaisvinsime pasaulĮ nuo karo, 
kuris per 6 metus čiulpia mūsų 
tautiečių kraują. Tokiu būdu mes 
priversime kapituliuoti Japoniją 
pirm negu rusai Įsikiš Į karą 
Tolimuose Rytuose.

Trumanas pasiryžo liepos 24 
d. Įspėti Staliną. Jis galvojo, kad 
senasis Joe j{ apibers klausi
mais. Tam jis buvo pasiruošęs 
atsakyti. Po posėdžio jis prisi
artino prie Stalino ir pasakė, kad 
Amerika išrado naują ginklą, la
bai galingą, kurį pasiryžusi pa
naudoti prieš japonus. Ar Stali
nas žinąs apie tai?

Tas nusišypsojo, perbraukė 
ranka per ūsus ir neparodė jo
kio nustebimo, pasitenkindamas 
tik palinkėti, kad ginklas pasi
sektų. Trumanas atsitraukė su
simąstęs. Ant šaligatvio Chur
chillis jo laukė prie automobilio.

-- Kaip buvo? -- paklausė su
sidomėjęs.

-- Jis man nepastatė nė mažiau
sio klausimo, --atsakė Truma
nas.

Dabar Churchillis pats pradėjo 
dvejoti. Bet jau buvo pervėlu su
stabdyti visą aparatą, kuris pra
dėjo veiki. Kitą dieną liepos 25 d. 
iš VVashingtono atėjo šifruota te
legrama.

"Draudimas bombarduoti Hi- 
roshimą anuliuotas. Šis objek
tyvas pavestas aviacijos dispo
zicijai. XX-tos eskadros 509 gru
pė darys puolimą".

Kokura, antrasis objektyvas bu
vo anuliuotas, nes japonai ten ati
darė amerikiečių belaisvių sto
vyklą. TaspatsbuvoirsuNiigata.

Trumanas atsakė:
"S/W aprobuoja Groves Įsaky

mus".
įsakymas numesti pirmąją ato

minę bombą buvo duotas ir tai pa
darė gen. L. R. Groves.

"A š buvau tokioj situacijoj, 
kaip vaikas ant pakalnėn besi
leidžiančių rogučių, pirmuose ma
no prezidentavimo mėnesiuose", 
vėliau rašė Harry Trumanas ir 
sakė, kad jo pareikštas "taip” 
nulėmė bombos numetimą.

-- Tikrumoje, — aiškino gen. 
L.R. Groves, — Trumanas pasi
tenkino tik nepasakyti "ne". Rei
kėjo turėti labai tvirtus nervus, 
kad galima būtų pasakyti "ne".

Bet gamta pasigailėjo Hiro- 
shimos gyventojų. Taifūnas,už
griuvęs Japoniją, sąlyginiai pra
tęsė jų gyvenimą. Operacija bu
vo atidėta savaitei. Per tą sa
vaitę ultimatumas buvo iš naujo 
patiektas Japonijai, bet jis buvo 
atmestas ir 1945 m. rugpiūčio 
6 d.(dangus buvo giedras virš pa
smerktojo miesto. Meteorolo
gijos lėktuvas B29 tai patvirtino. 
Kitas lėktuvas B29artėjo. Jis ne
šė mirtĮ H i roshimos gyventojams.

(Bus daugiau)

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

KAIP BOTŲ LIETUVIŠKAI dar priešrevoliucinės rusų inte
ligentijos plačiai vartotas taiklus žodis otsebiatina? Ot sebia 
yra nuo savęs. Galūnė -ina ar -tina atitinka mūsų - iena: naujiena, 
kiauliena... Aha! Jeigu svinina --kiauliena, teliatina --veršiena, 
tai otsebiatina -- nuosaviena! Reikšmė —visokį sufantazuo- 
ti ar, kaip lietuviškai sakom, iš piršto išlaužti priedai nuo 
savęs pranešime, dėstyme ar atpasakojime.

Profesorius Mykolas Roemeris buvo geras profesorius. Bet 
ir jis turėjo silpnybę: egzaminuodamas studentus kaikada snūstel
davo... Jei studentas pasitaikydavo trečian vieną težinąs ištrauk
tame biliete surašytus dalykus, profesoriaus snustelėjimas jam ga
lėjo būti proga išsigelbėti. Reikė tik kalbėt pakankamai ilgai ir ne
mikčiojant, tegu ir nuo savęs pridedant, kas tik Į galvą ateina 
Į temą panašu ar net ir nelabai panašu. Kai pabaigia, profesorius 
nubunda. Atsiprašo, kad negirdėjo, bet tai esanti jo kaltė ir jis ne- 
turĮs teisės reikalauti pakartotu Klausia kitus eilės laukiančius: 
kolegos, ar jis teisingai kalbėjo? Žinoma, "teisingai"! Bet kartais 
tokia otsebiatina ar nuosaviena profesorių pabudindavo pačiam pa
sakojimo smagume. Tada -- papildomi klausimai ir, dažniausia, 
pasiūlymas: tamsta ateisi kitą kartą...

Otsebiatinų apstu ir mūsų spaudos žiniose-naujienose. Gal 
snūduriuodami skaitom, ar gal per ilga esam su jomis apsipratę, 
kad tą paprotĮ atleidžiam ir nereikalaujam pasitaisyt. Bet kar
tais imi žmogus ir, tartum, pabundi: nagi žiūrėk, čia tai jau tikra 
otsebiatina!

Štai Naujienos pirmoj pirmo puslapio skilty praneša, kad keli 
užsienio korespondentai iš Rygos gavę leidimą aplankyti ir Vilnių. 
"Jie praneša" tą ir tą. Žinia datuota: VILNIUS, Lietuva (be dienos). 
Atseit, Naujienos gavo net kelių užsienio korespondentų pranešimą 
tiesiai iš Vilniaus? Tik tie "korespondentai iš Rygos” Įtartini. Ru
sai užsieniečių laikraštininkų Rygoj nelaiko. Liepos gale keli toki 
tik iš Maskvos buvo išleisti, ar tiksliau — paprašyti apsilankyti 
Pabaltijo sostinėse. Skaitant tą "jų pranešimą" Naujienose toliau, 
aiškėja, jog tai tik atpasakojimas vieno pranešimo, būtent, The- 
odoro Shabado pranešimo, adresuoto "specialiai Į New York Ti- 
mes" (liepos 26). Atpasakojimas, apsčiai papildytas pačių Naujie
nų pridėtomis nuosavienomis.

Shabadas nustebo pamatęs Vilniaus viešbuty pardavinėjamą 
žydišką Birobidžano autonominės srities laikraštį Štern. Nustebo 
todėl, kad tūkstanties išleidžiamų to laikraščio egzempliorių at
rodo pačiam Birobidžanui permaža, o štai net Vilniuj pardavinė
ja. (Birobidžanas pačiuose Sibiro rytuose, prie Mandzūrijos). Bet 
Naujienos Į "kelių korespondentų" pranešimą Įdėjo: "keli egzemp
lioriai siunčiami Į Vilnių atvažiavusiems užsieniečiams" ir "Vil
niuje galima gauti ir žydiškomis raidėmis spausdinamą komunis
tini laikraštėlĮ". Birobidžano sritĮ Naujienos pakėlė Į respublikos 
rangą, o Vilniuje atrado komunistinĮ laikraštėlĮ (kitą?), "žydiš
komis raidėmis spausdinamą". (Be minėtojo Štern, Rusijoj ištie- 
sų yra neseniai pradėtas leisti komunistinio turinio žurnalėlis, 
spausdinamas ne tik žygiškomis raidėmis, bet ir žydų kalba. Bet 
Shabadas jo neminėjo.)

Shabadas rašė: "Daugumas krautuvių Vilniuj yra tiesioginės 
tam tikrų Įmonių pardavyklos (outlets, Įmonių prekių išleidžia
mieji padaliniai), tad pirkėjas žino gabalo mėsos ar jardo medžia
gos kilmę (source, šaltinĮ)". Naujienos atpasakoja: "šiose krautu
vėse yra iškabėlės, kurios net pasako, kur krautuvėse esančios 
prekės buvo gamintos. Tokius ženklus paruošia tiktai geras pre
kes gaminančios dirbtuvės. Menkos rūšies prekes gaminančios 
dirbtuvės nesigiria savo gaminiais". Nieko panašaus nepasakoja nei 
Shabadas, nei kiti Vilniaus lankytojai. Tas "iškabėlės" paruošė ne 
gamyklos, o Naujienų atpasakotojas, nuo savęs. (Outlets -- ne iš
kabėlės).

Shabadas rašė, kad laikraščių pardavėja Vilniaus viešbuty, 
(oriai atrodanti biltaplaukė moteris) "kreipiasi Į lankytojus ele
gantiška vokiečių kalba, ir vienas iš šeimininkų paaiškina, kad ji 
esanti iš buvusių Latvijos dvarininkų šeimos, kurių tarpe vokiečių 
kalba buvusi Įprastinė." Naujienose ta pranešimo vieta atpasakota: 
"Vilniaus viešbučio vestibiulyje laikraščius pardavinėja Latvijos 
vokietė, gerai kalbanti vokiškai ir rusiškai. Tik ne lietuviškai"...

Pavyzdys atsitiktinis. Paprotys šitaip atpasakoti iš kitų šal
tinių patiriamas žinias turi gilias ir plačias šaknis mūsų spaudoj, 
ne vien Naujienose. Gaila, kad jam dar nėra mūsų kalboj Įsipilie- 
tinusio pavadinimo, tokio taiklaus, kaip otsebiatina...

Y 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
S«v. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629

PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

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

4.98
3.35
1.29
3.19

5th 4.89
. 5th

......5th
5th

......5th

6. Chianti Import. \Vine Full. Qut. 0.98
7. Mav Wine, Liebfraumilk German

Wine ......... 5th 0.98

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

m
Ke

m
Sb
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KUR KREIPTINAS VEIKSNIŲ 
DĖMESYS

Rugpiūčio 3 d. JAV Senato už
sienių reikalams komisija, po il
gesnių atidėliojimų, apsvarstė ir 
davė sutikimą JAV ir Sov. S-gos 
vyriausybių sutarčiai dėl konsu- 
larinių įstaigų abiejuose kraš
tuose praplėtimo. Komisijai da
vus tokį sutikimą, sutartis per
duodama Senato pilnaties posė
džiui ratifikuoti.

Komisijoje balsavimo metuat- 
sirado tik vienas balsas, pasisa
kęs prieš tą susitarimą.

Tąja sutartimi abi vyriausy
bės sutinka leisti atidaryti dau
giau konsulatų sutartyje numaty
tuose miestuose, konsulatų tar
nautojams suteikiant diplomati
nės neliečiamybės teises.

Tuoj po sutarties sudarymo 
tiek lįetuvių, tiek kitų Baltijos 
valstybių veiksniai buvo įteikę, 
memorandumus JAV vyriausybei 
ir Senatui, pareiškiant savo susi
rūpinimą, kad nauja sutartimi ne
būtų atidarytas kelias Baltijos 
valstybių okupacijos pripažini
mui, nekalbant jau apie kitas 
galimybes kenkti Baltijos tautų 
teisinei padėčiai. Tuo metu 
Valst. Departamento pareigūnai 
tvirtino, kad sutarties sudary
mas jokiu būdu neliečiąs JAV 
vyriausybės nusistatymo nepri
pažinti Baltijos valstybių okupa
cijos.

Viename iš ankstyvesnių me
morandumų buvo atkreiptas ypa
tingas dėmesys į tą padėtį, kurio
je gali atsidurti pripažintieji ir 
veikią Lietuvos konsulatai. Suti
kimas tame pat mieste steigti 
Sovietų S-gos konsulatą Krem
liaus vyriausybės ir gali būti aiš
kinamas tų veikiančių mūsų ir 
kitų okup. kraštų konsulatų nebe- 
pripažinimu. Todėl ir buvo pra
šoma okupacijos nepripažinimo 
klausulę įjungti sutartin, kad ap
saugojus veikiančių Baltijos vals
tybių konsulatų teises ir jųjų atei
ties statusą.

Panašų klausimą Valst. Sek
retoriui buvo iškėlęs ir senat.B. 
Hickenlooper, kartu pastebint, 
kad sovietinių konsulatų veiklos 
praplėtimas galįs kenkti ir.kraš- 
to saugumui. Tuo reikalu savo 
susirūpinimą buvo pareiškęs ir

LAIŠKAIS
Z

Z /A

KAS BŪTŲ BUVę DAR "DAUG 
BLOGIAU"?

Diskusijos dėl to, ar 1939 m. 
vokiečių-lenkų karui prasidėjus 
Lietuva turėjo išnaudoti progą 
pati atsiimti okupuotą sostinę, 
ar laukti, kol kas kitas jai ją 
padovanos, - šiandien yra tiek sau
sai teoriškos, kiek ir abstraktinis 
menas, kada jam bandoma suteik
ti visokias filosofines bei meta
fizines prasmes.

Dr.J. Jakštas savo vertingame 
straipsnyje apie istorinį žvilgs
nį į nepriklausomos Lietuvos žlu
gimą yra su apčiuopiamesniu po
lėkiu ir duoda aiškų atsakymą. 
Neigiamą. Vilnių savomis jėgo
mis iš lenkų atsiimti, anot jo, 
kurstę tik "kai kurie jauni poli
tikieriai". Ir jei Lietuva būtų jų 
paklausiusi, ji vėliau "būtųbuvu- 
si visur Vakaruose ir čia Ame
rikoje apšaukta susidėjusi suhit- 
leriška Vokietija ir užsitraukusi 
sau nepaykantą, kuri būtų galė
jusi skaudžiai atsiliepti karo ir

FBI direktorius J.E. Hooveris. 
Tačiau ir čia atsakymas buvo tas 
pats: jokių pasikeitimų Baltijos 
kraštų okupacijos atžvilgiu irat- 
mestas baiminimosi motyvas dėl 
pavojų krašto saugumui...

Žodžiu, Senato komisijai pra
vėrus vartus sutarties ratifika
vimui, ta eiga sulaikyti vargu ar 
beįmanoma.

Tačiau Baltijos tautų išeivi
ją atstovaujančius veiksnius tai 
įpareigoja imtis visų galimų žy
gių veikiančioms mūsų konsula- 
rinėms institucijoms apsaugoti 
ir kartu padaryti viską kas esa
mose sąlygose įmanoma, kad nau
joji sutartis neprisidėtų prie di
desnio sušvelnėjimo tos politi
kos, kuri gali būti pavojinga Bal
tijos valstybių okupacijos teisi
nio ir faktinio nepripažinimo pa
dėčiai.

Senate tas klausimas dar bus 
persvarstytas, bet paprastai, ko
misijai pasisakius teigiamai, tos 
sutarties ratifikavimo atmetimas 
vargu ar lauktinas. Nebent būtų 
dar kuriam laikui -atidėtas, ko 
sunku šiuo metu tikėtis.

Prie bet kokios veiksnių akci
jos gali prisidėti ir visuomenė, 
savo valstijų senatoriams para
šant po laišką ir trumpai išdės
tant motyvus, kodėl tos sutarties 
ratifikavimui visuomenė, (kurios 
balsai bus reikalingi artėjančiuo
se rinkimuose,) tai sutarčiai ne
pritaria. Šitą laiškų rašymo ak
ciją privalėtų visu spartumu or
ganizuoti tos organizacijos, ku
rio tai nekartą jau yra organiza
vę ir turi pakankamai patirties.

Jei tuo klausimu tylės visuo
menė, ir veiksnių balsas neturės 
to svorio, kokį jis turėtų patyrus 
visuomenės paramą.

Reikalas svarbus ir skubus. Jei 
nieko nedarysime dabar, susi
lauksime dar nemalonesnių ir dar 
pavojingesnių sutarčių. Tai vie
na iš tokių progų, kur reikalin
gas ne tik mūsų visų organizuo
tumas, bet ir sugebėjimas paro
dyti, kad mums ne vistiek, kuria 
linkme krypsta JAV užsienio po
litika. Čia jau mūsų, nebe Viet
namo reikalas.

pokariniais laikais. Mes botume 
atsidūrę daug blogesnėje padė
tyje"...

Kaip istoriko, toks samprota
vimas yra įdomus. Kaip politiko, 
- būtų keistas, labai abejotinas ir 
ne visai tikslus.

Jeigu čia paminėti tik du kursty
toju - J. Statkų ir pulk. K. Škir
pą, - tai jiedu nebebuvo jauni 
politikieriai, o visai subrendę ir 
jau nemaža"šalto ir karšto paty
rę valstybės reikaluose. Antra, 
savo sostinės atsiėmimą nebūti
na jungti su susidėjimu su hit
leriška Vokietija ir baisiai susi
rūpinus paisyti, ką apie tai kiti 
pagalvos. Mes teigėme, kad Vil
nius teisėtai yra Lietuvos sosti
nė, todėl turėjome teisę ir parei
gą patys jį iš okupacijos išlais
vinti, kai tik tam pasitaikė palan
kios sąlygos.

Lietuvai tada pasielgus taip, 
kaip normaliai jai reikėjo, poli
tinių įvykių raida be abejo būtų 
buvusi mūsų sferoje kiek kito
kia. Greičiausia kiek geresnė,

O kaip su neapykanta, skaudžiu 
atsiliepimu ir dėl to daug bloges
ne padėtimi pokariniais laikais?

Vakarų ir Amerikos rūsčiausią 
neapykantą buvo užsitraukusi Vo
kietija ir Japonija. O ką šiandien 
bereiškia ši neapykanta, kai tos 
abi šalys jau kone Amerikos są-

Žyglo į Jungtines Tautas iniciatoriai tarp chlcagiečių visuomenininkų ALT S-gos Chicagos skyriaus 
suruoštoje gegužinėje Jonynų vasarvietėje. Nuotraukoje iš kairės: Teodoras Blinstrubas, Antanas 
Mažeika, Gražina Mažeikienė, PLB pirm. Juozas Bachunas, dr. Algirdas Budreckis ir ALT S-gos pirm, 
inž. Jonas Jurkūnas. V. Račkausko nuotrauka

Reikšmingai SLA sukakčiai artėjant
1966 metais sueina 80 metų Su

sivienijimui Lietuvių Amerikoje. 
Vardas dar dvelkia senove, tačiau 
šiandien tai yra plačiausiai pa
sklidusi, stipri įvairiais požiū
riais ir turtingiausia mūsų išei
vių organizacija su veikliomis ir 
taip pat augančiomis atšakomis 
Kanadoje bei kituose kraštuose.

Labai klystų, kas manytų (de
ja, dar pasitaiko tokių), kad tai 
esanti vien tik sveikatai ar gyvy
bei apdrausti bendrovė, nors ir 
šioje srityje, rimtai svarstant 
yra tikra, kad SLA žymiai pato
gesnė už daugelį bendrovių, sie
kiančių tiktai pelno iš draudimų.

Tiesa, panašios kitų tautybių 
organizacijos gausesnės nariais 
ir galingesnės kapitalais, bet tai 
lengva suprasti: jų išeivių daug 
didesni kiekiai. Tuo tarpu mūsų 
Susivienijimas tikrai daugiau sa
vo pelno lėšų teikia svarbiems 
tikslams. Užtenka paminėti, kad 
yra gerokai šelpęs Nepriklauso
mą Lietuvą, remia daugeriopą 
veiklą tėvynei vaduoti, nuolat tie
sia pagalbos ranką patekusiems! 
vargą žmonėms, našlėms, naš
laičiams, leidžia mokslo veika
lus, paremia periodinę spaudą, 
leidžia laikraštį Tėvynę, aprūpi - 

jungininkės? Kodėl mažai Lietu
vai, kurios veiksmai nieku nebūtų 
pakenkę nei Vakarams, nei Ame
rikai, o būtų buvęs tik normalus 
savo teisių gynimas, neapykanta 
būtų pasidariusi specialiai ne
praeinanti ir "skaudžiai atsilie
pianti"? Pagaliau, kokioje dar 
blogesnėje padėtyje mes būtume 
atsidūrę pokariniais laikais,kaip 
atsidūrėme nuo 1944 metų?... Ne
bent geresnėje, nes Amerika, 
kaip matome, šiandien vis labiau 
remia kaip tik savo buvusius ir 
net esamus priešus.

Dr. J. Jakšto samprotavimai 
yra, aišku, tik prielaidos, bet vi
sais atžvilgiais jos labai tra
pios - ir politiškai ir istoriš
kai, jeigu įvykius prieš 25 me
tus jau galėtume pradėti laikyti 
istorija.

Tai sakydamas, aš nieku būdu 
nenoriu sumenkinti savo dėkin
gumo dr. J. Jakštui už kompli
mentą apie mano rašinių stiliaus 
"prašmatnumą" ir "retus retori
nius gabumus". Sis komplimentas 
man tuo brangesnis, jog, jei jis 
būtų nors iš dalies teisingas, ro
dytų, kad mano pastangos rung
tis prieš lietuviško iškalbingumo 
nuskurdimą dar nėra visiškai 
pralaimėtos.

Iš tikrųjų, jau daugiau nei 25 
metus vis gyvendamas nelietuvių 
kalbos aplinkoje, aš labai kenčiu, 
jausdamas ir matydamas, kaip 
pati mano lietuviška kalba ir jo
sios stilius vis blogėja, stigda
mas tiesioginio kasdienos mais
to kalbos normų kontrolei, žody
no papildymui ir iškalbos (reto
rikos) kūrybai.

Už šį padrąsinimą ir kompli
mentą aš jam dešimtinę kviečių 
lauko už dyką nuplaučiau, nors 
vis nesutikdamas su jo teze apie 
tai, kas būtų buvę, jeigu kitaip 
būtų buvę.

Bronys Raila, 
Los Angeles

Dabartinis SLA prezidentas Povilas Dargis

na studentus stipendijomis, ski
ria dovanas jaunimui, išlaiko svei
katos ir poilsio namus Atlantic 
City ir t.t. Ir vis dėlto, kas 
ypatingai brangintina —brolybės 
dvasios auklėjimas narių tarpe.

Tad šiandien prisiminkime, 
kad 1886 metais lietuviai Ame
rikoje yra gyvenę visai kitaip. Tų 
metų balandžio 17 dieną New Yor
ke gausiame draugijos Lietu
viškajam balsui (laikraščiui) rem. 
ti susirinkime, kilo sumanymas 
lietuviams susivienyti ir 
tuo būdu nusikratyti išnaudo
tojais. Vienas iš svarbesniųjų 
kalbėtojų. Pijus Paseckas labiau - 
šiai jaudinosi tuo, kad mūsų liau
dis buvusi "tamsi ir be tautinio 
susipratimo", -- kai kurie lietu
viai net vadino save "paliokais" 
ir dėjosi prie lenkų susivieniji - 
mo, pasivadinusio Związeknaro- 
dowy polski, kuris skelbėsi dir
bąs lietuviams ir lenkams, iš tik
rųjų gi iš lietuvių gaudavo pini
gų bažnyčioms ir savo organiza

PLANINGAS TAUPYMAS

Dabartinis dividen
das 4'/i fa išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

cijos tikslams, bet lietuviams už 
tai neduodavo nei pamaldų, nei 
pašalpų, nei pripažinimo. Todėl 
kalbėtojas siūlo: "Čia mūs yra 
į 50 tūkstančių, bet mes išsi
sklaistę, nieko neženklinam, o 
kad susirinktumėm krūvon, kad 
žinotumėm, kur kas gyvena ir 
kiek mūs yra, tai lengva būtų 
pastatyti palocius ir mokslai- 
nes".

Specialiai komisijai išleidus 
keletą atsišaukimų, pavyko su
šaukti pirmąjį Susivienijimo visų 
lietuvninkų Amerikoje seimą 
Shenandoah miestelyje, Pa., tų 
pačių metų rugp. 15 d. Delegatų, 
ne tik pavienių asmenų, bet ir 
draugijoms atstovaujančių, at
vyko 11. Seimui vadovauti išrink
ta: pirminikas -- jau minėtas 
Pijus Paseckas, vicepirminin
kas — Obelaitis, raštininkas — 
Vincas Juodkojis ir iždininkas — 
Stasys Miliauckas.

Vladas Braziulis

ALT remia žygi į 
Jungi. Tautas

Rugpiūčio 2 d., Chicagoje, įvy
kusiam ALT centro valdybos su
sirinkime išklausytas išNewYorfc 
ko atvykusių Lietuvos Nepriklau
somybei atstatyti komiteto pir
mininko A. Mažeikos ir valdybos 
nario Alg. Budreckio pranešimas 
apie rengiamą New Yorko lietu
vių manifestaciją lapkričio 13 d. 
Plačiau išdiskutavus pateiktą 
manifestacijos programą, sie
kiančią sutraukti į Madison 
Square Garden keletą dešimtų 
tūkstančių lietuvių protestui 
prieš Lietuvos okupaciją, bolše
vikų įvykdytą prieš 25 m., ir krei
pimuisi į Jungtines Tautas su rei
kalavimu smerkti okupaciją ir 
sovietinį kolonializmą, ALT cent
ro valdyba pritarė komiteto už
mojui, pažadėjo paramą ir taip 
pat nutarė skatinti ALT skyrius 
ir visuomenę komiteto žygį rem
ti darbu ir dalyvavimu manifesta
cijoje. Šiam tikslui iš ALT iž
do Lietuvos Nepriklausomybei 
atstatyti komitetui paskirta 
$1,000.00.

Centro valdyba aptarė ir ki
tus aktualiuosius organizaci
jos reikalus, pasiinformavo apie 
vykdomus liudininkų apklausinė
jimus Senato Užsienio Komitete 
dėl JAV -- Sovietų konsullari- 
nės sutarties ratifikavimo. Ap
tarti ir būsimo metinio ALT su
važiavimo (š.m. spalio 23-24 d.) 
reikalai.

Posėdyje dalyvavo: inž. E.Bart, 
kus, T. Blinstrubas, dr. K. Dran- 
gelis, inž. A. Rudis, L. Simutis, 
dr. J. Valaitis ir J. Talalas.

Taip pat pranešimą išklausė 
Lietuvos Generalinis Konsulas 
dr. P. Daužvardis ir JAV LB 
Centro valdybos pirmininkas J. 
Jasaitis.

ALT

ŽYGIS MICHIGANE

Grįžtant iš Toronto, žygio į 
Jungtines Tautas koordinatoriai 
rugpiūčio 5 d. užsuko į ateiti
ninkų sendraugių stovyklą Daina
voje, kur jie išdėstė lapkričio 13 
d. manifestacijos siekius. Atei
tininkų sendraugių veikėjai pri
tarė užsimojimui sutikdami pri
sidėti prie kolonijų aktyviu or- 
ganizavimusi. PLB jaunimo rei
kalų vedėjas Vyt. Kamantas dar 
tarėsi su KLA koordinatoriais bū-, 
Simo Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso reikalais.

Vakarop, žygininkai, Antanas 
Mažeika, Gražina Mažeikienė ir 
Algirdas Budreckis, posėdžiavo 
Dariaus-Girėno Klubo patalpose 
su Detroito veikėjais. Iš Detroi
to veikėjų posėdyje dalyvavo Eu
genija Bulotienė, Antanas Jo
nužis, Kazys Veikutis, Alber
tas Misiūnas.James Asminas, An
tanas A. Zaparackas, Algis Zapa- 
rackas ir Jonas Atkočaitis. Iš
klausęs pranešimus, susirinki
mas vienbalsiai nutarė imtis ini
ciatyvos suorganizuoti Detroito 
aktyvą. Vilniaus Krašto C.V. 
pirm. Kazys Veikutis apsiima va 
dovauti iniciatorių grupei. Kiti 
Detroito iniciatoriai yra PLB 
Jaunimo Kongreso pirm, Algis 
Zaparackas, Albertas Misiūnas, 
Jonas Atkočaitis, Eugenija Bulo
tienė ir James Asminas. Iniciato
riai sušauks visuomenės susirin
kimą Detroite. Po susirinkimo 
KLNA koordinatoriai tarėsi Vil
niaus klausimo ir studentų sąjun
gos reikalais.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Jauno poeto portretas
Dienos gęstančių pasaulių gelsvos mirga,
Ir mėlynųjų gyslų tinkluos žaidžia šalti pirštai. 
Ne! Nereik! Kraštan, kur nieks nemiršta, 
Lėk, kaip žaibas, degančios jaunystės žirge!.

Pristatydami sovietiniam skai - 
tytojui Leono Skabeikos kūrybą, 
jo laikmetį ir kai kuriuos bio
grafijos bruožus, vienas kitas 
amžininkas, o ypač dabarties me
to sovietinis kritikas V. Kubi
lius iš kailio neriasi, mėginda
mas poetą vaizduoti rėmuose, ku
riuose jis turėtų atrodyti, kaip 
tragiška supuvusios'lietuviškos 
buržuazijos auka.

Poetas, esą, kovojo su tuo su
puvimu, juo biaurėjosi, kentėjo 
ir blaškėsi, kol buržuazija jį 
nužudė, negelbėdama iš ligos.

duoti ligoniui neturto liudijimą.
Sovietiniai dvasios proletarai 

stengiasi ir visaip kraipo, bet 
vistiek ligi galo nepajėgia iš
meluoti. Skabeika savo socialine 
kilme nebuvo proletaras ir vė
liau studentaudamas Kaune vedė 
tik jau ne "darbininkišką gyveni
mą", Jis nebuvo jų.

Skabeika, gimęs 1904 m. Žio
gaičių kaime netoli Viekšnių mies
telio, buvo vidutinio ir pasiturin
čio ūkininko, taigi buržujaus, 
buožės, "kuloko" sūnus. Vienas 
jo dėdė buvo kunigas, du broliai

Viekšnių miestelis, kuriame

Savo ideologiniame ribotume jis 
ilgai nematė rytuose šviečian
čios žvaigždės ir tik į amžiaus 
pabaigą praregėjo, karštai trokš
damas socializmo, kuris Kubi
liaus vyzdyje spindi penkiakam
pe bolševizmo žvaigžde.

Galėtume sutikti, kad sovie
tinis literatūros politrukas vie
ną kitą smulkų taškelį turi sa- 
,vo naudai, bet bendras Skabei
kos poezijos, jo gyvenimo ir 
biografijos, jo likimo ir trage
dijos piešinys išėjo daugiau negu 
griozdiškas. Tikrovė buvo ge
rokai ne tokia. Tiesą sakant, ko 
kito ir negalime laukti iš sovieti
nių "matympunkčių".

gyveno ir mokėsi L, Skabeika.

liko ūkininkauti, o Leonas leidžia 
mas J aukštuosius mokslus. Ne
priklausomos Lietuvos laikais 
išleisti vieną sūnų į mokslą iš 
pasiturinčio ūkio nesiskaitė nie
ko nepaprasto ar labai sunkaus. 
Tai buvo vienas iš pačių norma
liausių atvejų.

Ir tokie ūkininkų sūnūs ar duk
terys, atvykę Kaunan į universi
tetą, paprastai iš tėvų gaudavo 
mokslapinigius ir užtenkamą iš
laikymą ir jei dukterys nebūdavo 
išskirtinos puošeivos, o sūnūs ne 
girtuokliai ir latrai, jie gal be 
prabangos, bet ir be didelių sun
kumų ir be skurdo baigdavo stu
dijas, vėliau pereidami į savo pa
sirinktus verslus. Kam būdavo 
labiau striuka su pinigais, tų dau
gelis ieškodavo ir rasdavo kuk
lias tarnybas, daugiausia val
džios įstaigose ar šiaip privačio
se verslavietėse. Kai kurie gau
davo uždarbių iš vadinamų priva
čių pamokų. Priešingai negu ir 
dabar dar Amerikoje, be galo re
tas studentas tikro proletaro ran
gu eidavo į fabrikus užsidirbti 
sau lėšų studijoms. Iš savo anų 
laikų pažįstamų aš tokio neatsi
menu ir nežinau nė vieno...

Ypač Leonas Skabeika Kaune 
toli gražu nebuvo vargstantis stu
dentas, badaujantis jaunas poe
tas. Per ketverius metus (1927- 
31) gerai jį pažinau, protarpiais 
labai artimai draugavau, abu bu
vome to paties humanitarinių 
mokslų fakulteto studentai, lan
kėme tų pačių profesorių paskai
tas, dalyvavome tuose pačiuose 
literatų būreliuose (pvz. "Ex- 
press" grupėje). Pagaliauiride 
ologinėj plotmėj nebuvom tolimi: 
Leonas priklausė liaudininkų 
srovės varpininkams, jų rinkti
nei "Žalgirio" korporacijai, o aš 
kurį laiką socialdemokratų 
"Žaizdrui". Tada, kaip ir vėliau 
tarp tų dviejų sroviųbūdavo sim
patijos, ir nors iš esmės tai yra 
skirtingos ideologijos, tos grupės 
savitarpyje vis palaikydavo tam 
tikrą "koaliciją".

•
Ne, Leonas Skabeika tada ne-

Kvailiausia, tai tie tušti mė
ginimai vaizduoti Skabeiką, kaip 
buržuazinės santvarkos nelai
mingą auką, beveik kaip poetą 
vargšą ir neturtingą studentą pro
letarą, kurio nelaimės niekas ne
norėjo suprasti ir užjausti, kurį 
visi skriaudė, pradedant buržu
jais tautininkais ir liaudininkais 
Kaune ir baigiant Viekšnių vals
čiaus viršaičiu, atsisakiusiu iš-

Leonas Skabeika (kairėje), kai 1930 metais įėjo į studentų varpi
ninkų "Žalgirio" korporacijos valdybą. Vidury sėdi stud. technikas 
Jokūbas Kregždė, korporacijos pirmininkas, kuris netrukus susir
gusiam poetui organizavo pagalbą ir teikė paramą ligi mirties.

buvo joks vargšas, skurdžius ir 
bėdžius, lietuviškos buržuazijos 
skriaudžiamas vaikinas. Nieko 
panašaus!

Jis buvo greičiau - ponaitis sa
vo vidumi ir savo išvaizda. Poe
tas, ir sparčiai garsėjantis, ne
abejotinų gabumų, aiškiai žadan
čio talento, ne silpno intelekto, 
ne kvailas, ne naivus. Savotiškas, 
labai skirtingas nuo kitų, poezi
joje niūrus ir juodai tragiškas, 
audringas ir "demoniškas",panie
kos, pasityčiojimo ir smerkimo 
žaibais spjaudantis įniekingąpa
saulį, tuščią gyvenimą, hipokri- 
tišką sumenkusį ir bejėgišką 
žmogų, labai originalus ir kiek 
keistas ir gal, kaip daugelis mū
sų žaliausioje jaunystėje, kažkur 
kažkaip truputį sugedęs.

Kad jis buvo gilus ir rimtas 
vyras, rodė tai, jog nesijautė nei 
patenkintas, nei laimingas, nors 
tam savo aplinkoje nestokojo bū
tiniausių davinių, kurių jis iš tik
rųjų turėjo net su pertekliumi. 
Tiesa, jo tik ūgis nebuvo nei 
stambus, nei aukštas, bet toks pro
porcingai vidutinokas, tačiau už
tenkamai lieknas ir tiesus. Bet 
galva ir veidas išsiskyrė iš dau
gelio. Tai buvo neginčytinai gra
žus vaikinas: juodi, tiršti, kiek 
garbanoti plaukai, kuriuos jis 
visada laikė rūpestingai sušukuo
tus, taisyklingas veidas, raus
vai skaistūs skruostai, tamsiai 
užbrėžti antakiai, "degančios" 
akys, "aistringos" lūpos, nuo ku
rių retai tepranykdavo ironiška 
šypsena, - žodžiu, pačių geriau
sių laikų ir absoliučiai romantiš
kas tipas. Jei ieškoti fizinių ati
tikmenų, jo veidas nebuvo pa
našus į jo mėgiamąjį surūgusį 
ir išeikvotą "dekadentišką" Bau- 
delaire veidą, o greičiau į aud
ringiausių romantizmo laikų po-

• ezijos princo lordo Byrono...
Sutikčiau, kad šių žodžių įsi

bėgėjime gal kiek ir perdedu. 
Akylus ir patyręs stebėtojas be 
abejo būtų dar nesunkiai įžiūrė
jęs mūsų poeto veide ir manie
rose įvairių bruožų, labiau že
mišku ir žemėtų, nepakankamai 
rafinuotų, nemiesčioniškų ir ne- 
dekadentiškų, kurie rodytų, kad 
sveikas jaunuolis yra kilęs tie
siai iš ūkininko šiaudinės pasto
gės ir iš tolimos privincijos 
kaimo ar miestelio dar tik Švie
žiai persikėlęs į "dideli mįpstą" 
- Kauną... Galime' to ir nenuty- 
lėti, tai ne yda ir ne pažemini
mas. Daugeliui iš mūsų taip bu
vo, pačius žymiausius ministeri 
jų ir salonų liūtus įskaitant.

Bet aš nesutikčiau su Pulgiu 
Andriušiu, kai jis, "Pirmosios 
pradalgės" metraštyje vaizdžiai 
budindamas režisieriaus Romu
aldo Juknevičiaus aprangalą, pa 
brėžtinai iškėlė jo švarko ir kel
nių, marškinių ir kaklaraiščio, 
net rankogalių sankabėlių išskir
tiną františkumą ir visada mies
čionišką išsipustymą, beveik kaip 
vienintelio tokio anais laikais jam

gėlės bytnikai buvo baisiai naujas 
ir originalus išradimas! Galėčiau 
atsiliepti su Basanavičium iš 
"Aušros" pirmojo numerio:ho- 
mines historiarumignarisemper 
pueri sunt...

Skabeika jau nebevilkėjo milo 
sermėgos, ir nė karto jo nema
čiau su namie austos drobės 
marškiniais. Jo žieminis paltas 
buvo geros užsieninės medžiagos 
ir dar su juodo aksomo apikakle 
pagal ano laiko madą. Jis buvo 
visada gražiai, tvarkingai, net 
elegantiškai apsirėdęs, švarus, 
kai kada su odekolono dvelkimu, 
pomadomis ir galbūt pudra po nu- 
siskutimo. Ne dažnas studentas 
humanitaras čia jam galėjo pri
lygti, ir niekada neturėjau įspū
džio, kad šiuo punktu Juknevičius

jį būtų daug viršijęs.
Gi jei čia ne naujo mūsų por

tretisto dailininko J. Pautieniaus 
dažais, o tik bespalviais žodžiais 
mėginau nupiešti jauno dailaus 
poeto paveikslą, tai ypač norėda
mas paliudyti, kad jam suktis 
miesto visuomenėje, jaunuome
nės sambūriuose, ypač ponių ir 
panelių rateliuose nebuvo jokių 
sunkumų ir vidinių ar išorinių 
stabdžių. Jis buvo visų mėgia
mas, laukiamas ir priimamas, 
merginų galbūt ir ieškomas, nes 
buvo gražus jaunikaitis,patrauk
lus, įdomus, intriguojantis, poe
tiškas ir romantiškas.

Tik kodėl savo poezijoje jis 
nuolat bylojo toks niūrus, piktas, 
nelaimingas, priekaištaujantis, 
grasinantis "juodas angelas", vis 
lyg mirties trokštantis "demo
nas"?

DIRVOS PRENUMERATORIAMS 
PUIKI PROGA įSIGYTI AR 
PADOVANOTI LIETUVIŠKA

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

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

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

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

Ta proga per Dirvą patariame paskubėti įsigyti:

A: .Merkelio — ANTANAS SMETONA — monografija — kaina $12.50
LAISVĖS KOVĘ DAINOS .. .......................................................... $ o.OO
B? Armonienės — LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOVV (angį, laida) $ 3.95 
K. Almeno — UPĖ į RYTUS, UPĖ f ŠIAURĘ (2 d. romanas) tomas po $ 3.00
A. Mackaus — CHAPEL B — poezija $ 3-00
.J. Mikuckis — DERLIAUS VAINIKAS — poezija ■ $ 4.00
B. Railos — Iš PASKENDUSIO PASAULIO.................................... 5.00
B. Railos — TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ S 5.00

Visa eilė kitu lietuvišku knygų. Teiraukitės!

pažįstamo Kauno studento. Tai 
tiesa ir gal komplimentas Romual
dui, bet bendrai paėmus tai netie
sa. Neminėkim ano laikotarpio 
mūsų studentijos pirmaujančio 
franto Algirdo Sklado-Skladaus- 
ko (dėl to virtusio komiška fi
gūra ar dar vieno kito "šoko
ladinio kareivėlio". Puikiai,puoš
niai, tvarkingai ir švariai, net 
įmantriai apsirengusių studentų 
buvo gana daug, ypač technikos ir 
teisių fakultetuose.

Andriušio išdėstyta pažiūra 
daugiau priklauso skirtingai ide
ologijai. Tos bohemininkų "ide
ologijos" tada prisilaikė Antanas 
Miškinis, Pulgis, dar gal kelios 
dešimtys, jų tarpe vienu laiko
tarpiu ir aš pats. Mums tikrai 
tada atrodė, kad gera, labai tvar
kinga, stilinga, dar saugok Dieve 
odekolonu iškvėpinta apranga yra 
yda ir prastas liudijimasapieto- 
kio vaikino būdą ir asmenybę. Tai 
tuščiaviduris miesčionis, paikas 
pamaiva, falšyvas ponaitis, susi- 
laižęs veršelis,karjeristas,ari- 
vistas!

Visai kas kita, jeigu koks ber
niokas apsirengęs ir laikosi, kaip 
tikras bernas. Kelnės neprosy- 
tos, švarkas su išlieto alaus dė
mėm, batai paskutinį kartą valy
ti prieš mėnesį ir išklypę, kak
laraištis nutrintas ir persisukęs 
ant šono, arba ir be jokio kakla
raiščio, tik užsimovęs "fufaiką". 
Plaukai kirpti prieš pusmetį ir 
padraikyti atgalia ranka. Jokių 
pomadų (apsaugok Viešpatie!), 
jokių kvepalų ir "deodorontų". Gi 
jei kojinės kiauros ir iš tarpu
pirščių dvelkia nuosavas odeko
lonas, tai dar geriau... Tik barz
dos buvo dar ne madoje.

Ir jūs šiandien gal sakytumėm, 
kad New Yorko,Baltimorės.Chi- 
cagos, San Francisco ar Los An-

Dail. Aleksandros Vitkauskaitės-Merker aliejaus kūrinys "Lietu
vaitė pina kasas", kuris drauge su Wm. Vitkaus ir M. Žukauskienės 
kūriniais skiriamas laimėjimui, nusipirkusiems bilietus už 25 c., 
paremti lietuviškų lėlių "Kaimo vestuvės" parodai Better Living Cen 
ter patalpose Pasaulinėje Mugėje New Yorke.

Lietuvišką lėlių paroda
Apie "Lithuanian Doll" -- lie

tuviškojo kaimo vestuvių parodą 
New Yorko mugėje Better Living 
Center, paminėjo ir New York 
Times. Kasdien "vestuves" ap
lanko tūkstančiai lankytojų, jų 
tarpe nemažai ir lietuvių. Žiūro
vai supažindinami neviensu"ves' 
tuvėmis", bet, lietuvaitės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
praeivius informuoja apie Lietu
vą.

Šiuo pavyzdingai įruoštu lietu
višku kampeliu rūpinasi komite
tas. Rūpesčių gi ten visokių. Tiki
masi, jog anksčiau vien dviem 
lietuvaitėms tekusi našta bus leng . 
vesnė.

Komiteto garbės pirmininkė — 
Ona Kajeckienė iš Washingtono, 
D.C.; garbės narės — Magdele- 
na Avietėnaitė, Regina Budrienė, 
Juzė Daužvardienė, Janina Simu
tienė ir Marija Žadeikienė.

Kitos komiteto narės — Antoi- 
nette Binkins, Olga Brady, Alek
sandra Merker, IzabelėMisūnie- 
nė, Lilija Paulik, Ona Petrash, 
Irena Sandanavičiūtė, Aldona Sa- 
vičiūnienė, Marytė Shalins, Bro
nė Spūdienė, Elena Venis, Mari
ja Virbickienė ir dr. Marija Žu
kauskienė.

Iždininkė yra Kazimiera Gene- 
vich, 105 Etna Street, Brooklyn, 
N.Y.; Chairman, Elena Kulber, 
317 - 84th Street, Brooklyn,
N.Y. Sekretorė Loretta Stukas,

1016 Schleiffer Road, Hillslde, N. 
J.

Visų išlaidų suma siekia dau
giau kaip 2,000 dol. Lėšoms su
telkti "Lithuanian Doll" komite
tas ruošia laimėjimus. Trys mū
sų dailininkai -- Aleksandra Mer
ker, Wiiliam VVitkus ir Marija 
Žukauskienė padovanojo po vieną 
vertingą paveikslą. Penki bilietai 
parduodami po 1 dol. Traukimas 
įvyks Better Living Center spa
lio 10 d. Bilietus galima įsigyti 
pas visas komiteto nares ir nu
rodytais adresais.

Tie, kurie jaučia, jog verta 
prisidėti prie šių "vestuvių" — 
lėlių parodos išlaikymo, prašo
mi šiuo būdu aukomis kiek galint 
prisidėti.

Be to, visi kurie lankys New 
Yorko mugę, būtinai kviečiami 
aplankyti Better Living Center, 
kur lietuviškoji kertelė atkrei
pia daugelio lankytojų dėmesį. 
Ypač mums, lietuviams, tai tu
rėtų rūpėti.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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RUMUNIIOJE KELIAMAS TAUTINES KULTŪROS
SAVITUMAS Vyt. Alseik a

Liepos mėn. Bukarešte įvy
kęs Rumunijos darbininkų (dabar 
— komunistų) partijos suvažia
vimas buvo daugiausia skirtas 
ūkio klausimams ir ypatingai 
naujajarh penkmečio’ planui ap
tarti. Jau žinoma, kad rumunai 
itin susirūpinę plėsti prekybos 
ryšius su Vakarų kraštais. Kon
grese buvo kalbama apie viso
keriopą Rumunijos pažangą, apie 
pramonės kilimą ir, aišku, buvo 
vengiama nurodyti J tai, kad nė
ra pavykę gyvenimo lygį pakelti 
tiek, kad nebūtų gyventojų nusi
skundimų prekių kainomis ir pan. 
Pažvelkime J rumunų darbininkų 

atlyginimus. Specialistai per 
mėn. uždirba maždaug 1000 lejų, 
pagalbiniai darbininkai — žymiai 
mažiau. Tiesa, butai nėra bran
gūs, bet juos sunku gauti. Tuo 
tarpu už eilutę (kostiumą) Rumu
nijoje tenka mokėti tarp 1100-1800 
lejų, už TV aparatą -- 4200, už 
rusiškos gamybos šaldytuvą — 
3900, už motociklą — net 4000 
lejų. Perbrangūs ir batai bei kiti 
plataus vartojimo reikmens. 
Penkmečio plane numatyti atly
ginimų pakėlimai labai nedide
li. Dabar, kai rumunai susirūpi
nę dar labiau atidaryti prekybos, 
ūkio vartus Vakarų link, teks pa
laukti, ar tų ryšių sustiprinimas 
lemiamai prisidės prie gyvenimo 
lygio pakėlimo.

Savo ruožtu, kai rumunai tiek 
susirūpinę savarankiška, nuo 
Maskvos nepriklausoma ūkio po
litika, negalima Rumunijoje ne
pastebėti šiuo metu vyraujančių 
tautinių, nacionalinių nuotaikų. 
Jos itip gyvai reiškiasi Rumuni
jos intelektualiniame, kultūros gy
venime. Neseniai Rumunijoje ir 
kituose rytų bloko kraštuose lan
kęsis šveicarų laikraštininkas 
Victor Meier pažymi, kad rumu- 
nų knygynuose pastebėsi naujas 
įvairių laikotarpių rumunų rašy
tojų veikalų laidas, kai kurios 
knygos išperkamos per kelias

KOSTAS BUTKUS
LO - KOŠT CO.

NAMŲ PAGERINIMO BENDROVE

3407 W. 7l»t Street
CHICAGO, ILL. 60629

Telefonai: PR &-Z781 rytais ir 
vakarafe
I.L 5-6291 bet kuriuo 
laiku.

DURYS
Ko«to Butkaus sukonstruotos ir ui- 
patentuotos tvoroa, landai, stogeliai, 
vonioms durys, krautuvių sumoder
nini mas ir krti modernūs namų pa
gerinimai. Geriausio metalo didžiau
sias pasirinkimas. RuoAdamieai ką. 
nors pagerinti krelklti* J mus ir su
teiksime informaciją nemokamai, o |qs sutaupysite pinigų ir gausite ge
resnes medžiagai ir darbą.

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

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

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

dienas. Filmuose ir teatre daž
nai panaudojama rumunų istori
nė tematika. Palyginus su Stali
no periodu, kai buvo keliama tik 
komunistinė praeitis, dabar jau 
norima iškelti, ryškinti tai, apie 
ką daugelį metų tylėta. Įdomiau
sia tai, kad tą dėmesį tautine te
matika ar tradicijomis skatina 
net ir pats režimas.

Tautinė tematika pabrėžiama 
straipsniuose apie Rumunijos is
toriją ir juose, pvz. jau pusantrų 
metų einančiame žurnale "Lu- 
mea" (Pasaulis) kiekviename nu
meryje skelbiamas straipsnis 
apie rumunų istorijos viduramžių 
laikais buvusius įvykius. Kokia 
tų straipsnių mintis? Nurodoma 
j moldavų ar valakų kunigaikš
čių siekimus vesti nepriklauso
mą politiką. Dar daugiau: žino
mas "Mažosios Antantės" laikais 
rumunų užsienio reikalų minist
ras Titulescu jau paverčiamas 
tautine asmenybe ir kruopščiai 
analizuojama to politiko žygiai. 
Jie pristatomi pavyzdžiu dabar 
vestinai politikai.

Tautinės tematikos kėlimas ru
munų rašytojams bei meninin
kams teikia laisves, kurios žy
miai skiriasi nuo kituose komu
nistinio režimo kraštuose pri
valomos ar skatinamos politikos 
puoselėti vad. "socialistinį re
alizmą". Juk, štai, dabar Rumu
nijoje tautiniais rašytojais iške
liami asmenys, poetai ar prozai
kai, savo metu, kad ir 19 amžiu
je, nieko bendro neturėję su pro
letariniu realizmu. Rumunai sa
vo kultūros atstovu laiko ir Pa
ryžiuje gyvenantį dramaturgą 
Ionesco.

Tokia liberalizacijos kryptis, 
žinoma, palengvina rumunams 
žvelgti į Vakarus ir siekti su jais 
glaudesnių ryšių. Rumunija jau 
nuo seno save laiko lotyniškuoju 
kraštu, taigi tokiu, kuris turi pri
klausyti Vak. Europos kultūrai. 
Tiesa, pradžioje, kai Rumunijo
je buvo ryški sovietų įtaka, ban, 
dyta aiškinti, kad rumunų kalbo
je esamą nemaža slaviškų ele
mentų bei įtakų, tačiau tos pas
tangos tebuvo laikinas reiškinys. 
Pats režimas įžiūrėjo, kad būtų 
beprasmiška drausti tautinių t ra. 
dicijų kėlimą ir kultūros saitų 
su Vakarais plėtimą.

Atrodo, kad režimas tų kultū
rinių ryšių srityje yra parodęs 
realybės pajutimo supratimą. 
Pvz. knygynuose, šalia rumunų 
rašytojų veikalų, lengva pastebė
ti gausiai Vakarųliteratūros ver
timų ypač iš prancūzų bei italų 
kalbų. Pasirodo Vakarų klasika 
bei naujųjų rašytojų veikalai. Tuo 
tarpu rusų knygos ar plokštelės 
sunkiai randa pirkėjus ir par
davėjams nuolat tenka mažinti 
kainas. Tai reiškinys, kurių šių 
eilučių autorius 1964 metais ru
denį pastebėjo vakarietiškoje fe
deralinės Jugoslavijos valstybėje 
-- Slovėnijoje. Niekas nesistebi, 
jei šiuo metu tiekBukarešte.tiek 
kituose Rumunijos miestuose 
dažnai galima nugirsti posakį, 
kad "Rumunija, tai lotyniškoji 
sala slavų vandenyne".

Žinoma, visi tie reiškiniai dar 
nereiškia, kad kultūros gyvenime 
jau įsiviešpatavusi visiška lais
vė. Kultūros srities pareigūnai 
yra pareiškę, kad apie visišką 
laisvę negalima kalbėti. Meno 
baruose rumunai naudoja daugiau
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pragmatines pažiūras — jie aiš
kina, kad "socialistinis realiz
mas" atspindi gyvenamąjį laiko
tarpį, o kadagi mene atsispindi 
mūsų gyvenamas laikotarpis, tad 
ir visus meno, kūrybos reiškinius 
jau galima laikyti "socialistiniu 
realizmu". Apie tai liudija kad ir 
abstraktinio meno parodos.

Jei meno srityje režimas lin
kęs daryti nuolaidų, to negalima 
pasakyti apie politinės galios bei 
partijos vadovavimo sritis. Ru
munijoje neįmanoma partijos ga
lios klausimą paliesti spaudoje ar 
literatūroje. Visiškai negalima 
bandyti aiškinti, kad partijos mo
nopolinis valdymas laikytinas "ne 
demokratišku" ar panašiai. Tas 
pats su sukolektyvinto Ūkio kri
tika.

Kas Rumunijoje stebina Vakarų 
pasaulio turistą, yra dar tai kad 
krašto gyventojai turi galimybių 
per spaudą bei radiją, gauti paly
ginti objektyvų Vakarų gyvenimo 
vaizdą ypač kultūros srityse. Ru
munijoje pilna Vakarų technikų, 
specialistų, montuojančių iš Va
karų kraštų pristatytas fabrikų 
dalis. Tačiau vietos gyventojams 
daromos didelės kliūtys patekti į 
užsienį ir savo akimis susipa
žinti su Vakarų gyvenimu. Ofi
cialiai aiškinama, kad tai vykdo
ma devizų sumetimais. Tai ne
įtikina. Sunkumai savo gyvento
jus išleisti į Vakarus aiškiai 
sietini su politiniais sumetimais. 
Laikui slenkant tokios pažiūros tu - 
rėš keistis ir ypač turint galvoje 
pramonės moderninimą, vis la
biau gyvėjančius prekybos ryšius 
su Vakarais ir minėtu nemažu 
tautinės kultūros lygiu.

KAS GALI 
NAUDOTIS 
MEDICARE 
ĮSTATYMU?

Pagal naująjį Medicare įstaty
mą, visi sulaukę 65 m. amžiaus 
ir i mėnesį sumokėję po 3 dol. 
galės naudotis praplėstomis li
goninės ir gydytojų paslaugomis.

įstatymas, kaip jau minėjome 
anksčiau, įsigalios 1966 m. liepos 
1 d. Iš jo teikiamų palengvinimų 
išjungiami valst. tarnautojai, iš
ėję iš tarnybos po 1965 m. vasa
rio 15 d. kurie gauna fed. valdžios 
tarnautojams numatytas apdrau- 
das, kai kurie svetimšaliai ir 
žmonės, nusikaltę šio krašto sau
gumui.

Nuo 1966 m. liepos 1 d. bet ku
rios ligos atveju suteikiami visi 
normalūs ligoninės patarnavimai 
iki 90 dienų. Pacientas moka 40 
dol. už pirmąsias 60 dienų ir 
10 dol Į dieną po to. Taip pat — 
100 dienų pripažintoje senelių 
prieglaudoje (nursing home) per
kėlus iš ligoninės, pacientui su
mokant po 5 dol. į dieną po 20 
dienų: 100 vizitų gailest. sese
lės, terapisto ar sveikatos pa
tarėjo, namuose pacientas mo
ta 20 dol. ir 20% kainos 20 dienų 
laikotarpyje. Psichiatrinėje ligo
ninėje patarnavimai iki 190dienų.

Apdrauda liečia ir namuose ser
gančius. Sumokėjusiems po 3 dol. 
į mėnesį, (mokestis atskaitomas 
iš pensijos čekio) bendrą sumą 
50 dol., 80% paciento sąskaitos 
apmoka valdžia. Iapmokamas sąs • 
kaitas Įeina gydytojo sąskaitos, 
ir 100 gailest, seselių vizitų, plau ■ 
čių nuotraukos ir laboratorija, kt. 
nuotraukos ir radiumoterapija, 
ambulansas ir bandažai.

Pensininkų laimėjimai 
naujuoju įstatymu liečia 7%paki- 
lusią pensiją ir galimą papildomą 
uždarbį, kurio minimumas nuo
1.200 dol. Į metus pakeltas iki 
1.500 dol.

Pradedant š.m. rugsėjo mėne
siu, našlės gali gauti pensiją su
laukę 60 metų vietoj 62.

Darbe sveikatos nustoję as
mens kompensacija galės natldo- 
tis ir 12 mėnesių praėjus nedar
bingumo stovyje.

Nuo š.m. sausio 1 d. jau įsiga
liojo teisė našlaičiams ar ne
darbingų tėvų vaitams gauti pa
šalpas iki 22 m. amžiaus, vie
toj 18 m.

Gauną "arbatpinigius" tarnau
tojai privalo savo pajamas pra
nešti darbdaviui, kad iš tų paja
mų atskaičius Sočiai Security
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ALT S-gos Chicagos skyriaus valdyba su Sąjungos pirm. inž. J. Jurkūnu. Nuotraukoje iš kairės: S. 
Orentas, S. Šaučiūnas, A. Kazanauskienė, inž. J. Jurkūnas, G, Modestavičienė ir P. Stoncelis.

V, Račkausko nuotrauka

Pagerbtos ALT S-gos ir Vilties D-jos valdybos
ALTS Chicagos skyrius lie

pos 31 d. Jonynų vasarvietėje, 
suruošė jaukų vasaros balių nau
josioms ALTS Centro ir Vilties 
d-jos valdyboms pagerbti.

Nors diena buvo lietinga, per 
du šimtu svečių susirinko į pui
kias inž. Vytenio Jonyno supro
jektuotas ir Vilties d-jos vicepir 
mininko Kazio Pociaus pastaty
tas pobūviams patalpas. Apati
nėje salėje jau nuo šeštos va* 
landos vakaro ALTS Chicagos 
pirm. Stasys Orentas su ponia 
Viktorija vaišino svečius.

8 vai. svečiai susėdo prie vai
šių stalų viršutinėje erdvioje 
salėje, iš kur pro langus buvo 
matyti gražiai apšviestas mels
vas plaukiojimo baseinas ir ža- 
liujantys sodai, pievos bei miš
kai.

Pirm. Orentas pasveikino sve
čius atvykusius ne tik iš Chica
gos, bet ir prof. Jurskj su ponia 
iš Philadelphijos, tautininkų at
stovus Raibį ir Banaitį iš Cali- 
fornijos bei "Lapkričio 13" de
monstracijos į Jungtines Tautas 
organizatorius Antaną Mažeiką 
su ponia ir dr. Algirdą Budreckį 
iš New Yorko.

Trumpą meninę programą at
liko neolituanių kvartetas ir Ant
rojo Kaimo kolektyvas.

Po programos prie vaišių stalų 
užsimezgė gyvos kalbos, atgimė 
prigęsusios pažintys, atsirado 
naujos.

mokestį. Darbdaviai iš tų paja
mų mokesčio nemoka.

Nuo 1966 m. sausio 1 d. pagal 
naująjį Įstatymą pakyla ir Sočiai 
Security mokestis. Tarnautojas 
ir darbdavys moka po 4,2% nuo 
6.600 dol. metinio uždarbio. Sa
varankiškai dirbantieji -moka po 
6,15%.

Tie mokesčiai palaipsniui ke
liami, kol pasieks 5,4% resp. 
7,55% 1973 metais.

Tai reiškia, kad maksimumas 
-- 174 dol. Sočiai Security mokes
čio pakils iki 277,20 dol. sekan
čiais metais, 290,40 dol. -- 1967 
m., 323,40 dol. — 1969 m. ir 
356,40 dol. -- 1973 m.

Mutual Federal banko prezidentas J. Kazanauskas remia tautinę veiklą. ALT S-gos Chicagos sky
riaus suruoštame baliuje Įteikia skyriaus pirm. S. Orentui čekį. Nuotraukoje iš kairės: pulk. A, Rėk
laitis, V. Orentienė, J. Kazanauskas, K. Pocius ir S. Orentas. V. Račkausko nuotrauka

Šokiams grojo Algio Modesta- 
vičiaus vadovaujamas Neolituanų 
orkestras. Kas atsimena to or
kestro pirmuosius žingsnius,da
bar jį sunkiai beatpažintų. Orkest
ras puikiai susigrojęs, švelnus 
geroje salėje, repertuare gausu 
mūsų pamėgtų šokių bei melodi- 
JŲ-

Baliaus dalyviai tikrai lietu
viškoje aplinkoje linksmai pra

leido neužmirštamą vakarą, su
organizuotą darbščiosios ALTS 
Chicagos sk. valdybos: Stasio 
Orento, AntuanetosKazanauskie- 
nės, Genovaitės Modestavičie- 
nės, Stasio Ša uč i Cino ir Petro 
Stoncelio . Jiems, o ypatingai 
šeimininkei Viktorijai Orentie- 
nei, tenka visų dalyvavusių pa
dėka.

V.A. Račkauskas

Neolituanij kvartetas išpildęs programą ALT S-gos Chicagos sky
riaus baliuje Jonynų vasarvietėje liepos 31d. Iš kairės: Regina Kava
liūnaitė, Robertas Mačiulis, Elvyra Kavaliūnaitė ir Jūratė JokūbąUs- 
kaitė. V. Račkausko nuotrauka

Baliuje grupė svečių: Matutis, Paplėnienė, Vengris, Matutienė, 
Vengrienė, Vaitekūnas, Vaitekūnienė. V. Račkausko nuotrauka
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Jūrų skautai buriuoja ežere.

JŪRŲ SKAUTAI STOVYKLAVO
Liepos mėn. 6 d. Clevelando 

"Klaipėdos" vietininkijos jaun. 
jūrų skautai, jų tėvai ir vado
vai turėjo išvyką prie Pymatu- 
ning ežero. Ten jūrų skautai tu
rėjo progos paburiuoti bei pasi
važinėti motorine valtimi, o tė
vai ir vadovai aptarė būsimos sto. 
vykios reikalus ir gražiai pralei
do gamtoje popietę.

Liepos mėn. 24-31 dienomis 
"Klaipėdos" viet. jūrų skautai sto- 
vyklavo prie Pymatuning ežero 
"Šventosios Uosto" vardo stovyk
loje.

Stovyklai vadovavo j. sktn. Pr.

Bostono skautų krepšinio komanda "Žalgiris" pasiruošusi finali
nėm rungtynėm. Iš kairės: Linas Gineitis, Jonas Ambroza, Romas 
Baika, Vytas Simanavičius, Vytas Ivaška ir Alfonsas Baika. ’

NzXZ

I

72x108” lygios 
pakto dės ar 
prita i k o m o s 
dvig. lovoms.

4.99
1.99
5.99

Tvirtos medžiagos skalbiami ir džiovinami mašinomis nes 
pripildyti garantuota Du I’ont polyesterio medžiaga, nealer- 
giški, apdengti balta medvilne.

Ryškių spalvų dvigubi dryžai, su 5” spal
votomis siūlėmis. Pritaikytų spalvų išsi
tempiantys uždangalai matracams. Ruža- 
vos, mėlynos, alyvinės ir auksinės spalvos.

Vidurvasario gėlėmis įaustos, pritaikamų 
stilių. Pasirinkimas mėlynų, auksinių ar ru- 
žavų ir kt. lygių spalvų. Perkant dabar su
taupote ant kainos!

Vienguboms lovoms Anchor Bond 
Vienguboms lovoms pritaikomos 
Didelės pritaikomos

81x108” .lygios ar pritaikomos
pilnam dydžiui ......... 2.79 viena

42x36” užvalkalai, lygios ar
margos ......................... 79 .c vienas

viena

Didelis
21x27"

YPATINGO MINKŠTUMO, pripildytos 100% tamprių eux 
ropietiškų pūkų.
VIDUT. MINKŠTUMO, 50G europietiškų pūkų, 50% plo
nų plunksnų.
KIETOS, 10'< europietiškų pūkų, 90% plunksnų.

Jumbo dydžių
23x29" ............

Priimami užsakymai paštu ir telefonu . . . Šaukite CH 1-3070
BASEMENT DOMESTICS, ALL 5 STORES

SPAUSTUVE
6907 Superior Avenue, Clevelend, Ohic 44103 

Phone 12161 431-6344

6-99
viena

7.99
viena

Iš mergaičių stovyklos Putname. B. Kerbelienes nuotrauka

• Priima užsakymus iš visų miestų Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje.

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius.

• Patarnauja organizacijoms, bendrovėms 
ir profesionalams: vizitinės kortelės, 
blankai, receptų, sąskaitų, sąmatų, at
skaitomybės ir kitokios f ormos; Jūsų 
adresai įvairių dydžių vokuose — regu
liariuose ir languotuose.

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžinin
gai.

Petraitis, o jam padėjo j. ps. Al
gis Andrašiūnas. Stovykloje pašto- 
viai stovyklavo 10 bebrų ir du va
dovai. Savaitgaliais buvo ir dau
giau brolių.

Stovyklautojus gausiai ir ska
niai maitino mamytės: E. Stem- 
pužienė, A. Kazėnienė ir U. Gai- 
žutienė.

Stovykla buvo charakteringai 
jūreiviškais motyvais {ruošta, 
nes tik pasižiūrėjus iš tolo galė
jai pasakyti, jog čia stovyklauja 
jūrų skautai. Be to, stovyklauto
jai turėjo du burlaivius bei irk
linę valtį, todėl visi per dienas

1965 m. rugpiūčio 11 d.DIRVA

Clevelando jūrų skautų stovyklą aplankė Tėvas Sabaliauskas.

Jūrų skautų stovyklą aplankė clevelandietės skautės, kurios greti
mai tuo metu stovyklavo.

arba buriavo, arba irklavo, tuo 
įsigydami daug praktiškų žinių. 
Stovyklos metu 4 bebrai: Bronius 
Kazėnas, Ed. Kripavičius, Kęstu
tis Petraitis, Šarūnas Stempužis, 
davė jaun. jūrų skautų {žodį.

Stovyklautojai patyrė daug nuo 
širdaus bendradarbiavimo iš gre 

ta stovyklavusių L.S.S. Clevelan
do "Neringos" skaučių tunto va
dovių ir skaučių. Jos aplankė 
mūsų stovyklą, o mus pakvietė 
pavakariams ir laužui. Sesėms 
nuoširdus broliškas ačiū!

Bendradarbiavome su Pitts- 
burgo amerikiečių jūrų skautais, 
kurie mums padovanojo visą N kla
sės burių komplektą, nes mūsų 
senosios burės jau buvo bloga
me stovyje. Jie visai savaitei 
paliko mums savo burlaivį. Su 
jais turėjome paskutinį bendrą 
vėliavos nuleidimą kurio, me
tu jiems įteikėme Lietuvių Jūrų 
Skautijos vimpilą, kaip mūsų pa
dėkos ir draugiškumo ženklą.

Stovyklaujant, sktn. V. Jokū
baičio lydimas mūsų stovyklą ap . 
lankė 5-to Districto komisijo- 
nierius Mr. Charles Spelic, ku
rį R. Dumbrys pavežiojo po eže
rą su mūsų burlaiviu.

Už lauktuves stovyklautojams 
širdingas ačiū: Bružienei, sktn.
J. Budrienei, A. Kazėnienei, U. 
Gaižutienei, Petraitienei, A. Rau >. 
linaitienei, J. Kaklauskui, o Vyt. 
Čiurlioniui už priekabą stovyklos 

inventoriui pervežti.
Tikimės, kad stovykla duos 

gerų rezultatų.
"Klaipėdos" Vietininkijos va

dovai širdingai dėkoja "Švento
sios Uosto" stovyklos vadovams, 
šeimininkėms ir visiems, pri- 
sidėjusiems prie jos pravedi- 
mo. (j s)

ŪSE EAGLE STAMPS LIKĘ MONEY AT ALL 5 MAY COMPANY STORES!

MAY'S BASEMENTS
DOWNTOWN

ON THE HE1GHTS
PARMATOVVN 
SOUTH G A TE 

GREAT LAKĘS MALL
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IR APYLINKĖSE

• Ona Karpienė, po ilgos 
ir sunkios ligos, mirė šeš
tadienį," rugpiūčio 7 d., 12 
vai. 30 min. p. p.

Pašarvota Jakubs & Son 
laidotuvių namuose, 936 E. 
185 gt. Palaidota rugpiūčio 
10 d. Knollwood kapinėse.

Velionės mirtimi Cleve
lando lietuvių visuomenė 
nustojo mielos ir veiklios 
patriotės lietuvaitės. Apie 
jos darbus ir pasišventimą 
lietuviškai veiklai skaityto
jai supažindinatni atskiru 
straipsniu.

* LIET. KONSERVATORIŲ 
KLUBAS sutiko būti Clevelando 
tautybių atstovų posėdžio ren
gėju. Posėdis įvyks rugpiūčio 17 
d. (antradienį) 8 vai. vak. Čiur
lionio Ansamblio namuose.

Jau kuris laikas kaip įvairių 
tautybių atstovai reguliariai ren
kasi glaudesnio bendradarbiavi
mo ir savo bendrojo svorio bei 
įtakos pagyvinimo reikalais tar
tis ir diskutuoti, šiam sėkmin
gam darbui vadovaujaCountyAu- 
ditor Ralph J. Perk, kandidatas į 
Clevelando burmistrus.

Tautybių atstovų posėdžius iš 
eilės rengia paskirų tautybių gru
pės savuose namuose, šį kartą 
eilė išpuolė lietuviams. Į šį po
sėdį kviečiami ne tik organiza
cijų atstovai, bet ir svečiai, be- 
sidomį tautybių bendradarbia
vimo klausimais.
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PALIK AŠARAS 
MASKVOJE

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

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

" ‘ aJ1

CLEVELANDE May Co. krautuvėje 1934 metais buvo surengta iš Lietuvos atvežtų rankdarbių pa
roda. Parodos vedėja buvo paskirta Ona Karpienė, kuri apsirengusi tautiniais rūbais žiūrovams duo
da paaiškinimus.

ONA KARPIENE...
(Atkelta iš 1 psl.)

proga, su savo vyru aplankiusi 
Lietuvą pirmą kartą, gavus ją pa
žinti, pamilo. Padarytos pažin
tys su daugeliu žymesnių asme
nų vėliau buvo naudingos sve
čiams iš Lietuvos, nes jos na
muose turėjo malonią pastogę ir 
dainininkai, ir artistai, ir politi
kai, kaip komp. Antanas Vana
gaitis, Juozas Babravičius, prof. 
Mykolas Biržiška, prezidentas 
Antanas Smetona.

Į Lietuvos nepriklausomybės 
20 metų sukakties iškilmes, 1938

Vincentas A. Genutis, neseniai 
miręs ir palaidotas Clevelande, 
1936-37 m. tarnavęs Clevelando 
policijoje.

IEŠKOMA PORA PASTATO 
PRIEŽIŪRAI
Vedusi pora, 45-60 m. amžiaus, 
be vaikų. Privalo susikalbėti ang
liškai. Geras pastatas Cleve- 
land Hts. rajone. 3 kamb. su 
{rengimais, 150 dol. { mėnesi 
algos.

Tel. FA 1-5210
(87-88)

Ona Karpienė II Pasaulinio Ka
ro metu Clevelando burmistro 
Lausche paskirtaClevelando sri
ties civilinės apsaugos tarnybon 
to laikotarpio moterų tarnybos 
uniformoje.

SUPERIOR 
SAVINGS

metais, kada Lietuvoje rengta 
Olimpiada ir vyko daugybė ame
rikiečių lietuvių, Ona prisikal
bino savo draugę, taip pat Ame
rikoje gimusią lietuvaitę, daini
ninkę Bronę Rasiulytę. Juodvi 
sugrįžo su dar didesniais įspū
džiais iš Lietuvos, Lietuvai pa
darius didelę pažangą per antrą 
dešimtmetį.

Savo parsivežtais iš Lietuvos 
tautiniais rūbais ir medžiago
mis padaugino skaičių lietu
vaičių, turinčių tikrus lietuviško 
darbo papuošalus, kuriais galima 
buvo pasididžiuoti dalyvaujant 
parodose su kitomis tautinėmis 
grupėmis.

Savo keliones po Lietuvą Ona 
aprašė Dirvoje, ir senieji išei
viai, nematę laisvos Lietuvos,iš 
jos aprašymų gavo pažinti ne
priklausomos Lietuvos įdomy
bes.

Jaunimo auklėjimas lietuviš
koje dvasioje buvo dideliu rū
pesčiu tėvams ir prieš 35 me
tus. Kam nors reikėjo tam dar
bui pasiaukoti. Dirvai paremiant, 
Ona su keletą veikėjų, vyrų ir 
moterų, įsteigė "Jaunosios Biru
tės" draugiją. Susirinko kelias
dešimt berniukų ir mergaičių, 
kurie pradėti mokytis lietuvių kal
bos, dainų ir tautinių šokių. Juo
zas Bendleris vadovavo lietuvių 
kalbos pamokoms,Birutė Žiūrie- 
nė ir Adelaidė Miliauskaitė pia
no ir dainavimo, Ona Karpienė 
-- vaidinimo ir tautinių šokių. 
Kadangi šokėjams reikėjo tau
tinių rūbų, Ona viena pasiuvo 
mergaitėms lietuviškus rūbus, 
padabindama parsivežtomis lie
tuviškomis juostomis."JaunojiBi- 
rutė" gyvavo iki Antro Pasaulinio 
karo pradžios.

Clevelando jaunimui susiarti
nus su kaimyninio Akrono jauni
mo choru, per kelis metus mūsų 
jaunimas "drebino" Clevelando 
žemę.

II karo metu Onai Karpienei 
teko įsivilkti į moterų tarnybos 
karinę uniformą, Clevelando ci
vilinės apsaugos padalinio va
dovybės paskyrimu, ir kartu eiti 
Dirvos administratorės parei
gas.

Lietuviams tremtiniams atsi
dūrus Vakarų Europoje, kartu su 
visais dirbo tremtiniams rūbų 
vajuose, ir nuo savęs siųsdama 
maisto siuntinius tiems, su ku
riais buvo susipažinus Lietuvoje. 
Siuntiniams, kaip jos sąskaitų kny
gelė rodo, ji praleido veik visą 
savo gautą valdišką atlyginimą, 
nors nei jos nei Karpiaus giminių 
nei vienas nepabėgo ir siuntinių 
priėmimo eilėse nestovėjo.

Čiurlionio Ansamblio narius, 
atvykstančius į Clevelandą ir 
kitus tremtinius, visai svetimus, 
kas kelintą dieną važiuodavo į sto
tį parsivežti Į savo namus.

Onos tėvai jau mirę, ir mirusi 
jos jaunesnė sesuo ir vyresnis 
brolis. Jaunesnis brolis, Anta
nas, gyvena Clevelande.

Onos Karpienės asmenyjeCle- 
velando lietuvių kolonija neteko 
vienos iš veiklesniųjų lietuvai
čių. Jos pasiges ypač jaunimas, 
kurį ji mokė dailiai margučius 
marginti. Tebūna jai lengva šio 
krašto žemelė.

* CLEVELANDO ORKESTRAS 
savo 48-ta sezoną pradeda rug
sėjo 23 ir 25 dienomis. Sezono 
metu jau numatyti šalia pagrind. 
dirigento George Szell, keletas 
svečių dirigentų ir visa eilė gar
sių solistų.

The May Co
mayfair dish pantry

VYRAI IR MOTERYS
Laisvos vietos pastoviam darbui. 
Visi bendrovės draudimai. Laisvi 
sekmadieniai. Kreiptis į Employ- 
ment Office

Heights Store
Cedar & Warrensville Ctr. Rd.

Southgate Store
Libby & Warrensville Ctr. Rd.

SINCI 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

O ■ s

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.

BOSTON

• Vinco Krėvės veikalų 
inscenizavimą rengia ALT 
S-gos Bostono skyrius rug
sėjo mėn. 26 d., 3 vai. p. p. 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lės III-jo aukšto auditori
joje.

'Ištraukas iš "Dangaus ir 
Žemės Sūnūs”, "Šarūno” ir 
"Raganiaus" išpildys Vyt. 
Valiuko vaidintojų trupė iš 
New Haveno.

Režisūra Vytauto Valiu
ko. Scenovaizdis dail. Alb. 
Elskaus. Muzika ir efektai 
Birutės Liogienės. Scenos 
technika Romo Vilko.

ALT S-gos Bostono 
Skyriaus Valdyba

NEW YORK

nešdami tikslią atvykimo datą.
Ne Federacijos nariai norį ap

silankyti suvažiavime prašomi 
atkreipti dėmesį į 1962 m. suvažia
vimo priimtą nutarimą:

1. Suvažiavimas yra uždaras 
organizacijos įvykis.

2. Tačiau Federacijos bičiuliai 
labai nuoširdžiai yra kviečiami 
dalintis suvažiavimo nuotaikomis 
ir tvarka.

3. Kad nepažeidus suvažiavi
mo pagrindinių tikslų ne Fede
racijos nariai norintieji jame da - 
lyvauti prašomi kreiptis į Suva
žiavimo Rengimo Komisiją ir 
gauti asmeninius kvietimus. Ne
užsiregistravę Rengimo Komi
sijoje asmenys suvažiavime da
lyvauti negalės.

Suvažiavimo Rengimo Komisi
jos adresas yra sekantis: dr. 
Zenonas Rekašius, c/o Tabor 
Farm, Sodus, Michigan. Visais 
suvažiavimo reikalais prašome 
į jį kreiptis.

NEW JERSEY

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi Į V. Gied
raitį tel. 914-6835.

REIKALINGOS MOTERYS 
— DARBUI PRIE SIUVA

MŲ MAŠINŲ
Pastovus darbas. Pagei

daujamos prityrę, akordi- 

niam darbui siuvėjos, nors 

bus priimamos ir kitos.

Gurantuotas valandi n i s 

atlyginimas.Aukštas akordi- 

nio darbo atlyginimas. Iki 

15 m. amžiaus. Teirautis 

8:30 vai. iki 4 vai. p. p. nuo 

pirmad. iki pvnktad. (prie 

Lorain Avė.).

JOSEPII & I'EISS CO. 
2119 W. 53 St.

* LST KORP! NEO-LITHUA- 
NIA New Yorke metinė šventė 
Jvyks šių metų lapkričio 6 d. 
(šeštadienį) 6 vai. vak. Trave- 
lers Inn. patalpose prie La 
Guardia aerodromo. Smulkes
ni nurodymai bus pranešti vė
liau.

KONCERTAS — LITERATŪROS 
POPIETE

CHICAGO

* SANTAROS - ŠVIESOS FE
DERACIJOS suvažiavimas {vyks 
ta š.m. rugsėjo mėn. 8-12 d.d. 
Tabor Farmoje,Sodus, Michigan.

Visi Federacijos' nariai pla
nuoją suvažiavime dalyvauti tu
ri tuojau užsiregistruoti Suva
žiavimo Rengimo Komisijoje pra.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

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

1323 E. 65 gt.
AN-1-6286

(85-87)

ASFMLTUBIAME KIEMO
ĮVAŽIAVIMUS

IŠARDOME SENUS
PASTOVI DANGA
SUTVIRTINAMI ŠONAI

Tel. 431-9213
(86-93)

Liepos 25 d. Highland Park, 
N.J. įvyko Julijos Rajauskai- 
tės-Šušienės aukšto lygio piano 
koncertas jų jaukiuose namuose.

Pirmoje dalyje pianistė išpil
dė Bacho preliudą ir Chopino du 
etiudus.

Viešnia rašytoja O. Balčiūnie- 
nė-Audronė skaitė savo naujau
sios kūrybos, ypatingai sudomin
dama klausytojus New Yorko at
spalviais. Angliškai kalbantiems 
muzikė Čerienė-Mulks vertė į 
anglų kalbą.

Antroje dalyje pianistė Julija 
Rajauskaitė-Šušienė pasigėrėti
nai atliko Scarlatti sonatą, Lizto 
Užmirštą valsą ir Etiudą F Mi- 
nor.

Pabaigai, programos vadovė 
dailininkė Aleksandra Vitkaus- 
kaitė-Merker, labai nuotaikingai 
perdavė klausytojams kelis Leo
nardo Andriekaus eilėraščius iš 
Naktigonės, lygiai kaip pasigėrė
tinai vadovavo visai popietės kon
certinei - literatūrinei progra
mai Po meninės dalies svečiai 
ilgai dalinosi koncerto įspū
džiais vaišingų Julijos ir Leono 
Šušių namuose.

K

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Investavimui

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

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKU KNYGŲ

JAKUBS & SON I
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs &. William 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

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

4 butai, kaina $10,500.

Didelis pa reikalu v imas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

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



DIRVA DAINŲ ŠVENTEI ARTĖJANT

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJAS VILTIES ŠIMTININKAS

Vilties Draugijos naujas šimtininkas inž. Jonas Gumbelevičius su 
žmona Janina.

ALTS-gos East St. Louis sky
riaus vicepirmininkas inž. Jo
nas Gumbelevičius su žmona Ja
ne, atsiliepdami j Sąjungos ir Vil
ties d-jos vajų įsijungė Į draugi
jos narius kaip šimtininkai. East 
St. Louis apylinkės skyrius džiau
giasi, kad dar vienas iš negau
saus skyriaus įsijungė talkon ir 
kartu nori-atžymėti, jog vienas iš 
naujosios lietuvių ateivių bangos 
sėkmingai prasiskynė kelią JAV 
aviacijos ir erdvių pramonės sri - 
tyje.

Jonas Gumbelevičius baigė Uk
mergės valstybinę gimnaziją. 
Toliau karo tėkmė atvedė Vokie

tijon, kur studijavo Erlangeno uni
versitete. Emigracijos banga nu
vedė Belgijon Į anglies kasyk
las. Bet tas jo nepatenkino. Per
sikėlė J JAV, Nusėdo St. Louis 
mieste. Čia ėmė pelnyti pragy
venimą pramonėje, bet tai nebu
vo jo tikslas. įstojo j Indiana Ins
titute of Technology. Studijavo 
chemijos inžineriją ir sėkmingai 
baigė BS Ch.E laipsniu. Šiuo lai
kotarpiu žmona Janina rūpinosi 
ir sūnaus ir vyro lėšomis, kurios

buvo reikalingos pragyvenimui ir 
studijoms. Baigęs studijas grižo 
l St. Louis ir pradėjo dirbti gar
sioje McDonnell Aircraft Cor- 
poration kaip Assistant Engineer 
Grade 2 ir dabar yra laborato
rijos viršininko pavaduotojas — 
vyr. inžinierius. McDonnell Air
craft Bendrovė ne tik gamina gar
siuosius kovos lėktuvus, bet yra 
plačiai įsijungus Į erdvių tyrinė
jimo programą, jos gamybos ra
ketomis astronautai atliko pionie
riškas keliones erdvėse.

ALT S-gos E. St. Louis sky
rius ir visi lietuviai džiaugiasi 
Jono Gumbelevičiaus prasimuši- 
mu l pirmaujančios Amerikos 
pramonės sritį ir kartu jaučia, 
jog jų abiejų nuoširdumas ir drau
giškumas vietos veikloje y ra toks 
bruožas, kuris įneša jungties ir 
susipratimo dvasią. Naujieji 
šimtininkai, lyg Lietuvos ūkinin
kai išėję l savo banguojančių - 
gelstančių javų lauką -- mato 
auksinio derliaus tyvuliavimą: to 
derliaus jausmu dalinasi ir jie 
šeimoje ir su kaimynais. T.

Pagal JAV LB Centro valdy
bos 1965 m. 1 - 15 raštą LB Chi- 
cagos Apygardos valdybai yra 
pavesta vykdyti III-sios JAV ir 
Kanados Lietuvių Dainų Šventės 
organizaciniai darbai. DainųŠven. 
tė {vyks 1966 m. liepos mėn. 3 
d., Chicagoje.

LB Chicagos Apygardos val
dyba, susitarus su JAV LB Cent
ro valdyba, III-sios Dainų Šven
tės Organizacinio Komiteto pir
mininku pakvietė žinomą visuo
menininką dr. Steponą BiežJ, na
riais: inž. J. Jurkūną, inž. K. 
Dočkų, agr. A. Santarą, muz. J. 
Zdanių, J. Paštuką ir LB Kana
dos Krašto atstovą.

Apygardos valdybos iniciatyva, 
š.m. vasario mėn. buvo sušauk
tas reziduojančių Chicgoje mu
zikų ir chorų dirigentų pasitari
mas, kuriame buvo išdiskutuotas 
ir priimtas III-sios Dainų Šven
tės repertuaras. Muzikų pasita
rime buvo sudaryta repertuaro 
komisija, kurios pirmininku buvo 
išrinktas muz. J. Zdanius. Re
pertuaro komisija, bendradar
biaudama su Komiteto pirmininku 
dr. S. Biežiu, atspausdino ir iš
siuntinėjo III-sios Dainų Šventės 
repertuarą visiems JAV ir Kana
dos lietuvių chorams.

Muzikas Budriūnas (Los Ange
les, Calif.) baigia rašyti specia
liai III-jai Dainų Šventei kanta
tą, kurią yra pasižadėjęs iki š.m. 
rugsėjo 1 d. užbaigti ir prisiųsti 
repertuaro komisijai.

Lituanistinių mokyklų mokslei ■ 
vių meno ansambliams ir cho
rams pareiškus norą dalyvauti 
IlI-je Dainų Šventėje, Repertu
aro komisija iki š.m. rugsėjo 
mėn. paruoš ir atspausdins moks
leivių chorams repertuarą.

Apygardos valdyba, susitarus 
su III-sios Dainų Šventės Komi
teto pirmininku dr. S. Biežiu, 
Dainų Šventės programos atliki
mui, išnuomavo Chicagos Inter- 
national Amphitheatre vėsinamas 
patalpas.

Pagal paskutini LB Chicagos 
Apygardos valdytos ir JAV LB 
Centro valdytos susitarimą J Dai

nų Šventės organizacini komite
tą nutarta papildomai pakviesti 
Chicagos chorų ir LB Apylinkių 
valdybų atstovus. Komiteto pir
mininkas dr. Biežis, prieš kvies . 
damas Chicagos chorų ir LBApy 
linkių valdybų atstovus J komite
tą, studijuoja komiteto apimtį 
ir etatus. Pilnas Dainų Šventės 
organizacinis komitetas bus su

darytas artimiausiu laiku, kuris 
atliks techniškus organizacinius 
Dainų Šventės darbus.

III-sios Dainų Šventės pirmie
ji organizaciniai darbai jau at
likti, laukiama, kad visi JAV ir 
Kanados lietuvių chorai, gavę 
Dainų Šventės repertuarą, pra
dės ruoštis dalyvauti 111-je Dai
nų Šventėje.
V
Čiurlionio ansamblis 
dalyvaus Kanados 
Lietuviu Dienoj

Čiurlionio ansamblis šiais me
tais atšventė savo veiklos 25 m. 
sukaktj.

Visa eilė Amerikos lietuvių 
kolonijų pagerbė čiurlioniečius 
jų 25 metų sukakties proga, šiais 
metais Kanadoje St. Catharines 
lietuviai ruošia pagerbimą vyks
tant XI-tajai Kanados lietuvių 
dienai.

Kanados lietuvių dieną ruo
šiant, rengėjų mintis buvo atsi
kviesti žymųjųčiurlionloansamb - 
11, kuris su savo dainomis ir 
kanklių muzika atgaivins slegia
mą nuotaiką, kur tremties lietu
viai šiais metais skaudžiai per
gyvena Sov. Rusijos žiaurią 25 
metų Lietuvos okupaciją.

Šiais metais jau eilė lietuvių 
gyveną laisvame* pasaulyje, su
ruošė viešas demonstracijas. 
Rugsėjo 4-6 dienomis suruoš
toji XI-toji Kanados lietuvių die
na Jvyks protesto ir demonstra
cijos ženkle. Bus pasiųstos re
zoliucijos vyriausybių premje
rams, reikalaujant Lietuvai lais
vės. Ruoškimės iš anksto { šį 
didįjį sąskrydi ir paremkime Lie
tuvos laisvės kovą.

Šiais metais gautas pelnas ruo
šiant KLD bus skiriamas KLB 
Krašto Tarytos veiklai paremti.

St. Catharines būdama viena iš 
mažųjų b-nės apylinkių, prašo di
džiųjų apylinkių ir pavienių lietu
vių paramos savo atsilankymu. 
St. Catharines lietuviai yra pa
siruošę pagelbėti atvykstantiems 
svečiams l Kanados lietuvių die
ną. Kas neturi nakvynės, kreip
kitės j K. Stundžia, 2 a Wiley 
St., St. Catharines, Ont., Cana- 
da. telefonas 684-3035.

J.Š.

ONAI KARPIENEI

mirus, tautinės srovės darbuotojui 

Kaziui S. Karpiui nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos

Valdyba

A t A

ONAI KARPIENEI
mirus, KAZIUI S. KARPIUI reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime

Lietuviu Bendruomenės 
II-ji Apylinkė

Salia naujųjų šimtininkų Gumbelevičių Į vajų maloniai atsiliepė dar 
šie Vilties d-jos nariai:

Juozas Miglinas, Clevelande, $15.00
K, Krisčlukaitis, Dorchester, $10.00
Aldona Švarcienė, Mascotah, $10.00
K. Kraučiūnas, Chicago, $2.00

Prie vajaus prisidėjusiems reiškiame padėką.

ONAI KARPIENEI

mirus, Vilties draugijos steigėjui, ilga

mečiam Dirvos redaktoriui ir bendra

darbiui Kaziui S. Karpiui gi

lią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirvos Redakcija

ONAI K A R PIE N E I

mirus, KAZIUI S. KARPIUI ir artimiesiems nuo

širdžią užuojautą reiškia

J. ir V. Stuogiai ir šeima

Mielam ponui

K. S. KARPIUI.
mirus jo brangiai žmonai, reiškiame mūsų gilią 

užuojautą ir kartu liūdime

Knistautų še ima

O N A I KARPIENEI

mirus, KAZIUI S. KARPIUI reiškiame gilią užuo

jautą

Petras ir Nijolė Maželiai

O N A I K A R P I E N E I

mirus, jos vyrą K. >>. KARPIŲ ir gimines giliau-

šiai užjaučia

Ona ir Edvardas Karnėnai

O N A I K A R P I E N E I

mirus, KAZIUI S. KARPIUI ir artimiesiems gi-

lią užuojautą reiš via

Eugeni ja ir Kostas
Kasparaičiai
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