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DIRVik
Sovietai gąsdina pasaulį naujais 

atominiais bandymais
Juos atnaujins ir JAV.- De Gaulle reikalauja ryžtingo atsparumo Berlyno krizėje.

• Neutralistai skatina Rytu-Vakaru derybas.
JAV Atominė Energijos 

Komisija paskelbė, kad so
vietai išsprogdino ketvirtą
ją atominę bombą, nespėjus 
praeiti savaitei nuo tų ban
dymų atnaujinimo. Sprog
dinimas buvęs įvykdytas į 
rytus nuo Stalingrado, ir 
jis, kaip ankstesnieji, bu
vęs vidutinio dydžio — ki- 
lotonų klasės, t. y. turėjo 
jėgą tūkstančių TNT tonų. 
Washingtone tikima, kad iki 
penktadienio, t. y. ligi su
kaks savaitė nuo sovietinių 
atominių bandymų atnauji
nimo, sovietai išsprogdins 
dar dvi atomines bombas.

Po trečiosios sovietų 
bombos išsprogdinimo Bal
tieji Rūmai paskelbė, kad 
prez. Kennedy įsakė atnau
jinti ir amerikinius atomi
nius bandymus, nes nesą li
kę kitos išeities. Bet ame
rikiniai bandymai, kuriuos 
ruošiamasi pradėti dar šį 
mėnesį, bus atliekami pože
miuose, siekiant išvengti 
atominių kritulių.

Sovietų bandymai buvo 
atlikti atmosferoje, ir radio
aktyvūs krituliai jau užre
gistruoti visoje šiaurinėje 
žemės rutulio dalyje — Va
karų Europoje, Japonijoje 
ir Aliaskoje. JAV sekimo 
stotims įsakyta sustiprinti 
stebėjimus, siekiant nusta
tyti, ar radioaktyvių kritu
lių kiekis nepasieks pavo
jingumo ribų, ypač jei so
vietai tikrai bandytų, kaip 
grasino, sprogdinti vadina
mas ”superbombas”.

Iš kitos pusės, nepaisant 
atnaujinamų bandymų po
žemiuose ir laboratorijose, 
JAV administracijos sluok
sniai pabrėžia, kad jie nėra 
linkę nutraukti Ženevos 
konferencijos dėl branduo
linių bandymų uždraudimo.

BRAZILIJON GRJZTA TVARKA
Brazilijos viceprezidentas Jo- 

ao Goulart pagaliau grįžo į sos
tinę ir bus prisaikdintas prezi
dentu, kongresui pakeitus krašto 
valdymo sistemą. Svarbiausias 
jo pareigas sudarys premjerų 
parinkimas, bet premjerus tvir
tins kongresas. Jų rankose bus 
krašto egzekutyvinė galia.

Naujuoju premjeru pagal pas
kutinius pranešimus, parinktas 
konservatyvus politikas Tan- 
credo Neves, buvusio prezidento 
Kubitscheko socialdemokratų 
partijos lyderis. Jis aktyviai pa
sireiškė krizės sprendime ir pi
lietinio karo pavojaus paša
liniame, vykdamas Urugvajun 
perkalbėti Goulartą, kad jis su
tiktų su karinių lyderių reikala
vimais ir apsiribotų titularinio 
prezidento postu.

Vienas iš trijų karinių lyderių, 
aviacijos-ministeris Moss, atsi
statydino. Jis pareiškė, kad visi 
jo veiksmai krizės metu buvę 
skirti valstybės saugumui ap
ginti.

Brazilų spauda skelbia, kad 
Quadros atsistatydinęs tikėda
masis, jog po kelių valandų bus 
pakviestas grįžti su diktatoriaus 
teisėmis. Jis• pareiškęs kari
niams lyderiams: "Aš negaliu 
valdyti su tuo' kongresu. Suor
ganizuokite karinę juntą." Bet 
ministeriai jautę, kad Quadros 
dalyvaująs komunistų sąmoks
le, todėl užkirtę kelią jo grįži
mui į prezidento postą.

Rugsėjis-September 8, 1961

Pasiruošimai mobilizacijai
Sovietams tebedidin ant 

tarptautinę įtampą, JAV 
armijos vadųyybė įsakė ke
turioms tautinės gvardijos 
divizijoms paskubinti ap
mokymą ir papildyti savo 
kadrus, kad jos būtų pasi
ruošusios mobilizaci n i a m 
įsakymui. Tai paliečia apie 
148,000 karių.

Paryžiuje, spaudos kon
ferencijoje, Prane ū z i j o s 
prezidentas Be Gaulle pa
skelbė atsišaukimą į Vaka
rų pasaulį, kad jis rodytų 
tvirtą, pastovų ryžtingumą 
Berlyno krizėje prieš sovie
tinę tetalitarizmo imperiją
— jei prireiktų, panaudoda
mas ir jėgą.

Prezidentas De Gaulle 
siūlė, kad sąjungininkai at- 

• .sakytų jėga prieš sovietų 
laivus ir lėktuvus ne tik pa
čiame Berlyne, bet ir viso
se pasaulio vietose, jei ko
munistai bandytų sukliudy
ti orini sąjungininkų susi
siekimą su Vakarų Berly
nu. Ir jei tai vestų į karą,
— jis pabrėžė, — tai sovie
tai gautų tai, ko sąmonin
gai ieškojo.

Laukia nauju sovietų 
"žygių”

Tuo tarpu Vakarų vals
tybių sostinėse ruošiamas 
naujas griežtas įspėjimas 
Maskvai dėl galimų sovietų 
bandymų sukliudyti sąjun
gininkų orinį trafiką į Va
karų Berlyną. Notos bū
siančios Maskvai įteiktos 
dar šią savaitę.

Tai antras griežtas Va
karų atsikirtimas šį mėne
sį į Maskvos priekabes, kad 
Vakarai neturį teisės nau
doti orinius koridorius ne
karinėms misijoms.

Vakarų Berlyno burmis
tras Willy Brandt įspėjo, 
kad Vakarai turį laukti 
naujų komunistų "žygių” 
per ateinančias dvi savai
tes. Jis smulkiau nenurodė, 
koki tie ”žygiai” galį būti, 
bet pabrėžė, kad komunistų 
ataka Berlyne dar nėra 
baigta.

CIeveland, Ohio

Šis jo pareiškimas atspin
dėjo vis didėjantį susirūpi
nimą vakariečių tarpe, kad 
komunistai ruošiąsi nukirs
ti arba smarkiai suvaržyti 
Vakarų susisiekimą su Ber
lynu.

Adenaueris nesitiki karo
Vakarų Vokietijos kanc

leris Adenaueris pareiškė, 
kad, nors Bonna tebelau
kianti dar didesnės įtampos 
Berlyne, bet karas dėl Ber
lyno nekilsiąs. Jis skatino, 
kad Rytai ir Vakarai suma
žintų įtampą, pradėdami 
derybas, nors čia pat paste
bėjo, kad jas sovietai jau 
apsunkino, uždarydami sek
torių sienas Berlyne.

Belgrade pasibaigus neu
tralistų konferencijai, Indi
jos premjeras Nehru ir Ga
nos prezidentas Nkruma 
nuvyko į Maskvą, raginda
mi Chruščiovą greičiau pra
dėti derybas su prezidentu 
Kennedžiu, kad būtų išveng
ta karo pavojaus. Jų įteik
tame laiške kviečiama de
rybomis išspręsti ne tik 
Berlyno, bet ir visas kitas 
problemas, kurios kelją pa
vojų pasaulio taikai.

Panašų neutralistų laišką 
prezidentui Ke n n e d ž i u i 
įteiks Indonezijos ir Malio 
prezidentai Sukamo ir Mo- 
dito Keita. Su jais preziden
tas Kennedy susitiks grei
čiausiai rugsėjo 12 dieną.

Tuo tarpu sovietinės vy
riausybės organas Izvestija 
atmetė prez. Kennedžio ir 
premjero Macmillano kvie
timus susilaikyti nuo ato
minių bandymų atmosfero
je, išvadindamas juos "ni
uo k r itiškomis ašaromis”. 
Oficialaus sovietų vyriau
sybės atsakymo reikia lauk
ti rugsėjo 9 d., nes ta data 
Vakarų notose nurodyta pa
skutiniu terminu atsaky
mui.

* AFGANISTANAS nutraukė 
diplomatinius santykius su Pa
kistanu, uždarydamas savo am
basadą Karačyje ir įsakydamas 
likviduoti Pakistano ambasadą

Praeitą sekmadienį paskutinį kartą buvo nuleistos Lietuvos ir JAV vėliavos Neo-Lithuania stovyk
loje prie Clevelando, į kurią buvo suvažiavęs pusšimtis korporanty iš New Yorko, Chicagos, Detroito, 
Clevelando ir kitų miestų. Paskutines dvi dienas stovykloje viešėjo korporacijos filisteriai, turėję 
čia atskirą suvažiavimą. Nuotraukoje stovyklos dalyviams išsirikiavus, paskutinį kartą nuleidžiamos 
vėliavos. Iš kairės stovi: Birutė Augustinavičiūtė, Rimas Mulokas, Gintas Saulius ir Dalė Gotceitienė.

Vyt. Gedgaudo nuotrauka

TITO PRALAIMĖJO BELGRADO KONFERENCIJOJE
Belgrade pasibaigusi 25 neu

traliųjų valstybių konferencija, 
kaip iš rezoliucijų išryškėjo, bai
gėsi Indijos premjero Nehru lai
mėjimu ir konferencijos organi
zatoriaus, Jugoslavijos diktato
riaus Tito, pralaimėjimu. .

Kaip NYT korespondentas M. 
S. Handler iš Belgrado prane
ša, jugoslavų komunistai dabar 
įniršę ieško priežasčių, kas at
sitiko su jų rūpestingai planuota 
strategija, kuri vietoj laukto 
triumfo diktatoriui Tito virto 
pralaimėjimo spąstais.

Kaip iš atidaromųjų dikta
toriaus Tito ir Ganos preziden
to Nkrumos kalbų aiškėjo, kon-

Kabule. Abu kraštai jau 14 metų 
ginčijasi dėl ratanų kilties, kuri 
gyvena abiejų kraštų pasieniuose. 

ferencija buvo planuota paversti 
Vakarų valstybių teismu ir pa
smerkimu už visas dabartines 
tarptautines krizes ir pasaulio 
blogybes. Neutralistų grupė buvo 
norėta paversti "karo mašina" 
prieš Vakarus, ypač kaltinant 
Jungtines Valstybes, nuo kurių 
priklausąs pasaulio išlikimo 
klausimas, bet kurios, priešin
gai, siekiančios pasaulio sunai
kinimo.'

Vadinamieji aktyvistai siekė 
padiktuoti Vakarams politiką,kuri 
reikštų Berlyno ir Vokietijos at
sisakymą, NATO organizacijos 
išsklaidymą ir skubią jų įtakos 
likvidaciją Azijoje ir Afrikoje.

Bet tylusis Nehru, remiamas 
Burmos, Ceilono, Kipro ir JAR 
delegacijų, ne tik pademonstravo 
afrikiečiams ir arabams drau
gams savo politinę patirtį, bet 
ir sužlugdė aktyvistus taip, kad 

jie rezoliucijas turėjo švelninti 
arba keisti. Kova buvo aštri, 
iš viešųjų sesijų nukelta į už
darus komitetų posėdžius, ir iš 
paskelbtų rezoliucijų tekstų aiš
kėja, kad pasiekta Vokietijos 
klausimo apėjimo, ji paminint 
nieko neįpareigojančiu punktu, 
paremtos Vakarų pozicijos nu
siginklavimo su inspekcija ir 
kontrole klausimuose, o Jungti
nių Tautų sekretoriato reorgani
zacijos klausimu priimta nieko 
konkretaus nesakanti formulė.

Būdinga, kad Indonezijos pre
zidentas Sukamo, pradėjęs aš
tria tirada prieš imperialistus 
konferencijos pradžioje, vėliau 
pasitraukė į nuosaikų vaidmenį, 
ir jo reikalavimai, kad. olandai 
perduotų Indonezijai Vakarų I- 
riano (Naujosios Gvinėjos) suve
renumą, net nebuvo įtraukti į re
zoliucijas.

Tuniso prez. Bourguiba grįžo 
iš Belgrado nelauktai nusitei
kęs ieškoti taikos su prancūzais: 
jis prabilo apie galimybes rasti 
išeitį iš Dizertos krizės dery
bomis su Paryžiumi.

Tito grupė pravedė Į rezo
liucijas Kubos reikalavimą, kad 
būtų likviduota JAV laivyno bazė 
Guantaname, bet šis reikalavi
mas, reikia manyti, iššauks 
VVashingtono reakciją, kuri nei
giamai atsilieps tik pačiai Ku
bai.

Konferencijoje išryškėjo, kad 
dalis jos dalyvių buvo tikrai neu
tralūs -- tai Indija, Burma, Cei- 
lonas, Kipras ir galbūt Jungt. 
Arabų Respublika. Kiti buvo tik 
iš dalies neutralūs, o trečiąją 
grupę sudarė toki, kuriems neu
tralumo sąvoka reiškė maskuotą 
palankumą Maskvai.

Nehru, kaip atsimename, kon
ferencijoje dalyvauti apsispren
dė po ilgo delsimo. Vietoj ju
goslavų planuoto triumfo vėliav
nešio jis tapo to triumfo griovė
ju.

KAIRĖJE: Neo-Lithuania sto
vyklos dalyviai su svečiais 
paskutinę dieną, uždarant sto
vyklą.

Vyt. Gedgaudo nuotrauka
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VELNIŠKOJI SUTARTIS (1)

Didysis pasiūlymas Kremliui
KYLANTI SOVIETIJOJ OPOZICIJA SKATINA 
CHRUŠČIOVĄ AŠTRINTI BERLYNO KRIZE

Prieš 22 metus pradėtą II 
Pasaulinį karą, kurio pasė
koje sovietai pavergė Rytų 
Europą ir dabar gali kurs
tyti Berlyno krizę, atpalai
davo Hitlerio-Stalino suo
kalbis, visuotinai įprastas 
vadinti „velniškąja sutar
timi”. Tuos įvykius gana 
plačiai, pasinaudodamas pir
mą kartą skelbiamais doku
mentais, pavaizduoja Wil- 
liam L. Schirer savo kny
goje ”Trečiojo Reicho iški
limas ir žlugimas”, kurios 
per kelis mėnesius parduo
ta daugiau, kaip pusė mili
jono egzempliorių, čia pa
sinaudosime jos ištrauko
mis, liečiančiomis minėtą 
sutartį, atnešusią 22 metus 
trunkančią tragediją mūsų 
tėvynei.

Hitleris, 1939 metų pava
sarį galutinai prisijungęs 
Čekoslovakiją, pradėjo ruoš
tis Lenkijos užgrobimui. 
Rugpiūčio 1 dieną Italijos 
užs. reik. min. Ciano kal
bėjosi su vokiškuoju kolega 
Ribbentropu ”jo” pilyje 
Fuschl prie Salzburgo, ku
rią Ribbentropas buvo pa
sivogęs iš vieno austrų mo- 
narchisto. Per vakarienę 
Ribbentropas painformavo 
italą, kad Hitlerio nutari
mas užpulti Lenkiją esąs 
neatšaukiamas.

— Ribbentropai, — pa
klausė Ciano, — ko jūs no
rite: koridoriaus ar Danzi- 
go?

— Ne, to mums jau nebe
pakanka, mes norime karo, 
— atsakė Ribbentropas, 
grubiai atmesdamas Ciano 
argumentus, kad politinio 
konflikto tada jau nebebū
sią galima lokalizuoti, ir 
Vakarų demokratijos pra
dės karą Lenkijos užpuoli
mo atveju.

Šią likiminę sceną Ciano 
atsiminė ketveriais metais 
vėliau, Veronos kalėjimo 
27-toje kameroje laukdamas 
savo sušaudymo.

*
„Telegramos iš Maskvos”, 

kurios turinį Hitleris rug

SOVIETŲ BAZES UŽSIENIUOSE
Jas nurodo C. L. Sulzbergeris, NYT

Chruščiovas be atvangos rė
kauja prieš Amerikos karines ba
zes už Amerikos ribų. Ameri
kiečiai tik kada nekada, ir vis 
labai nedrąsiai, primena, kad 
Chruščiovas pats gi laiko savo 
karines bazes visoje Vidurinė
je Europoje. Tačiau ne tik so- 
vietininkai, bet ir "neutralistai" 
į tai užmerkia akis ir užsikem
ša ausis. Mat, "nepatogu" tokį 
priekaištą daryti "taikos gynė
jams". Net ir Belgrade susirinkę, 
"neutralistai" ragino panaikinti 
visas Amerikos karines bazes 
užsieniuose ({skaitant laivyno ba
zę Kuboje), bet neužsiminė apie 
sovietines divizijas Vokietijoje, 
Lenkijoje, Vengrijoje ir kt.

C. L. Sulbergeris (tas pats, 
kuris bandė siūlyti Pabaltijo in
korporacijos pripažinimą mai
nais už Berlyno palikimą ramy
bėje) NYT rugsėjo 6 d. nurodo į 
daugybę kitokių sovietiniųbazių 
laikomų kiekviename pasaulio 
užkampyje. Jis sako:

"Rusai uždarė kaikurias savo 
karines bazes užsieniuose, kaip 
Porkkala Suomijoje ir Sasena 
Albanijoje (bazių Europos centre 
ir jis nemini). Bet rusai nie
kur neuždarė savo psichologinio 
karo bazių. Tos bazės yra ko
munistų partijos narveliai, vie
ši ar slapti, išbarstyti visame 
pasaulyje."

"Šiandien vargu ar yra kraštas, 
kuriame nebūtų bent komunistų 
partijos br andcolio. Suzanne La - 
bin (Siuzan Labėn), rūpestinga 
to klausimo tyrinėtoja, rašo 
Prancūzijos Krašto Apsaugos 
Apžvalgoje: ’Ji yra tarp eski
mų, tarptuaregų, Jungtinėse Val
stybėse, ar Bečuane. Kai kur 
komunistų partija turi milionus 

piūčio 12 d. Obersalzburge 
išdėstė Italijos užsienių rei
kalų ministeriui Ciano, kil
mė vis dar tebėra labai abe
jotina. Vokiečių archyvuo
se tokios telegramos iš 
Maskvos nerausta.

Tiesa, Reicho pasiuntinys 
Maskvoje, grafas von der 
Schulenburg, rugpiūčio 12 
dieną siuntė telegramą iš 
Maskvos, bet joje tik pasa
kojo apie britų ir prancūzų 
karinių misijų atvykimą į 
Maskvą ir tarp rusų bei 
svečių pasikeistus draugiš
kus sveikinimus.

Tačiau kalbos apie „tele
gramą”, kuria Hitleris ir 
Ribbentropas taip ryškiai 
bandė paveikti ministerį 
Ciano, vis dėlto turėjo tam 
tikrą pagrindą. Rugpiūčio 
12 iš Berlyno buvo pasiųs
tas pranešimas į Obersalz- 
burgą, kuriame buvo atpa
sakojami tą dieną įvykusio 
rusų valdininko Astachovo 
pasitarimų su vokiečių pa
siuntinybės patarėju Schnu- 
rre.

Asta chovas pran e š ė 
Schnurrei, kad Molotovas 
esąs pasiruošęs tartis vo
kiečių keliamais klausimais, 
jų tarpe Lenkijos ir kitomis 
g i m i ningomis politinėmis 
problemomis. Derybų vieta 
Sovietijos vyriausybė siū
lanti Maskvą. Tačiau sovie
tai, kaip Astachovas leido 
suprasti, neturį reikalo sku
bėti.

„Toki pasitarimai”, rašė 
Schnurre per Berlyną į 
Obersalzburgą nukreiptame 
pranešime, „galį būti vyk
domi tik palaipsniui, arba, 
kaip čia buvo išsireikšta, 
etapais”.

Puolimo terminas — 
rugsėjo 1

Bet Adolfas Hitleris ne
galėjo laukti „palaipsninių” 
derybų su Sovietija. Kaip 
jis jau išsigandusiam italų 
ministeriui Ciano buvo pra
nešęs, pats paskutinis ter
minas pulti Lenkiją esąs 
numatytas rugsėjo 1 dieną,

narių, kitur tik saujelę, bet ta 
saujelė griežtai organizuota*. Už 
paties marksistinio bloko ribų 
masinės partijos yra septyniuose 
kraštuose: Prancūzijoj, Itali
joj, Suomijoj, Indijoj, Indonezi
joj, Kuboj ir Irake. Ne tokios 
tvirtos, bet reikšmingos partijos 
yra dar dvidešimts dviejuose 
kraštuose, ir kitur legalios ar 
nelegalios grupės."

"P. Labin skaičiuoja, kad neko
munistinėse šalyse yra apie 6,- 
000,000 kovojančių komunistų. 
Mes galim ramintis, kad kažkurie 
yra susiskaldę dėl schizmos 
marksistiniame bloke, ypač dėl 
Chruščiovo -- Mao nesusiprati
mų. Bet visi jie veikia prieš 
mus. Mūsų karinės bazės pasi
rengusios veikti ginklinio karo 
metu. Bet komunistų bazės vei
kia visą laiką psichologiniame 
kare. Dieną ir naktį jų apgink
lavimas papildomas šūkiais, 
atsišaukimais, instrukcijomis, 
lėšomis ir agentais... Tai yra 
karas, kuriame mes dar neiš
mokome kaip reikiant kovoti. 
Juokinga vien tik kaltinti rusus 
už gabią propagandą to, ką jie 
laiko teisinga. Tai yramesianis- 
tiškas dėsnis. Mes vis dar ne
sugebame arba apibrėžti savo 
idėjas, ar pateikti jas aiškiai 
suprantamas tiems, kam norime 
įsiteikti"... Beje, šiuo metu verta 
prisiminti 1920 metų Lenino pra
našystę: ‘Po penketo dešimčių 
metų armijos nebeturės dideles 
reikšmės. Mes dar prieš karą 
būsim tiek pagraužę savo prie
šus, kad jie nebepajėgs užvesti 
karo mašinos, kai prireiks*."

Autorius tačiau neiškelia jo- 
klcs idėjos, ką gi reiktų daryti 
dėl tų sovietinę užsieninių 
"bazių". 

o dabar kalendorius rodė 
jau rugpiūčio vidurį. Norint 
anglų ir prancūzų derybas 
su . rusais sėkmingai sabo
tuoti ir pačiam rasti bendrą 
kalbą su Stalinu — reikėjo 
veikti greitai: ne palaips
niui, bet staigiu šuoliu.

Pirm adienis, rugpiūčio 
14, buvo kita lemiama die
na. Tuo metu, kai Schulen- 
bergas, kuris, kaip ir Rib
bentropas, greičiausiai tada 
dar nebuvo įšvęstas į pa
slaptį, teberašė laišką mi
nisterijos sekretoriui von 
W ei z saeckeriui, Molotovą 
apibūdindamas „keistu žmo- 
gumu ir sunkiu charakte
riu”, ir pakartodamas savo 
įsitikinimą, „kad reikėtų 
vengti kiekvieno persku- 
baus žingsnio mūsų santy
kiuose su Sovietų Sąjunga” 
— iš Berlyno buvo išsiųsta 
vadinamoji „Citissime” te
legrama.

Ji buvo paruošta dar 
Fuschlyje tebesančio Rib- 
bentropo, o iš užsienių rei
kalų ministerijos išsiųsta 
22:53 valandą. Joje Schul- 
lenburgui buvo įsakoma ap
lankyti Molotovą ir telegra
moje išdėstytas „instrukci
jas perduoti ne raštu, bet 
perskaityti žodžiu.”

Hitleris žada viską
Tuo Hitleris pagaliau pa

darė savo didįjį pasiūlymą. 
Vokiečių-rusų santykiai, iš
vedžiojo Ribbentropas, „pa
siekė istorinio posūkio 
punktą ... Realių interesų 
priešingumų tarp Vokieti
jos ir Rusijos nėra ... 
Abiems kraštams anksčiau 
gerai sekėsi, kai jie buvo 
draugai, ir blogai, kai jie 
buvo priešai.

Anglų politikos iššauktas 
vokiečių lenkų santykių pa
aštrėjimas, — išvedžiojo Ri
bbentropas toliau,' — bei 
anglų vedamas karo kurs
tymas ir su juo susijusios 
pastangos sudarinėti sutar
tis reikalauja skubaus vo
kiečių-rusų santykių išsi
aiškinimo. Priešingu atve
ju, reikalai galėtų ... pa
krypti tokiu keliu, kuris 
abiems vyriausybėms nu
kirstų galimybę vėl atsta
tyti vokiečių-rusų draugys
tę ir tuo pačiu išsiaiškinti 
teritorinius Rytų Europos 
klausimus. Todėl abiejų 
kraštų vyriausybės neturi 
leisti reikalams vystytis 
laisvai, o tinkamu momentu 
griebtis juos tvarkyti. Bū
tų pragaištinga, jei abipu
sis koncepcijų ir pažiūrų 
nesupratimas šias dvi tau
tas galutinai išskirtų.

Sovietinėje vyriausybėje, 
kaip mums pranešama, taip 
pat esama noro išsiaiškinti 
vokiečių-rusų s a n t ykius. 
Bet, iš ligšiolinės patirties 
žinant, kad aiškinimasis 
per diplomatinius kanalus 
būtų lėtas,

aš esu pasiruošęs trum
pai aplankyti Maskvą 
ir fiurerio vardu išdės
tyti ponui Stalinui fiu
rerio pažiūras.

Tik tokiu tiesiogiu išsi
kalbėjimu, kaip aš supran
tu, galima pasiekti permai
nų, padedant pagrindą ga
lutiniai vakiečių-rusiĮ san
tykių nušvarinimui”,

„Baltija, Pabaltijus ir t.t.”
Britų užsienių reikalų mi- 

nisteris lordas Halifaxas 
nebuvo pasiruošęs vykti į 
Maskvą, o vokiečių užsienių 
reikalų ministeris — ne tik 
pasiruošęs, bet ir siekiąs; 
tas kontrastas, kaip vokie
čiai teisingai spėjo, nieku 
nepasitikinčiam diktatoriui 
Stalinui padarė didelį įspū
dį. Vokiečiai suprato, kaip 
svarbu, kad rusų diktato
rius tuoj pat sužinotų apie 
telegramą. Todėl Ribben-

Neutralistų konferencijos Bel
grade proga Vakarų spaudojepa- 
sirodė pranešimų, kurie, jei tik
ri, išryškina priežastis, ver
čiančias Chruščiovą aštrinti 
tarptautines krizes Berlyne ir 
kitur. Esą, vienas iš geriausiai 
informuotų Rytų Europos šalti
nių nurodęs, kad tam tikri pa
vojingi faktoriai sovietinėje sis
temoje tiesiogiai lėmę įvykius, 
kurie iššaukę Berlyno krizę ir 
sovietų apsisprendimą atnaujinti 
branduolinius bandymus.

Šaltinio nesą galima identifi
kuoti dėl jo užimamos pozicijos. 
Bet jo informacijos įnešę švie
sos į kai kurių vyriausybių veiks
mus, įskaitant Jugoslaviją, kuri 
pastaruoju metu ryškiau remia 
Kremliaus manevrus.

Prezidento Tito kalba neutra- 
listų konferencijoje iššaukė 
aštrią Vakarų stebėtojų ir diplo
matų reakciją. Toje kalboje Ti
to sudarė įspūdį, kad jis supran
tąs ir pateisinąs Chruščiovo ap
sisprendimą atnaujinti bran
duolinius bandymus.

Jugoslavijos diktatoriaus pa
skelbta Berlyno ir Vokietijos 
problemų analizė, nusiginkla
vimo klausimas ir visa taikios 
koegzistencijos koncepcija Vaka
rų stebėtojams ir diplomatams 
gyvai priminė Chruščiovo skelb
tas tų pačių problemų analizes.

Rūpestingai apsvarstydamas 
kiekvieną žodį, tas Rytų Europos 
valdininkas, aptardamas situaci
ją Sovietijoje, pareiškė:

"Sovietų Sąjungoje šiandien 
vyksta procesas, kuris gali su
kurti sąlygas karinei klikai iš
kilti."

Jis priminė tai keletą kartų, 
bet iš jo pareiškimų dar nebuvo 
galima susidaryti išvados, kad 
toji karinė klika Sovietijoje jau 
esanti organizuota. Paklaustas, 
ar esama aiškiai identifikuoja
mų karinių figūrų, kurios galė
tų suorganizuoti tokią kliką, Ry
tų Europos valdininkas atsakė, 
kad dar esą peranksti apie tai 
kalbėti.

Bet pridūrė, kad būtinai reikią 
atkreipti dėmesį į jėgų vysty
mąsi Sovietijoje, nes tai sudarą 
procesą, kuris, jei ir toliau vys
tysis ta kryptimi, sudarys są
lygas, iš kurių karinė grupė ga
linti iškilti.

tropas dar „pridūrė”:
„Priskiriu daug reikšmės, 

kad (šios instrukcijos) ga
limai tiksliau pasiektų po
ną Staliną ir įgalioj u tams
tą per Molotovą tuojau siek
ti audiencijos pas poną Sta
liną, kad šį svarbų praneši
mą galėtum pats jam per
duoti. Pasitarus su Moloto
vu, siekti skubaus mano vi
zito pas Staliną”.

Ribbentropo pasiūlymas 
turėjo veik nepaslėptą kab
liuką, kurį, kaip vokiečiai 
pagrįstai tikėjo, Kremlius 
turėsiąs griebti. Pakartoti
nai pabrėžiant, kad „tarp 
Baltijos ir Juodosios jūros 
nėra klausimų, kurie nega
lėtų būti išspręsti abiejų 
kraštų pasitenkinimui”, Ri
bbentropas dar ir atskirai 
išvardijo tuos klausimus:

„Baltija, P a b a Itijus, 
Lenkija, Pietryčiai ir 
t.t.”

Paskui jis dar pridūrė ir 
apie reikalingumą „kartu 
išaiškinti ir teritorinius Ry
tų Europos klausimus”.

Taigi, Vokietija buvo pa
siruošusi su Sovietija da
lintis Rytų Europą, kitų 
kraštų tarpe ir Lenkiją. Tai 
buvo pasiūlymas, kurio ne
galėjo žadėti nei Prancūzi
ja, nei Anglija.Dar svar
biau: jos nebūtų galėjusios 
išpildyti, jei ir būtų galėju
sios pažadėti.

Išsiimtus telegramą, Hit
leris, jau matyt tikėdama
sis, kad pasiūlymai nebus 
atmesti, dar tą pačią dieną 
sušaukė savo karinius va
dus, kad jiems išdėstytų 
savo karo planus ir per
spektyvas.

(Bus daugiau)

Paklaustas, ar esama didelio 
branduolinio arsenalo, kuris ga
lėtų sovietinę karininkiją pada
ryti nauju jėgos faktorium so
vietų valstybėje, šaltinis atsakė, 
kad tai nesą aišku. Bet bran
duolinis arsenalas galbūt padėjęs 
išsivystyti tam procesui, -- 
pridūrė jis.

Tais sumetimais, kaip tikino 
šaltinis, esą būtina šiuo metu 
remti Chruščiovą, nes jo pozi
cijų silpnėjimas galėtų pasku
binti karinės grupės kilimą.

Chruščiovą, kaip tikino šal
tinis, Sovietijos komunistų par
tija ir vyriausybė spaudžianti nuo 
1958 metų, kada jis pirmą kar
tą pagrasino pasirašysiąs sepa- 
ratinę taikos sutartį su Rytų Vo
kietija. Vakarai tada Chruščio
vo paskelbtą pareiškimą supra
to, kaip šešių mėnesių ultimatu
mą.

Kai praėjo šeši mėnesiai ir 
nieko neatsitiko, Chruščiovas ta
po vis didėjančios kritikos taiki
niu įvairiuose sovietinės komu
nistų partijos sluoksniuose. Jie 
kaltino jį silpnumu, nepajėgimu 
pravesti sovietinių užmačių Ber
lyne ir Vokietijoje dėl griež
tos Vakarų opozicijos. Kinijos 
komunistai taip pat pradėję vis 
aštriau kritikuoti Chruščiovo tai
kiosios koegzistencijos doktriną.

Tas Rytų Europos valdininkas 
pareiškė, kad būtų didelė klaida 
tą ar kitą sovietų komunistų par
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tijos prezidiumo ar centro komi
teto narį laikyti asmeniniu 
Chruščiovo varžovu, asmeni
niais sumetimais reiškiančiu 
kritiką. Kritika, kaip jis pabrė
žė, kylanti iš bendro partijos 
opinijos klimato, o partijos 
sluoksniuose esąs plačiai papli
tęs įsitikinimas, kad Chruščio
vas pasirodęs silpnas Berlyno, 
Vokietijos ir nusiginklavimo 
klausimuose.

Tos pastabos kelia įspūdį, kad 
Chruščiovas buvęs verčiamas į- 
tikinti partiją ir kariškius, jog 
jis nebijąs rizikos, kai ji esan
ti reikalinga, ir sugebąs proble
mas traktuoti teisingai.

Tas šaltinis įspėjo susilaikyti 
nuo prielaidų, kad jėgų varžybos 
Sovietijoje kilusios grynai iš vi
dinių sunkumų. Jo tikinimu, tą 
procesą iššaukę vien tik išori
niai klausimai, kuriuose Chruš
čiovo politika ir metodai nepa
tenkino partijos.

Iškeldamas tas aplinkybes, 
šaltinis nurodė, kad dabar esąs 
būtinas tarptautinės įtampos ato
slūgis. Jis tikįs, kad derybos 
dėl Berlyno ar Vokietijos labai 
netolimoje ateityje būtų nesėk
mingos, nes įtampa esanti perdi- 
delė. Jo nuomone, pirma turįs 
ateiti atvėsimo periodas, kad bet 
kokios derybos būtų pradėtos su 
pasisekimo viltimi.
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LITUANISTINĖS LITERATŪROS POSŪKIS
D. Veličkos Lietuvių Literatūros II daliai pasirodžius

Perkūnijos ir pragiedruliai
Berlynas, Bizerta, Brazilija, Belgradas ir, pagaliau, 

Branduolinių Bombų Bandymai — štai virtinė perkūniš
kai grėsmingų "bumbėjimų”, kurių nerimastingai sukluso 
pasaulis. Bet, nors grūmuojantieji debesys vis dar dau
giau tebesitelkia, negu skirstosi, vis dėlto jų tarpe pasi
rodė ir priegiedrulių.

Vienas toks pragiedrulis nedrąsiai šyptelėjo net iš 
Belgrado, kur buvo susirinkę "neutralistai”, savo ”neu- 
tralume” visada palankesni Maskvai ir priešiškesni Wa- 
shingtonui. Maskvos nutarimas vėl bandyti branduolines 
bombas, lyg tyčia, paskelbtas "neutralistams” besusiren- 
kant, buvo tikra staigmena pasirengusiems priekaištauti 
kaip tik Washingtonui, o ne Maskvai dėl branduolinio 
karo pavojaus netramdymo. žinoma, ”neutralistai” nesi
ryžo sukelti nei dalelės to triukšmo, kokį jie tikriausiais 
būtų sukėlę, jei toks nutarimas būtų pasigirdęs iš Wa- 
shingtono. Bet jis vis dėlto nepajėgė paslėpti bent savo 
nusivylimo maskviniu ”taikos apaštalu”. Ir jie tikrai 
nebesurado pagrindo Washingtonui pasmerkti. Tiesa, jie 
nesugalvojo nieko originalesnio, kaip tik pasiūlyti, kad 
Kennedys vėl susitiktų su Chruščiovu ir tartųsi dėl bran
duolinių sprogdinimų sustabdymo. Patys siūlytojai grei
čiausia supranta, kad tuo jie nesustabdys Maskvos nuta
rimo. Ypač, kai nutarimas jau sudundėjo ne tik žodžiais, 
bet ir net trimis sprogimais, nespėjus ramintojams net 
iš Belgrado išsiskirstyti. Bet tas žodinis sprogdinimų 
tramdymas, koks jis bebūtų mandagiai neutralus, vistiek 
turėjo būti nukreiptas Chruščiovo, ne Kennedžio adresu. 
"Neutralistų” neutralumas jei dar ir nepalinko Washing- 
tono pusėn, tai bent pasitraukė kiek toliau nuo Maskvos, 
arčiau prie tikrai neutralaus vidurio.

Net ir Jungtinių Tautų Organizacijos sekretariato 
klausimu "neutralistai" susilaikė nuo perėmimo tokio pla
no, kurį anuomet Chruščiovas yra pasiūlęs. Jų rezoliucija 
skatina tik susirūpinti sekretariato perorganizavimą, bet 
konkretaus plano jie nepasiūlė, palikdami atvirą galimy
bę tartis.

Bizertoje perkūnija aptilo, nors debesys ir neišsi- 
sklaidė. Pragiedrulis labai siauras: De Gaulle (De Go- 
lis) sutinka tartis tik dėl sugrąžinimo tos pačios padė
ties, kokia buvo prieš tunisiečių "paraginimą” prancū
zams išsikraustyti. Dėl Bizertos laivyno bazės apleidimo 
De Gaulle nesutinka net kalbėtis, "kol tebėra tokia 
įtempta padėtis”. Vis dėlto, tai yra ženklas, kad palan
kesnėse aplinkybėse ir dėl to bus galima kalbėtis ... Užtat 
De Gaulle vėl nemaloniai nustebino nenuolaidžiuosius 
prancūzus, bet pašviesino susitarimo viltis Alžirijoje, siū
lydamas pripažinti būsimos nepriklausomos Alžirijos su
verenumą Sacharoje, jei Alžirija sutiks draugingai ben
dradarbiauti su Prancūzija ir pripažins Prancūzijos inte
resus Sacharoje, išplaukiančius iš to fakto, kad prancūzų 
rūpesčiu, nusimanymu, technika ir lėšomis Sacharoje su
rasta vertingų gamtos išteklių (žibalo ir dujų).

Tiesa, alžiriečių priešaky stojo naujas vadas, griež
tesnis už Ferratą Abasą,' toliau linkęs į "neutralizmą". 
Todėl net ir Sacharos "dovana” nelengvai patrauks Alži- 
riją tapti "antrąja Tunisija", nuoširdžiai drauginga bu
vusiai metropolijai. Ypač, kad ir su sklandžiai bendradar
biavusia Tunisija ką tik tapo taip nemaloniai susipykta. .. 
Bet pasilymas neginčyti Alžirijos suverenumo teisių Sa
charoje, — drąsus pasiūlymas, turint galvoje prancūzų 
nusiteikimus — vis tiek yra ryškus pragiedrulis toje 
auringoje vietoje.

Ir Kongas, tas didžiausias audrų židinys Afrikoje, 
atrodo, ne tik aprimo, bet ir gerokai apsitvarkė, ir net 
Maskvos globotasis Gizenga, atrodo, bus tapęs "padoriu 
neutralistų", o Kongo premjeras net drįso (drauge su 
Nasseru) pasipiktinti pastaruoju sovietinės valdžios pa
sielgimu ir pakalbėjo apie Vokietijos apsisprendimo teisę.

Brazilijoj pasiektasis kompromisas dėl prezidento pa
reigų irgi greičiausia bus atitolinęs ne tik katastrofą, bet 
ir Brazilijos nuslinkimą į prosovietinių "neutralistų” ei
les. Chruščiovo nervų sprogimas branduolinėmis bombo
mis ir čia, be abejo, bus turėjęs savo įtakos.

Net pastaruoju metu mūsų tarpe pagarsėjęs C. L. 
Sulzbergeris parašė gana blaivų straipsnį apie tikrąsias 
sovietines bazes” užsieniuose, o tai irgi reiškinys, kuris 
rodo, kad Chruščiovas su savo bombomis daug ką paža
dino iš apgaulingų iliuzijų.

DĖL BALFO PIRMININKO 
FOTOGRAFIJŲ

Dirvos 99 nr. V. J. iš Cle
velando pabara ir Balfo įstaigą 
ir patį Balfo pirmininką kan. 
J. Končių dėl fotografijų spau

doje, kurioms trūko tiksles
nio paaiškinimo ir dalyvių (se
nukų, lignių) pavardžių.

Šis trūkumas Balfo centre bu
vo laiku pastebėtas, tačiau pir
mininkas pavardžių neprisimi
nė. Norint pavardes surasti, rei
kėjo tas fotografijas siųsti Vo
kietijon išsiaiškinti. Po ilgesnio 
laiko tos fotografijos būtų nusto
jusios savo vertės ir aktualumo, 
todėl jas išsiuntėm taip, kaip 
galėjom tuo metu.

Mano asmeninė kaltė, kad nors 
po fotografija iš Muencheno Bal
fo įstaigos neišvardinau ten esan
čių dalyvių, įstaigos tarnautojų, 
nors ne visus juos pažįstu. Aš

Pavasarėjant Chicagos Aukš
tesnioji Lituanistikos mokykla 
išleido trečiąją "Lietuvių Lite
ratūros" knygą iš būsimo ketu
rių tomų apimties veikalo. Šis 
kvadralogas yra tos mokyklos 
dviejų mokytojų jungtinis darbo 
vaisius: Domo Veličkos 
ir Juozo Masilionio.

Pirmajam jų D. Veličkai, teko 
ilgesnės ienos, nes jis ėmėsi 
aprašyti tautosakinę, priešaušrio 
ir iš dalies poaušrinę (iki spau
dos atgavimo) lietuvių literatū
rą, kai antrasis, J. Masilionis, 
vagą vertė, pradėjęs poaušrinės 
ir naujosios lietuvių literatūros 
bare. J. Masilionio aprašomieji 
lietuvių literatūros laikotarpiai 
yra populiaresni ir labiau eili
niam skaitytojui pažįstami perio
dai, nes ir mūsų sąlygomis dau
giau prieinami reikiami šaltiniai 
bei studijos. Jis tad ir suskubo 
su m ir IV "Lietuvių Literatu-' 
ros" dalimis pirmasis pasirody
ti (1959 ir 1960). Tuo tarpu skai
tytojui ir antrajam šio darbo pu
sininkui dienos prailgo, nes D. 
Veličkos "Lietuvių Literatūra" 
(II dalis) buvo nuo pat pradžios 
naujai rašoma ir iš spaudos iš
ėjo tik šį pavasarį. Tuo tarpu 
dar trūksta to paties autoriaus 
pirmosios "Lietuvių Literatū
ros" dalies, bet ji turėtų jau šį 
rudenį išvysti dienos šviesą.

Visos šio gigantiško darbo iš
leistosios dalys buvo specialis
tų kiek anksčiau aptartos ir ke
dentos, bet neteko pastebėti eili
nio skitytojo pastabų dėl šio 
jam labiau, nei specialistui, rei
kalingo ir gyvybinio veikalo. Juk 
tai pirmas, vientisus, nuo gūdžios 
senovės iki saulėtos nepriklauso
mybės lietuvių literatūrą aprė
piąs darbas!

Žinia-, eilinis* skaitytojas nega
lės lygintis savo mintimis, o 
ypačiai teorinėmis gudrybėmis, 
su specialistu. Tačiau jo intu
icija ir gal net glaudesnis, nei 
specialisto, artimumas su li
tuanistinio švietimo ir lietuvybės 
išlaikymo kasdieniniais vargais 
priaugančioje šeimos kartoje, 
gali būti net ir žinovui ar kū
rėjui parankus. Šita prasme tad 
ir šių eilučių autorius ryžosi 
staptelti prie D. Veličkos "Lie
tuvių Literatūros" II dalies. Tai 
ypačiai pravartu šiuo metu, kai 
naujieji mokslo metai lituanisti
nėse mokyklose jau lipa mūsų 
vaikams ant kulnų.

1. VEIKALO SANDARA

D. Veličkos "Lietuvių Litera
tūros" II d. yra labai gausiai 
iliustruota. Daugelio iliustracijų 
neteko anksčiau pastebėti, tad 
jos tuo labiau skaitytoją sudomi
na.

galėjau prirašyti pavardes,pasi
klausęs pirmininką kan. J. Kon
čių, kuris tikrai nenorėjo jų nu
slėpti ar nustelbti, kaip V. J. 
įtaigoja. Tai įvyko tik dėl susi
dėjusių aplinkybių, o ne dėl ku
rių nors intencijų. Fotografijoms 
įrašus aš padariau. Aš, ne kan. 
Končius, jas ir išsiuntinėjau.

KUN. L. JANKUS, 
Balfo Reikalų Vedėjas

I. GRABAUSKAS
Pats "Lietuvių Literatūros" II 

d. tekstas suskirstytas į 12 sky
rių, nekalbant apie įvadą knygos 
pradžioje ir priedą -- pabaigoje. 
Veikalo suskirstymas gal ir lik
tų skirstymu, jei jo nebūtų ėmę
sis D. Velička. Žemaitiško už
sispyrimo kupinas autorius šį 

D. Velička viešojo literatūrinio seminaro (1961 m. birželio 10) 
metu Pedagoginiame Lituanistikos Institute.

visų darbų nuobodžiausiąjį taip 
sugaivalino ir susistemino, kad 
skaitytojas patraukiamas jau pa
ties veikalo apipavidalinimo, nes 
pajunta lietuvių tautos dinaminio 
į laisvę veržlumo kelis amžius 
trukusį ryšį ir priežastingumą.

Šių eilučių autorius savo metu 
turėjo laimės mokytis pas gar
bius lietuvių literatūros moky
tojus: M. Skardžiuvienę, J. Pet
rulį ir J. Ambrazevičių. Jie visi 
buvo puikūs to dalyko dėstytojai, 
tačiau lietuvių tautosakos už šir
dies tveriąs grožis buvo pirmą 
kartą pajustas iš J. Ambrazevi
čiaus lūpų. O šį sykį D. Velička 
pirmą kartą atvėrė akis ir pa
dirgino tautinio išdidumo jaus
mus, parodydamas, kad nuo Lie
tuvos Metrikos iki "Aušros" ir 
kiek vėliau kūrę rašytojai ne
buvo atsitiktinumas, o tik orga
ninė lietuvių tautos patvarumo 
priežastis.

Kad čia pareikštoji mintis ne
atrodytų tuščia autoriui pagyra, 
teliudija žemiau duodama trumpa 
veikalo sandaros apžvalga. Ji 
yra tokia: įvadas (rašytinė lite
ratūra, tautosaka): 1 skyrius: 
Raštijos pradžia Lietuvoje (at
siradimo sąlygos, raštija sve
timomis kalbomis, Lietuvos Met
rika ir t.t.); 2 skyrius: Lietu
viškojo rašto pradįąinkai (M. 

Lietuvos autoriai, pirmoji lietu
viška knyga); 3 skyrius: Pasau
lietinės literatūros pirmtakai 
(Šulcas, Šimelpenigis, Donelai
tis); 4 skyrius: Lietuviškasis są
jūdis (Vilniaus universitetas); 5 
skyrius: Lietuviškojo sąjūdžio 
vadai (visa eilė rašytojų nuo 
D. Poškos iki M. Valančiaus, 
A. Baranausko); 6 skyrius: spau
dos draudimas; 7 skyrius: Knyg- 

nėšiai; 8 skyrius: Draudžiamie
ji laikraščiai; 9 skyrius: Slapto
sios mokyklos; 10 skyrius: Spau
dos atgavimas; 11 skyrius: Lie
tuviškieji lenkų rašytojai; 12 sky
rius: Žymieji lietuvių raštijos ty
rinėtojai; priedas: Literatūros 
teorijos žinios.

Tegul malonėja skaitytojas dar 
kartą akimis permesti skyrių 
antraštes ir spręsti, ar netvinks- 
ta dramatinis įspūdis? Juk iš mū
sų akimis menkutės pradžios 
(raštijos pradžia)sučiurlenašal
tinėlis (rašto pradininkai),pra
vingiuoja skaidria srovele (pa
saulietiniai rašytojai), suputoja 
giliais verpetais (liet, sąjūdis, 
vadai) ir gniuždo imperinės ga
lybės pylimą (spaudos draudi
mas) užtvarų nebojančiu ir akimi 
neaprėpiamu stichijų antplūdžiu 
(knygnešiai, draudž. spauda, mo
kyklos)! Kas tad abejotų ilgai 
lauktos pergalės trimitu (spau
dos atgavimas)?

Įjampą sukūręs ir nuosekliai 
vedęs skaitytoją į didingo laimė
jimo areną, autorius, pasako
damas apie knygnešius ir slaptą
sias mokyklas, taip pats įsijau
čia ir nuteikia skaitytoją, kad 
darosi graudu, tuo metu nega
lėjus būti mūsų tėvų herojinės 
kovos lauke. Jiems gi laimėjus, 
D. Veličkos komentarai skaity

tojui palieka didingą, majestotiš
ką įspūdį, tokį, kokį jis patiria, 
sudužus paskutiniems Handelio 
"ALELIUJA" akordams už šven
taisiais apstatytų vitražuotos ka
tedros skliautų. Šia prasme "Lie
tuvių Literatūros" II dalis pa
lieka mokomojo vadovėlio ribas 
ir tampa tautinio auklėjimo ir 
grūdinimo priemone.

Veikalo sandaros vientisumas 
ir aprašomų įvykių priežastingu
mas autoriui pavyko taip puikiai, 
kad skaitytojo vaizduotėje lieka 
grafiškas, staigiai kylančios 
kreivės, o ne koordinačių sis
temoje atskirų taškų, įspūdis. 
Tuo šis veikalas skiriasi nuo jam 
panašiųjų ir, lyg švyturys, ro
do kitiems kelią.

2. METODO PATRAUKLUMAS

Kokių priemonių griebiasi D. 
Velička, taip sėkmingai skaity
toją pačiupdamas ir jo jau nepa
leisdamas iki paskutiniojo pus
lapio?

Be minėtojo sistemingumo, or
ganinio ryšio, žodžio atsijojimo, 
šių eilučių autorius pastebėjo 
dar ir kitų pasikartojančių prie
monių. Jos yra: a) dėstomo epi
zodo konkretinimas, susiejant jį 
su praeitimi ir nurodant atei
tyje jo pasireiškusią įtaką, b) 

. rašytojų epochinėn perspekty- 
von pastatymas ir c) lietuvių 
tautos prometėjizmo iškėlimas. 
Kitaip sakant, D. Velička - ne
kalba tuščiai, bet, ką sako, re
mia vienu, kitu ar keletu aukščiau 
minimų motyvų. Todėl kiekvieno 
epizodo pabaigoj e skaitytojas gali 
tik pasakyti: "Sine qua non" 
-- be šito ne! Viskas čia taip 
planingai apgalvota, išryškinta, 
susieta.

Kitą kartą trumpai žvilgterė
sime į kiekvieną autoriaus pavar
totą priemonę skaitytojui prie 
knygos pririšti.

(Pabaiga kitam numeryje)

BOSTON

Baigėm trėmimų 20-čio 
vajų

Apie du mėnesius trūkęs 
Trėmimu 20-čio vajus, su
rengtas BALFo 17 sky
riaus, rugpiūčio pirmom die
nom baigtas. Tikėtasi Sibi
ro tremty ir kitur kenčian
čiam lietuviui surinkti nors 
du tūkstančius dolerių, bet 
surinkta tik vienas tūkstan
tis ir trisdešimt septyni 
(1037.00) doleriai. Išlaidų 
susidarė 137.00 doleriai, tai 
BALFo Centrui pasiųsta 
900.00 dolerių.

Trėmimų 20-čio vajaus 
Komitetas būtų laimingas 
pranešti stambesnes sumas, 
deja, daugelis tautiečių Bos
tone jo raginimų ir prašy
mų neišgirdo. Pasivėlinan
čios aukos, kurių ir dabar 
viena kita dar ateina, nu
tarta palikti BALFo 17 sky
riaus kasoj. Jeigu tokių au
kų susidarytų daugiau, tai 
papildoma suma BALFo 
Centrui bus pasiųsta atski
rai.

Surinkti pinigai, nors nė
ra dideli, paliudijo, kad 
Bostone dar yra gausus bū
rys lietuvių, kurie giliai at
jaučia serganti, ištremtą ar 
į kitokias nelaimes pateku
si tautieti. Trėmimų 20-čio 
vajaus komitetas jiems vi
siems, parimusiems vajų 
didesne ar mažesne auka, 
reiškia didelę ir nuoširdžią 
padėką. Komitetas dėkoja 
visiems talkininkams Bos
tone, o taip pat mūsų spau
dai, padėjusiai vajų garsin
ti atskirais rašiniais, ir 
prašo ją ištisai paskelbti 
aukotojų sąrašą.

Dar sykį dėkojam visiems 
už aukas bei talką ir reiš
kiam pagarbą.

Trėmimų 20-čio Vajaus 
Komitetas Bostone

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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stovyklą atsilankę svečiai stebi skautų pasirodymą. S. Dabkaus nuotrauka

KANADOS LIETUVIAI SKAUTAI STOVYKLAUJA
Paskutinis laužas 'Palangos' stovykloje

Nors ir toliausiai gyvendami 
nuo mūsų tėvų žemės ir mūsų 
tėvynės Lietuvos, mes ją vis 
prisimename. Jinai visuomet yra 
gyva mūsų širdyse ir visuomet 
yra rytojaus didžių užsimojimų 
skatintoja, o kartu ir neišsen
kantis mūsų dvasinės stiprybės 
šaltinis. Jinai yra šiame pasau
lyje mūsų brangiausias turtas, 
kurio ilgimės. Tą savo ilgesį, 
kur bebūtume, ar tremtyje už 
spygliuotų vielų, ar svečioj Ka
nados žemėj, visur jos brangų 
vardą įpiname į savo dienos dar
bų programas.

Šiandien jinai yra beteisė, pa
vergta ir persekiojama ken
čia, tačiau jos kančia yra pasi
dariusi visų lietuvių kančia. Jos 
netekimas primena mums ka
daise pasakotą motutės pasaką 
apie paskendusią pilį ir karalai
tę laukiančio išvaduotojo iš de
vyngalvio slibino nagų. Ir kaip 
žinome, kad visuomet ir visuo
met toji pasaka baigdavosi slibi
no nugalėjimu Jr karalaitės iš
vadavimu. Visuomet atsirasdavo 
pasiryžėlių jaunuolių, kurie ėjo 
iš arti ir toli, jie aukojosi, kad 
būtų pasiektas užsibrėžtas tiks
las. Tai buvo nemenkas uždavi
nys, reikėjo nemaža energijos ir 
ištvermės, kad nugalėjus pačias 
sunkiausias kliūtis siekiant šio 
taip didingo tikslo.

Slibinas, kuris laiko pavergęs 
mūsų tėvynę, yra realus slibinas 
ir daug kartų baisesnis už aną 
devyngalvį pasakoj vaizduojamą.

Tačiau ir jo galia turi savo

ribas. Laikui bėgant, atsiranda 
gudresnių ir stipresnių, kurie 
nugali tokias pabaisas.

Aplankius skautų bendrą sto
vyklą Naujojoj Wasagoj prie Ge- 
orgian įlankos teko įsitikinti jų 
pasirinkto kelio teisingumu, nes 
jis ėjo ten, kur susibėga visi 
lietuviški reikalai. Jų ryžtu, 
bendru darbu ir pasiektais lai
mėjimais tikrai buvo galima pa
sigėrėti.

Stovykloje ypatingas dėmesys 
buvo kreipiamas į dvasinių ryšių 
stiprinimą su tėvyne. Jau pats 
stovyklos pavadinimas Palangos 
vardu yra gana prasmingas ir 
vykusiai parinktas. Ties tuo pa
vadinimu, tikiu, visi bent trumpai 
apsistojo ir savo mintis nukė
lė į mūsų gražųjį pajūrį. O pri
siminti jį, Baltijos jūrą gintarų 
lobius slepiančią, žvelgti į neuž
matomas vandens platumas ir

stovyklautojų pareiškimus, pra
bėgęs nepaprastai greitai. Pas
kutinis šeštadienis, paskutinis 
laužas; o jau sekmadienį kas į 
Hamiltoną, kas į Niagarą ir ki
tas pietų Ontario vietoves iš- 
sivažinėjo. Buvo stovyklautojų ir 
iš JAV -- Rochesterio ir Buf- 
falo.

Paskutinis šeštadienis skau
tų stovykloje buvo išskirtinas iš 
kitų savaitės dienų. Stovyklauto
jai nujausdami, kad tą dieną su
važiuos jų tėveliai, o prie jų 
dar prisidės nemaža svečių, be
sidominčių skautiškuoju gyve
nimu, tai stiprokai susitempė, 
kad geriau jų pasirodymai išei
tų. Kone visą dieną, nulikdami 
nuo bendrų įpareigojimų, susi
spietę būreliais ruošėsi lau
žui.

Ir tikrai neapsiriko. Vėliavos 
nuleidimo iškilmingose cere
monijose ir prie laužo susirinko 
gražus būrys lietuviškos visuo
menės. Dar prieš vėliavos nu
leidimą buvo perskaityta virši
ninkų įsakymai, kuriais buvo 
pakeliami iš žemesnio į aukš
tesnį patyrimo laipsnį. O už nuo
pelnus skautiškai veiklai G. Ka- 
rasiejutė apdovanota tėvynės 
dukters žymeniu.

Tuojau po vėliavos nuleidimo, 
šalimai esančioj dauboj sulieps
nojo paskutinis Palangos skautų 
stovyklos laužas, kurį pravedė 
Dalia Skrinskaitė talkininkaujant 
K. Batūrai. Tai bene buvo pati 
įdomiausia dalis. Įvairūs pasiro
dymai, o po jų dainos skambėjo 
iki vėlyvos nakties.

Sekmadienį įprastu laiku vėl 
vėliavos pakėlimas pasiruoši
mas kelionei, pamaldos ir tuojau 
po jų, nelaukiant vakaro, išsi
rikiuoja kolonos ir eina nuleisti 
vėliavos. Čia perskaitomas vir-

S. Velyvytė, G. Rinkūnaitė ir D. Tamašauskaitė davusios sto
vykloj vyr. skautės įžodį.

S. Dabkaus nuotrauka

r-diaiigos sKautų stovyklos vadovai. Iš kairės: Sipelytė, Kalinauskas, Rusas, Mockus, Tėv. S. 
Kulbis J. S., Skrinskas, Šakienė, Skrinskaitė. g. Dabkaus nuotrauka

ošiantį bangų keliavimą į smė
lėtą krantą, mums visiems yra 
tikrai miela.

Stovykla buvo aiškiai tautinio 
charakterio, visiems privaloma 
lietuvių kalba. Kitaip kalbantieji 
būdavo sudraudžiami. Iš prad
žių kai kuriems, ypač mišrių 
šeimų mažiukams skautukams, 
vilkiukais vadinamiems, buvo 
šiokių tokių sunkumų, bet ir jie 
priprato ir gerokai pramoko lie
tuviškai. Pagal tai, į stovyklavi
mą vertėtų kreipti daugiau dė
mesio, nes stovyklavimas daug 
gali pagelbėti mūsų lituanisti
nėms mokykloms. Tarpusavio 
bendravimu jaunimas ne tik ne
pamiršta savo tėvų kalbos, bet ir 
šiaip daug naudingų ir įdomių 
žinių įsigyja apie savo tėvynę.

Dviejų savaičių laikas, pagal
Skautų Aido redaktorius Č. Sinkevičius savo dukrai Astai aiškina 

stovyklos įrašo "Lietuviais esame mes gimę..." prasmę.
' S. Dabkaus nuotrauka

Grupė vyr. skautų ir skaučių stovyklavusių Palangos stovykloje. S. Dabkaus nuotrauka
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K. gT.T .

šininko įsakymas, kad Palangos 
skautų ir skaučių stovykla yra 
uždaroma, pasakoma keletas ta 
proga kalbų, giedamas himnas, iš 
lėto nuleidžiama vėliava, kolo
nos išžygiuoja iš aikštės ir visi 
palengvėle skirstosi.

Šiai skautų - skaučių stovyklai 
sėkmingai vadovavo viršininkai: 
V. Skrinskas, S. Zubrickaitė ir 
E. Šakienė; komendantai: E. Pet
rušaitis, F. Mockus, D. Keršie
nė ir D. Skrinskaitė; adjutantai: 
E. Dervaitis ir J. Balsaitė. 
Pirmoji pagalba: S. Zubrickaitė 
ir Ž. Stančikaitė. Maisto pri
statymu ir jo pagaminimu rū
pinosi E. Gudaitis, p. Dunderie- 
nė ir p. Rušienė.

Pažymėtina, kad stovyklautojų 
dvasiniais reikalais rūpinosi 
skautų dvasios vadas kun. S. 
Kulbis JS.

Lyginant stovyklavimą tėvynėj 
su čionykščiu, yra nemaža skir
tumo. Vis tik čia neturima tų 
sąlygų, kurias anksčiau Nepri
klausomoj Lietuvoj turėjo skau
tai. Nelengva čia ir su tinkamo
mis stovyklavietėmis. Mat, skau
tai nemėgsta perdaug didelio 
triukšmo, nes jie nori ne dy
kinėti, o dirbti. Be to, užsiėmi
mams pravesti, laisvalaikiui 
tvarkyti ir kitiems svarbiems 
stovykloje darbams atlikti, ne- 
visuomet yra lengva sudaryti pa
kankamas skaičius patyrimą 
turinčių vadovų. Kartai-s jų ten
ka paieškoti gana toli. Tačiau 
Palangos skautų stovyklai, gali
ma sakyt, gana patenkinamai šis 
klausimas pasisekė išspręsti. 
Pas juos gyvenimas stovykloje ė- 
jo normalia skautiška vaga ir 
tų dviejų savaičių laikotarpyje 
pasiektais laimėjimais tikrai ga
lima pasidžiaugti.

P. B.

PASIŠNEKĖJIMAI
DAINIUS DAINIŪNAS

Dievuli, kaip smagu šnekėtis 
tyliais gegužės vakarais! 
Krūmokšnis aukštas, išsiskėtęs, 
virš jo - dangus ir pažarai.

Sakai, sakai - gal šimtą žodžių, 
bet nerandi tikriausio.
Naktis, juodus nasrus pražiodžius, 
praris jausmus gražiausius.

Žmoneliai, kaip smagu šnekėti 
prie žalio stalo prakalbų!
Aplinkui vėliavos, portretai, 
o salėj du šimtai galvų.

Šneki, šneki... Minutės lekia, 
tarytum guided missle... 
Apsidairai, o salėj miega 
nulinkę galvos visos.

Piliečiai, kaip ilgai mes šnekam 
sunkias pasaulio problemas, 
kol šimtagalvis smakas 
paglemš ir nusineš

mažus ir didelius - visus.
Tada pabaigsime šnekėti, 
nes visame plačiausiam sviete 
problemų nebebus.

*
Šnekėjomės Ženevoj, 
šnekėjomės Niujorke, 
dabar ir vėl kažkur šnekėsim, 
kodėl Berlynas verkia.

Bus vėliavos ir žalias stalas, 
bus žodžiai, dideli, apvalūs, 
daug gražbylystės ir didybės, 
tiktai... nebus teisybės.

O

Jinai stovės už durų, 
kaip koks pamestinukas... 
O posėdžiuose žodžių jūra 
verpetais sukas.

O ten, suskaldytam Berlyne, 
stovės siena gėdinga, 
ir niekam nerūpės, 
kiek nušautų žmonių kanaluos dingo.

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
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LIETUVIŲ FUNDACIJOS AMERIKOJE REIKALU
v

Lygiai prieš metus, 1960 m. 
rugsėjo mėn. L. B. Tarybos su
važiavime Chicagoje, patiekiau 
Ekonominės Tarybos vardu Lie
tuvių Fondo statuto du projektus. 
Pirmas projektas lietė didelės 
apimties, globalinį fondą, inkor
poruotą instituciją, teisiškai nuo 
Bendruomenės nepriklausomą, 
bet praktiškai, Bendruomenės 
organų valdomą ir kontroliuoja
mą. Tą projektą referavau ir 
siūliau priimti.

Antras projektas, tai pagal 
Centro Valdybos pageidavimą, 
Geležinio Fondo trusto sutarties 
projektas, apibudinąs Bendruo
menės fondo santykį su jos or
ganais ir su aukotojais.

Po ilgų diskusijų, dažniausiai 
tarp Dr. A. Nasvyčio ir. manęs, 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės Taryba pasisakė prieš di
dįjį Lietuvių Fondą ir už Bend
ruomenės Centro Valdybos re
miamą "siauresnį" Geležinį Fon- 
dą.

Bendruomenės Centro Valdy
ba padarė klaidą, kad po suva
žiavimo nepaskelbė viešai spau
doje statutų projektų ir dėl jų 
diskusijų protokolo nuorašų. Bū
tų pati visuomenė pasisakiusi 
ar už vieną ar už kitą fondą 
ir būtų sutaupyta ištisi metai 
brangaus laiko.

Dabar vėl turime spaudoje pa
skelbtą fondo statuto projektą.

Palyginus jį su Ekon. Tarybos 
projektu, niekuo jis ne geresnis 
už pirmąjį. Tas buvo daugiau 
logiškesnis, labiau pergalvotas 
ir tiksliau suredaguotas.

Šitam rašinyje, svarstydamas 
fondo tikslų, teisinės formos ir 
jo santykio su Bendruomene 
klausimą, lyginsiu mano fondo 
siūlomas idėjas su Dr. Razmos 
paskelbtuoju statuto projektu. 
(Gal ne visai gerai projektą va
dinti Dr. Razmos, žinant, kad jį 
ruošė visa eilė kitų pirmaeilių 
Chicagos lietuvių, bet dėl spau
doje nusistovėjusios praktikos ir 
dėl trumpumo, aš jį vadinsiu 
Dr. Razmos projektu).

Visų pirmą turiu išreikšti pa
garbą Dr. Razmai ir jo subur
tam veikėjų būriui, kurie fondo 
klausimą pradėjp vykdyti realiai. 
Pirma negu kalbėję apie būsimo 
fondo valdymo formą, apie jo bū
simo pelno dalinimą, jie paklo
jo jo sąskaiton tūkstantines ir 
tik po to svarstė,kaip ir kas jas 
turės tvarkyti. Tuo jie parodė 
didelį tikėjimą į lietuvių tautos 
bendrai, ir lietuvių išeivijos 
specialiai, gyvastingumą ir mi
sijos supratimą.

S. LAZDINIS

FONDO TIKSLAI
Kiekvieno fondo pagrindinis ir 

svarbiausias tikslas yra pinigai. 
Kuo daugiau fonde pinigų, tuo 
fondas geresnis, efektyvesnis, 
tuo jis galės daugiau padėti 
kitiems. Ką su tais pinigais da
ryti, kaip ir kur juos panaudo
ti, tai jau ne fondo reikalas, o 
kitų visuomeninių, politinių, so
cialinių, jaunimo ir kitokių or
ganizacijų.

Logiškai galvojant, reikėtų pa
likti tiems, kurie iš jo naudą 
turės ir rūpestį, kaip jį pripil
dyti. Bet kadangi fondo paja
mos bus skirstomos tokiems 
tikslams ir tokiems darbams 
remti, iš kurių aukotojas as
meninės naudos neturės, tai ir 
reikia organizuojant fondą, aiš
kiai ir tiksliai nusakyti jo tiks
lus. Kol aukotojas nebus tikras, 
kad jo auka bus panaudota ten, 
kur jis pageidauja, jis tos aukos 
neduos.

Todėl, jau vien iš finansinio 
taško žiūrint, reikia fondo tiks
lus daryti kuo plačiausius, kad 
jie galėtų apimti kuo didžiausį 
aukotojų kiekį. Fondo tikslai tu
ri būti tokie platūs, kokie yra 
platūs lietuvių išeivijos tauti
niai tikslai.

Nesismulkinant, lietuvių išei
vijos tikslus galiTna sugrupuoti 
į tris dalis.

Pirmasis ir pagrindinis visų 
tikslų tikslas yra: Lietuvos va
davimas iš komunizmo jungo ir 
kova už jos laisvę.

Šioje kovoje, kol kas, turime 
daug draugų, kurie begindami 
savo interesus gina ir mūsuo- 
sius, tokiu būdu ir sutaupo mums 
nemažai lėšų. Bet gali ateiti 
laikas, kada visi draugai atkris 
ir mes pasiliksime vieni pa
tys. Ir tokiu atveju kova už 
laisvę turės būti nenutraukta ir 
jai Vesti reikės pinigų.

Užtenka pasikalbėti tik keletą 
minučių su mūsų politinių veiks
nių atstovais, o iš karto iš
girsi: galima būtų daug kas pa
daryti, jei būtų pinigų. Yra 
dalykų, kurie yra nebūtini, bet 
yra dalykų, politinių galimybių, 
politinių ėjimų, kurie būtų labai 
naudingi, bet tik dėl pinigų sto
kos lieka neįvykdyti.

Toliau, tokie darbai, kuriuos 
galima ir moksliniais vadinti, 
bet kurie turi labai didelę reikš
mę, kaip Lietuvos sienų studijos 
klausimas, Rytprūsių dokumentų 
surinkimas, jų išvertimas į lie
tuvių ir svetimas kalbas ir iš
leidimas, galės pajudėti tik tuo
met, kada galima bus tai ata
tinkamai finansuoti.

Prie šios tikslų grupės pri
skirtina ir mokslinei -- politi
nės literatūros, liečiančios Lie
tuvą, ar erdvę kurioje ji randa
si, ruošimas ir svetimomis kal
bomis leidimas. Per dešimtį 
tremties metų toje srityje ne
padaryta nieko.

Jei laisvės kova turi būti efek
tinga, ji turi būti ir mūsų pa
čių finansuojama.

Antruoju fondo tikslu reikėtų 
statyti Lietuvių Bendruomenės 
pasistatytą tikslą: Lietuvybės iš
laikymas išeivijoj. Čia įeina lie
tuviškos mokyklos, spauda, jau
nimo organizacijos, vasaros sto
vyklos, tautiniai namai ir kita. 
Šie tikslai visiems žinomi ir aiš
kūs.

Trečiuoju punktu eitų savitar-

pine pagalba. Į šią tikslų grupę 
turėtų /būti įtraukta ir Amerikos 
lietuvių pastangos padėti lietu
viams išeiviams, patekusiems 
į vargą Pietų Amerikoj, Austra
lijoj ar kur kitur, paremiant juos 
ten vietoje ar finansuojant jų per
kėlimą į Jungtines Amerikos Val
stybes. Taip pat ir pagalba vie
toje, dėl kokių nors priežasčių 
patekusiems į vargą.

Taip sugrupuoti tikslai tikrai 
apimtų visų lietuvių tikslus. Jie 
apimtų lygiai čia gimusius, kaip 
ir naujai atvykusius, jie apimtų 
lygiai visus be religinių ar par
tinių skirtumų. ” 
vienas aukotas 
kių formalumų, 
šalį, nepatekęs

Bet jeigu dar kas galėtų pasa
kyti, kad ir tos trys tikslų gru
pės dar ne viską apima, reiktų 
įdėti dar ketvirtąjį fondo tikslų 
punktą: fondas rems lietuvių 
draugijų ir pavienių lietuvių dar
bus, jei jie bus atatinkamų 
bendruomenės ir fondo organų 
pripažinti remtinais.

Trumpai suglaudus, fondo tiks
lus siūlau formuluoti taip:

Fondas rems:
a) kovą už Lietuvos laisvę,
b) lietuvybės išlaikymą išei

vijoj,
c) savitarpinę pagalbą, ir
d) visą kitą, ką atatinkami 

L. Bendruomenės ar fon
do organai ras remtina.

Tokios tikslų apimties fondas, 
reikia tikėtis ras didelį išeivi
jos pritarimą. Jis duos galimybę 
kiekvienam lietuviui, ar jis pri
klauso kokiai nors organizacijai 
ar ne, savaja auka prisidėti prie 
tautos tikslų įvykdymo. Toks fon
das galės išaugti į didelę lietuvių 
finansinę jėgą, kuri palaikys lie
tuvį išeivį moraliai, duos jam jė
gų su pasitikėjimu žiūrėti į lie
tuvišką ateitį ir palaikys jį lie
tuvybėje. Toks fondas palaikys 
dvasioje ir mūsų brolius tėvynė
je ar Sibire ištremtus. Tokios 
apimties fondas bus jiems įrody
mas apie mūsų ryžtą kovoti iki 
laimėjimo.

Dr.. Razmos projekte fondo 
tikslai išreikšti labai trumpai: 
Įamžinti lietuvių kultūrą! Tiks
las labai siauras ir beveik ne
įgyvendinamas. Abejotina, kad su 
pinigų pagalba galima būtų įam
žinti kultūrą. Sovietai labai daug 
pinigų skiria literatams ir me
nininkams, bet nei geros litera-

Tokiu būdu nei 
doleris, dėl ko- 
nepraeitų pro 
į fondo iždą.

Į Neolituanų stovyklą suvažiavę filisteriai, žiūrėdami į besilinksminantį jaunimą, prisiminė, kad 
ir jie kadaise buvo jauni ir nesuvaldomi. Nuotraukoje grupė filisterių: (priklaupęs) Balceris, toliau 
matyti Andrašiūnas Mažeika, Siliūnas, Abraitis, Valiukėnas, Čiuberkis.

tūros nei aukšto meno nesukūrė.
Kitoje vietoje tikslai truputį 

aptariami taip: "Turint galvoje, 
kad trečdalis lietuvių tautos yra 
pasirinkusi JA Valstybes, kaip 
laisvės prieglobstį,ir kad čia gy
venančių lietuvių tarpe yra ku
riamos literatūrinės, mokslinės 
bei meninės vertybės, tiems dar
bams paremti yra steigiamas 
Lietuvių Fondas". Ir tiek. Nieko 
prieš tikslų kilnumą. Jie patei
sinami. Tik nesuprantama, kodėl 
fondas nori padėti tik Amerikoje 
gyvenantiems, kodėl jis nesiryž
ta padėti ir kituose kraštuose 
gyvenantiems lietuviams litera
tams, menininkams ir moksli
ninkams. Amerikos įstatymai to 
nedraudžia.

(Nukelta į 6 psl.)

DR. J. PAPLENĄ PRISIMENANT
A. JANUKAITIS

Kai New Yorkas su Clevelandu susitinka... Neo-Lithuany stovyk
loje užsimezgė naujos pažintys. Korporantai skirstėsi dūsaudami ir 
laukdami ateinančios stovyklos, kad vėl galėtų susitikti, Nuotrau
koje trys korporantai: Živilė Ramanauskaitė (Cleveland), Edmun
das Adomaitis (New York) ir Dalia Bružaitė (Cleveland).

Vyt. Gedgaudo nuotrauka

Rugsėjo mėn. 12 d. sueina vie- 
neri' metai nuo A. L. T. S-gos 
centro valdybos vicepirmininko 
a.a. J. Paplėno išsiskyrimo iš 
mūsų gretų. Ne tik A. L. T. 
S-gos Chicagos skyrius nustojo 
labai garbaus ir vertingo nario, 
bet ir visa Tautinė Sąjunga ne
teko didelio atramos stulpo.

J. Paplėnas į tautinę veiklą 
buvo įsijungęs nuo pat jaunystės 
dienų. Jam teko išgyventi du 
tremtinio gyvenimo laikotarpius. 
Pirmą tremtinio gyvenimo laiko
tarpį jam teko praleisti carinėj 
Rusijoje, Pirmojo pasaulinio ka
ro metu. Tada dar vaikas, gyven
damas svetimųjų tarpe, sėmėsi 
ir mokėsi tautinės lietuviškos 
veiklos iš savo tėvo. Iš savo 
tėvo pergyvenimų pasisavino ir 
įsidėjo į savo vaikišką širdį 
Lietuvos krašto meilę ir patrio
tiškumą, kuris jo neapleido iki 
mirties valandos.

Po karo, grįžęs į Lietuvą, pra
dėjo eiti mokslus ir lygiagre
čiai dirbti tautinį visuomeninį 
darbą. J. Paplėnas nebuvo iš tų, 
kurie pasididžiuodavo savo dar
bais ar nuopelnais. Jis būdavo 
visada kuklus ir santūrus. Jis 
nesistengė išeiti į garbės eiles, 
nors ir buvo to vertas. Dažnai 
pasitenkindavo likti antroje eilė
je, nors savo darbais visada su
gebėdavo būti pirmuoju. Lietu
voje, baigęs aukštąjį mokslą, tu
rėdamas daug gerų pažinčių, ne
siveržė į aukštas ir pelningas 
tarnybas. Pasitenkino kuklia tar
nyba ir visai kukliu atlyginimu 
tautinės veiklos dirvoje.

Dar jam nespėjus pamiršti pir
mojo tremties gyvenimo laiko
tarpio, vos tik sukūrus šeimą, 
vėl teko trauktis J antrąją tremtį, 
tik dabar jau ne į rytus, o į 
vakarus.

Antroji tremtis jam buvo daug 
sunkesnė. Teko daug vargti ir 
rūpintis visos šeimos reikalais.

Nežiūrint didelių nedateklių ir 
rūpesčių, su tautine veikla ryšių 
nenutraukė. Kiek tik sąlygos ir 
galimybės leido, jis visada buvo 
tautinės veiklos priešakyje.

Atvykęs Amerikon ir aptvarkęs 
savo asmeniškus reikalus, J. 
Paplėnas vėl energingai įsijungė 
į A. L. T. S-gos gretas ir buvo 
vienas ir pirmaujančių sąjungos 
vadovybės eilėse. Savo organiza
ciniu patyrimu daug prisidėjo 
suorganizuoti ir į tinkamas vė
žes įstatyti A. L. T. Sąjungą. 
Turėjo didelius gabumus sude
rinti įvairius Sąjungoje kilusius 
nesklandumus savųjų bei kitų or
ganizacijų tarpe. Be nuolatinio 
bendradarbiavimo Dirvoje, buvo 
aktyviai įsijungęs į lietuvišką en
ciklopediją, Enciklopedija Bri- 
tanicą ir a.a. Prezidento Anta
no Smetonos monografijos išlei
dimą. Šiems reikalams jis buvo 
įdėjęs labai daug pastangų, pasi
aukojimo ir darbo, tik gaila, kad 
ne visais tais savo darbo vai
siais teko pasidžiaugti.

Minint a.a. Dr. Jono Paplėno 
mirties metines, jo žmona Bro
nė su dukromis Aukse ir Rūta, 
pastatė ant kapo labai gražų pa
minklą. Paminklas švediško juo
do granito, Vokietijos fabrikuose 
išdirbtas, kuklus, daro labai 
švelnų ir rimtą įspūdį, nelygi
nant tokį, kokį pats J. Paplė
nas buvo. Paminkle yra du lietu
viškais ornamentais stilizuoti 
kryžiai, kurių projektą paruošė 
P. Vėbra.

Š. m. rugsėjo 17 d. U Vai. Chi
cagoje, Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
bus atlaikytos mišios už a.a. J. 
Paplėno sielą. Po pamaldų, Šv. 
Kazimiero kapinėse, bus pašven
tintas paminklas.

Būtų gražu ir malonu, kad 
idėjos draugai,prisimindamia.a. 
J. Paplėną, jį pagerbtų atsilanky
dami į pamaldas ir paminklo pa- 
švetinimą.

Vyt. Gedgaudo nuotrauka

"Žiūrėk, kokie mes buvome jaunuoliai!" stebisi filisteris Šim
kus, vartydamas 1932 metais išleistą Neo-Lithuania metraštį. Ša
lia stovi filisteriai Švedas, Mažeika, Andrašiūnas, Balceris.

Filisteriai Našliūnas, Andrašiūnas ir Senikas Neo-Lithuania sto
vykloje po iškilmingo posėdžio.

Vyt. Gedgaudo nuotraukos
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SKAITYTOJŲ NUOMONĖS

ĮSITIKINAU, KAD RAŠYTI KONGRESMANAMS
IR SENATORIAMS TIKRAI REIKIA!

Vienas vadovaujantis veiksnių 
asmuo neperseniausiai man ra
šė: "Jeigu tai apie tą vadinamą
jį terorą paštu, tai man tas 
straipsnis keistokai atrodė... dėl 
pačių minčių prasmės. Ten buvo 
siūloma, kad vadin. veiksniai da
rytų žygių valdžios organuose, 
kad tie apsaugotų mus nuo vadin. 
"Michailovo komiteto" siuntinė
jamos medžiagos. Mano nuo
mone, tai būtų absurdiškas žy
gis, jei toks būtų daromas. Argi 
mes turėtumėm pasirodyti prieš 
Amerikos valdžios organus toki 
lepšiai, kad mums reiktų vai-

LIETUVIŲ FUNDACIIDS...
(Atkelta iš 5 psl.)

Iš tikslų apimties, reikia ma
nyti, kad Dr. Razma ir negalvojo 
apie didelės apimties, globalinį 
fondą, kaip kad aš siūlau. Jo fon
do tikslas sudaro tik dalį mano 
antrojo straipsnio tikslų. Galiu 
turėti šalininkų aš, gali turėti 
pritarėjų ir jis. Ar mes turime 
steigti du atskirus fondus? Nie
ko panašaus.

Kad nesipainiotum kalboje, aš 
siūlau pavadinti mano siūlomą 
fondą LIETUVIŲ FUNDACIJA 
AMERIKOJE, Žodis "fundacija" 
kol kas neįprastas, bet jĮ gali
ma lygiai vartoti, kaip ir žodį 
administracija,mobilizacija... L. 
Fundacija be pagrindinio kapita
lo, arba bendrojo fondo, turėtų 
visą eilę šalutinių fondų. Vieni 
jų būtų Įsteigti pačios fundacijos, 
kaip pv. stipendijų fondas, kiti 
galėtų būti Įsteigti pačių auko
tojų sąlygojant jų aukos panau
dojimą, jų nurodytam tikslui. To
kie fondai, turėtų ir jų steigėjų, 
aukotojų vardus, kas juos Įamžin
tų lietuvių tautos istorijoj.

Vienodo teisinio statuso fondai 
būtų administruojami tų pačių 
organų, o fondai skirtingų teisi
nių statusų, kaip labdarybė, se
nelių prieglaudos, stipendijos, 
norint jiems gauti Charity sta
tus, reiktų formaliai išskirti iš 
Fundacijos teisinių rėmų Įstei
giant jiems charity trustus ir jų 
patikėtiniais, trustees, paski
riant Fundacijos valdybą. Tas 
pagal Amerikos Įstatymus gali
ma daryti ir plačiai praktikoje 
taikoma.

Iš čia ir Dr. Razmos fondas, 
literatams, menininkams ir 
mokslininkams remti, jeigu jam 
pavyktų gauti charity status, Į 
ką aš labai abejoju ir apie ką 
vėliau, galima būtų Įjungti Į Lie
tuvių Fundacijos rėmus.

Toks paskirų fondų jungimas Į 
vieną didelį vienetą sumažintų 
administracines išlaidas ir pa
lengvintų šalpos darbą kitose sri
tyse. Nes, pvz., F. Valdyba, ži
nodama, kad Dr. Razmos fonde 
yra nemažai pinigų literatams 
remti, ji bendrąsias sumas ga
lėtų kur kitur panaudoti.

Kaip jau esu minėjęs, teri- 
torialinis L-. F. A. veikimas tu
rėtų būti praplėstas Į viso pa
saulio lietuvius. Taip pat ir jai 
aukas reiktų rinkti visame pa
saulyje. Tik tokiu būdu L. Fun
dacija galės pasidaryti visų iš
eivijos lietuvių jungtimi.

Šių metų rugpiūčio 20 d. tu
rėjau laimės dalyvauti iškilmin
gose šv. Mišiose, šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, kurios buvo 
laikomos Lietuvių Vyčių seimo 
intencija. Koks džiaugsmas ma
tyti, trečios, ketvirtos kartos 
čia gimusius lietuvius išdidžiai 
pasipuošusius trispalvės juosto
mis ir iškilmingai ir pagarbiai 
nešančius vėliavas su Lietuvos 
ženklu, su Baltais Vyčiais! Lie
tuvybė juose nemirusi, kaip kad 
daug nori sakyti. Lietuvybė juose 
gyva ir stipri! Garbė jiems!

Atsistoję prieš didelių planų 
vykdymą, kaip kad šis L. Fun
dacijos steigimas, raskime būdų 
sueiti Į kontaktą ne tik su taip 
gražiai pasirodžiusiais Vyčiais, 
bet ir su kitomis čia senai Į- 
kurtomis organizacijomis, 
kvieskime juos Į posėdžius į or
ganizacinius komitetus. Jung
lume visas lietuvių jėgas. Dideli 
darbai, kad neštų gerus vaisius, 
reikalauja vieningo darbo.

Kitame numeryje: Lietuvių 
Fundacijos Amerikoje teisinė 
forma. 

dinės apsaugos nuo tokių "maša
lų" (tegu ir Įkyrių, bet vistiek 
"mašalų"). Nejaugi mes patys 
nepajėgūs išsilaikyti savo Įsiti
kinimuose ir bijome, kad koks 
propagandinis lapelis ims ir iš
ves mus iš kelio? Jeigu jau taip, 
tai su mumis visiška katastrofa, 
ir tai būtų tik Įrodymas, kad 
Amerikos ar kokiai Ritai valdžiai 
belieka numoti Į mus ranka, kaip 
Į sužlugėlius, kuriems nebeap
simoka jokios pagalbos teikti ir 
neapsimoka dėl jų galvą bekvar- 
šinti. Nes ką bepadėsi dvasiniams 
lavonams, kurie propagandinio 
lapelio bijosi ir nepajėgia jam at
sispirti, ir netgi nepajėgia pa
prasčiausiai jĮ Įmesti Į krepšĮ, 
arba užrašyti ant voko vieną 
vienintelĮ žodĮ "refused" --jeigu 
jau atrodo pavojinga Į rankas 
paimti. Be to, argi mums pri
derėtų siūlyti, kad Amerikos val
džia pasektų sovietijos pavyz
džiu ir Įvestų 1-os klasės laiškų 
cenzūrą? O be to paštas niekaip 
neįstengtų sulaikyti tų leidinių, 
kadangi jie siuntinėjami 1-os kla
sės paštu, kaip ir visi laiškai"

Toks nusiteikimas, bent man, 
keistokais tonais skamba. Tai 
mintys visai nepažįstančio lietu
viškų masių žmogaus. Bet, bend
rai imant, jos, tam tikra pras
me, artimos tiesai. Visdėlto, ne
atsižvelgdamas Į tai, aš padariau, 
mano supratimu, reikalingų žy
gių.

Net kelis metus iš eilės jau 
negaudavau "laiškų" iš R. Ber
lyne reziduojančio "komiteto". Ir 
štai, neilgai trukus poprez. Ken- 
nedžio "atidarymo" kelio komu
nistinei spaudai, vėl pradėjau 
kiekvieną . savaitę gauti tuos 
"laiškus". (Čia turiu pranešti 
Įdomią stambmeną: vadinamieji 
laiškai siuntinėjami senu adre
su kai gyvenau apie 50 mylių 
nuo Chicagos. Nuo to laiko Chi
cagoje pakeičiau penkis butus, 
o laiškai vistiek pasiekė mane 
dabartiniame bute).

Pagal aukščiau minėtą pata
rimą, ant vieno laiško užrašiau 
raudonai: REFUSED ir pridėjau 
--return to sender -- this is 
communist propaganda. Bet 15 
gegužės sužinojau iš spaudos, kad 
Atstovų Rūmų Committee on UN- 
AMERICAN Activities pirmi
ninkas Frencis E. Volter pa
tiekė Atstovų Rūmams Įstatymo 
projektą, kuriuo ne tik būtų pa
naikintas prez. KennedĮ leidimas 
Įsileisti sovietų propagandinius 
leidinius (pagal senąjį draudimą 
pašto žinyba kasmet sulaikydavo 
apie 15.000.00 Įvairių sov. pro- 
pag. leidinių!), bet dar padidinti 
tų siuntų cenzūrą pašte. Tad nu
tariau gaunamas iš R. Berlyno 
siuntas nukreipti kitais keliais. 
Pirmiausia, tas siuntas api
pavidalinau neatplėšdamas gau
tojo laiško, prilipinau popierio 
juostelę su Įrašu: Communist 
propaganda is overflooding 
my mailbox and those of 
thousands of anti--communists. 
HELP!!! Žemiau Įrašo prilipinau 
antikomunistinį ženklelį (kūrėjas 
ir leidėjas dail. Eduardas Kra
sauskas), ant kurio Įrašyta COM- 
MUNISM EXTERMINATES NA- 
TIONS. Taip apipavidalinęs siun
tas, jau pasiunčiau prez. KennedĮ, 
jo broliui gener. prokurorui,

M O K A M E

4
metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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viceprezidentui ir spykeriui, 
priešamerikinės veiklos tyrimų 
kom-to pirm. Fr. E. Volteriui 
bei kom-to nariams. Dabar gau
namas siuntas tuojau siunčiu par
tijų lyderiams ir pirmoje eilėje 
savo valstijos atstovams.

Kokios išdavos? Mane džiugi
nančios! Iš visų gavėjų siuntų 
(išskyrus p. prezidentą bei jo 
brolį) gavau laiškus, iš nekuriu 
su maloniais priedais. Pvz., 
pirm. Volter atsiuntė du laiškus: 
pirmame dėkoja už pastangas ir, 
išdėstęs visas aplinkybes, užtik
rina jo Įnešto Įstatymo pasiseki
mu; antrame, vėliau, atsiunčia 
tekstą savo kalbos Atst. Rūmams 
patiekiant Įstatymą, taip pat tu
rinį raporto ir pačio Įstatymo 
H. R. 5751 jau atspaustą turinį. 
Atstovas Gordon H. Serer iš O- 
hio su laišku atsiuntė tekstą sa
vo ilgos (11 spausd. pslp.) kal
bos, pasakytos Human Events 
Politikai Action Conference 
(Mayflower Hotel) š. m. 15 lie
pos. Bet didžiausią staigmeną pa
tiekė atstovas Henri C. Sadeberg, 
kuris, pridėdamas Congressio- 
nal Record nr. 121 (Vol. 107), 
taip rašo: "--I took the liber- 
ty of inserting your message 
"Communist propaganda isover
flooding my mailbox and those 
of thousands of anti-communists. 
HELP!!!" in the Congressional 
Record of July 19, 1961. Please 
look on page A 5490 of the en- 
closed Record".

Dabar, visuose mūsų laikraš
čiuose Įdėti raginimai (pra
šmatnus vyras tas Leonardas 
Valiukas!) vėl rašyti laiškus,
prašant paremti Kuchel -- Lips- the President, all Senators and 

Congressmen of the U. S. Cong- 
ress and the Organization 
"Daughters of the American Re- 
voliution" ir birželio pradžioje 
išsiuntinėtas ne tik minėtų as
menų bei žymesnių narių adre
sais, bet ir valdžios aukšt. ran
go asmenims, Aukščiausio Teis
mo nariams, visų valstijų guber
natoriams bei legislato nariams, 
didesniųjų miestų merams, vi
siems universitetams, Įvairiau
sioms politinėms, visuomeni
nėms bei bažnytinėms org-joms, 
atskirai jų veikėjams, visų stam
besniųjų laikraščių bei žurnalų 
redaktoriams ir žymesn. ben
dradarbiams (gal ir ŠulcbergerĮ 
tas paveikė?), prašant persi
spausdinti memorandume išdės
tytas mintis. Visi paskiri as
menys (rusai) memorandumą 
siunčia senatoriaus Tomo Dodd 
adresu -- tai centrinė, iš kurios

komb rezoliucijas. Antroje 
pusėje kovo mėn. du ištisus sek
madienius sėdėjau prie rašęm. 
mašinėlės -- norėjau Įkūnyti ALT 
Los Angeles skyriaus labai gir
tiną pasireiškimą. Jono Karve
lio knygyne pripuolamai radau 
ano skyriaus paraginimą -- ins
trukciją, pagal kurią aš ir pa
siunčiau per tas dvi dienas pa
rašytus 47 laiškus. Palyginti, 
tai galima sakyti Sizifo darbas... 
Atsakymų gavau tik 12. Iš to spė
ju, kad gal (proporcingai) tiek 
ir tebalsuos už anas rezoliucijas.

Dėl tų laiškų "technikos" Aš 
turiu raš. mašinėlę ir tai sė
dėjau du laisvadienius. O kas 
rašys ir ar daug rašys plunksna? 
Nemanau, kad jau taip daug kas 
turi raš. mašinėlės. Tad ir Įdo
mu būtų bent spėti, kiek tokių 
laiškų buvo pasiųsta?... Abe
jotinas reikalas. O tai dėlto,

How To Hear Again With New 
Cordless Electronic Capsule

CHICAGO (SpeciaI)—A won- 
derful tiny new hearing aid uti- 
lizing the latest in electronic 
research—that can correct hear
ing loss without cords, wires or 
plastic tubes was announced by
S. F. Posen, noted acoustical 
authority.

Posen stated, “This remarkable 
new hearing aid slips in and out 
of the ear as easily as snapping 
your fingers. It provides higher 
fidelity hearing at natuml ear- 
level that can help many suf- 
ferers from mild hearing loss.” 

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
I’hone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

kad mūsuose nėra -- velniai ži
no! kaip apibūdinti tą ko "nėra".

Seku kitų tautų man prieina
mą spaudą ir matau, kaip kiti 
Įgyvendina savo siekius. Štai uk
rainiečiai daro žygių, kad jų 
didvyrio Taraso Ševčenkos at
vaizdas būtų Įamžintas JAV pašto 
ženklų serijoje CAMPION OF 
LIBERTY. Visuose savo periodi
nių leidinių laidose, jų daugu
ma po kelis kartus atspausdino 
laiškus JAV pašto sekretoriui. 
TokĮ laišką tik reikia iškirpti, 
pasirašyti (dažnai pasirašo visa 
šeima ir bičiuliai), Įdėti Į voką, 
tik užantrašuoti ir pasiųsti. Čia 
jokio galvosūkio ir vargo, tik 
lengvutis tautinės pareigos atli
kimas. Ir tokių laiškų plaukia žy
miai daugiau, negu jų tautie
čių yra šioje šalyje. Efektas 
aiškus. Todėl jie ir išsirūpina, 
kad štai Taraso Ševčenkos im
pozantiškas paminklas šią va
sarą pastatytas Kanados centro 
provincijos Manitobos sostinės 
Vinipego centrinėje valdiškoje 
aikštėje, kad tą paminklą at
vyksta atidengti Kanados prem
jeras J. Difenbeikeris ir ban
keto metu randa reikalo pasa
kyti politinę kalbą, kurioje net 
Chruščiovą pagrindinai išvanoja 
(sugretinkit tai su legenda, kad 
Į Antrąją dainų šventę atsilankys 
Rob. KennedĮ). Dabar Įtemptai 
renkamos aukos pastatyti pa
minklą Ševčenkai JAV sostinėje 
(Kongreso sutikimas ir aikštė jau 
gauti --nesuskaičiojama daugybė 
laiškų buvo pasiųsta).

Rusai taip pat nesnaudžia. Iš
tisų metų diskusijose per spau
dą pasiekta sutarimo, kad ukrai
niečio prof. Dobrianskio pastan
gomis pravestas bei buv. prezi
dento Eisenhowerio paskelbtas 
Įstatymas apie Pavergtųjų Tautų 
Savaitę būtų panaikintas -- apie 
pakeitimą nei nekalbama. Tam 
tikslui sudarytas Russian Peo- 
ple’s Center in the USA, kuris 
parašė platų memorandumą: To

Posen also announced that a 
thrilling new, fully illustrated 
book reveals all the ezciting facts 
about this revolutionary new way 
to hear clearly again. “It is ‘mušt’ 
reading for everyone with a hear
ing problem,” he added.

To acquaint readers of this 
newspaper with full details, the 
book will be sent free in a plain 
wrapper on request No obliga- 
tion. Write today to: Dept 2-452 
Beltone Hearing Laboratones, 
2900 W. 36th St, Chicago 32. A 
postcard will do. 

tikrai vežimais bus vežama iš 
visur suplaukusių memorandumų 
Į Kongresą. Rusų laikraščiuose 
paskelbta, kad memorandumų ga
lima gauti (nurodytu adresu) pa
gal pareikalavimą. Pridedamas 
dar tas pats rusų kalboj e bei pla
tus paaiškinimas kaip, kur ir ką 
daryti.

Turi, žmogus, pripažinti, tai 
veikla ir bent efektas. O kada 
velnias nešposauja!.. gali susi
daryti mums liūdnoki rezul
tatai... Mūsų gi L. Valiukas 
maldauja -- "Būtų gera, kad visi 
geros valios lietuviai (ir tai tik 
tokie -- JDČ.), kuriems rūpi 
Lietuvos vadavimo reikalas, tuoj 

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina 

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė

Cosmos Parcels Express Corp.
(Licensed by Intourist)

PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JCSŲ DRAUGAMS 
IR GIMINĖMS I BET KURIĄ SSSR DALĮ.

SIUNTINIAI APDRAUSTI • PRISTATYMAS GARAN
TUOTAS • GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite dideli pasirinkimą 
medžiagų moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo 
sutaupysite negu pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių 

- reikmenų tinkamų siuntiniams, pigiau negu bet kur kitur. 
Dėl nemokamų kainoraščių i-v papildomų informacijų rašy
kite ar aplankykite jums aitimiausį mūsų skyrių:
NEW YORK 3, N. Y., 39 — 2nd Avenue — Tel. AL 4-5456 
BROOKLYN 7. N. Y., 600 Sutter Avenue — Tel. DI 5-8808 
LAKEVVOOD, N. J., 126 — 4th Street — Tel. FO 3-8569 
PATERSON 1. N. J.. 99 Main Street — Tel. MU 4-4619 
NEW IIAVEN. Conn., 6 Dav Street — Tel. LO 2-1446 
PITTSBURGH 3. Pa.. 1015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
WORCESTER, Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 11333 Jos. Campau.

Tel. TO 7-1575 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 29, III. 2439 W. G9th Street — Tel. WA 5-2737 
LOS ANGELES 22, Cal., 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994 
SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter St. — Tel. FI 6-1571 
NEWARK 3, N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa., 530 W. Girard Avė.

Tel. WA 2-4035 
AVATERBURY. Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 606 Bridge St. N.W.

Tel. GL 8-2256 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel. GR 2-6387 
DETROIT, Mich., 7300 Michigan Avė. — Tel. VI 1-5355 
ATHOL, Mass., 61 Mt Pleasant St. — Tel. CH 9-6245 
VINELAND, N. J., West Landis Avė.,

Greek Orthodox Club Blvd. 
šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.
BOSTON 18, Mass. 271 Shawmut Avė Tel. LI 2-1767
WOODHAVEN 21, N.Y. 84-17 Jamaica Avė Tel. VI 6-3330

parašytų po poros ar trejetos 
sakinių laiškutį šiems asme
nims..."

Pirmiausia, na, kiek mūsų yra 
geros valios lietuvių, kad para
šytų angliškai? Mano Įsitikinimu, 
dauguma mokančių parašyti tris 
sakinius angliškai, jau prašvilpė 
lietuvišką gerą valią. Aš gi, ne
mokantis, turiu dar pabėgioti ir 
susirasti, kas parašys angliškai?

Bet rašyti tikrai reikia.

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Tai yra pirmoji naujai iš
rinktosios trečios Tarybos 
sesija. Tos sesijos susirin
ko Tarybos nariai, Centro 
valdybos nariai, kitų vyk
domųjų organų vadovaują 
asmenys (kai kurie dviem 
ir net trim titulais) ir sve
čiai š. m. rugsėjo 2 d., 11 
vai. New Yorke, Baltijos 
Tautų Laisvės Namuose. 
Registracijos metu paaiš
kėjo, kad bus nepakenčia
mai karšta ir todėl persikel
ta į daug patogesnę The 
New Yorker viešbučio Wa- 
shingtono salę.

Geras ženklas, kad daly
vavo 32 pilnateisiai nariai, 
vadinasi, išrinktieji ir atsi
lankiusieji bus tikrai parei
gingi.

Dar einančio pareigas iki 
rinkimų antros Tarybos 
prezidiumo pirmininkas J. 
Šlepetys atidarė sesiją ir 
pirmąjį posėdį ir pakvietė 
kun. L. Jankų maldai, kuri 
sukėlė gražių minčių, ryž
to ir rimto darbo aspektus. 
Savo sveikinimo kalboje J. 
Šlepetys priminė pagrindi
nius LB nuostatus: remiant 
JAV konstituciją ir vyk
dant Lietuvių Chartą telkti 
lietuvių tautos išeiviją a) 
tautinei prigimčiai išlaiky
ti, b) lietuvių kultūrai ug
dyti bei reprezentuoti ir c) 
kovoti dėl Lietuvos nepri
klausomybės ; Tarybos gi 
uždaviniai: 1) svarstyti
aktualius reikalus ir daryti 
nutarimus ir 2) nustatyti 
darbo gaires ir parinkti 
vykdymo būdus.

Darbo prezidiumas sesi
jai sudarytas iš karto, be- 
taupant laiką ir atsisakant 
nuo laikinio prezidiumo, no
riai pritariant šiai priemo
nei ir' vyriausiam amžiumi 
nariui A. Giedraičiui ir ne-

Jurgis Cibulskis, studijuojąs Naujosios Zelandijos Aucklando uni
versitete, šiomis dienomis atšventė 21 metų amžiaus sukaktį na
miškių tarpe. Iš kairės: A. Cibulskytė, J. Cibulskis, S. Cibulskie- 
nė, M. Cibulskis ir V. Sorečkaitė.

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Loulsville Title Bldg., 118 St. Clair Avė.,
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

K. Jurgutis

DON’T JUST WISH-SAVE FOR 
THE THINGS YOU WANT MOST

WE WELCOME SAV 
ASK ABOUT OUR AUTI 

SAVINGS PLAN

Che Cleveland Crust Company

atvykus jauniausiam na
riui A. Mackui. Prezidiumą 
sudarė: St. Barzdukas, Dr. 
V. Vardys, T. Blinstrubas, 
Dr. A. Nasvytis ir sekreto
rius inž. V. Kamantas.

Darbų tvarka buvo ne tik 
ilga, bet gal net kiek per
krauta. šitokio turinio se
sijoje, reikalingas prezidiu
mo griežtumas, neleistinas 
nukrypimas nuo temų ly
giai, kaip ir išblaškantieji 
"gražbylių” pasikartojimai, 
bet jautrus prezidiumas 
kartais turi leisti išsisakyti

R. KŪLIKĄ USK AITE, Naujo
sios Zelandijos lietuvaitė, šias 
atostogas praleido lankydamasi 
Australijoje. Nuotraukoje ją ma
tome sėdint prie fontano Sydne- 
juje Hyde parke.

O?!L i. * - k#

S. Paplausko nuotrauka 

parodė tik- 
prielankumo 
bei kiekvie-

svarbiais ar opiais klausi- 
mais, plačiau išdėstyti bran
gintinas veikloj sritis arba 
suderinti į va ir uo j a n č i a s 
darbo galimybes vietovėse. 
Šis prezidiumas pasirodė 
tinkamoje aukštumoje. Ne
gali būti visiškai vienodi 
visų čia pirmininkavusių 
gabumai ar polinkiai išlai
kyti orumą neklaidžiojant 
po "seklumas” ir nedžiū
gaujant "lyg titę radus”, 
bet šiaip ar taip, be vienos 
kitos išimties, beveik visa 
sesija praėjo sklandžiai, de
rama slinktimi ir baigta 
per dvi dienas.

Sveikintojai 
rai nuiširdaus 
bendruomenei 
nam jos žingsniui. Sveiki
no: Gen. Konsulas ir po 
draug bendruomenės veikė
jas J. Budrys visos diplo
matinės tarnybos vardu, 
Dr. Trimakas VLIKo ir ki
tų daktaro atstovaujamų 
organizacijų vardu, V. Ras
tenis LNT vardu, kun. L. 
Jankus BALFo vardu, Dr. 
Sungaila PLB vardu — ir 
raštais: Vyskupas Brizgys, 
Min. St. Lozoraitis, atsto
vas Kajeckas, ALTo vardu
L. šimutis, Gen. Konsulas 
P. Daužvardis, Sidzikaus
kas, St. Kęsgailą — KLB, 
kun. Dabušis — ateitininkų 
s-gos ir jos dalinių, J. Vir
balis — Tautinio Atgimimo 
Sąjūdžio, Abraitis — LTS 
ir š. Am. Taut. Auklėjimo 
ir Sporto S-ga.

•Ta pačia proga pasirodė 
labai malonių aukų: Ro
chesterio apylinkės $1,000, 
Baltimorės apylinkės $1,000 
ir vieno iš suvažiavimo šei
mininkų — A. Maceikos 
$200.

Gauta linkėjimai iš nega
lėjusių atvykti: J. J. Ba- 
chuno, E. Arbačiauskienės, 
Los Angeles apyg. vald. 
pirm. K. Liaudansko, J. Ta-

OETROIT
Mokykla pradeda darbą
Detroito šeštadieninė Li

tuanistikos Mokykla prade
da darbą šio mėn. 9 d. (šeš
tadienį) šv. Antano Para
pinės mokyklos patalpose 
10 vai.

Mokykloje dirbs Dr. V. 
Misiulis (vedėjas), seselė 
Kristina, D. Kaupienė, J. 
Pečiūrienė, A. Rastenytė, 
A. Misiūnas, St. Sližys, P. 
Zaranka ir kun. K. Simana
vičius.

Šio mėn. 2 d. mokytojai, 
susirinkę Dr. V. Misiulio 
bute prie kavos aptarė mo
kymo ir auklėjimo reikalus.

Bendruomenės gegužinė
šio mėn. 24 d., sekmadie--^ 

nį. Beechnut giraitėje įvyk
sta A.L.B. Detroito apylin
kės gegužinė, į kurią kvie
čiami visi Detroito ir jo 
apylinkės lietuviai.

A.L.B. apylinkė yra pa
siėmusi Detroito šeštadieni
nės Lituanistikos Mokyklos 
išlaikymo naštą) pereitais 
mokslo metais mokyklos iš
laikymui išleido 1300 dol,). 
todėl jos pastangos vertos 
visų lietuvių dėmesio ir pa
ramos.
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VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS ir pataisymas

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

B?* ' fe]

Grupė clevelandiečių svečių neolituanų stovykloje susėdę ant rąsto dalosi įspūdžiais su atvykusiais 
iš kitų miestų.

mulio ir K. Musteikio.
Esmingas CV pirmininko 

St. Barzduko pranešimas 
apie nuveiktus darbus ir 
nužengtus kelius bei žvilgs
nius į ateitį perkėlė posė
džio dalyvius jau į kitą, ne 
tiek iškilmingą pasaulį. Dis
kusijos ^parodė, kad 3-ji Ta
ryba, būdama kiek jaunes
nė savo sudėtimi, bus ir 
karštesnė, drąsesnė ir gal 
veiklesnė. Jaunesni šviesuo
liai atrodo atėję lyg jau su 
pakeltais sparnais ir dide
liu, entuziastingu įsibėgė
jimu. O vyresnieji veikėjai, 
apsiginklavę ilgalaike prak
tika ir emocijų pusiausvy
ra, palaipsniui užgrūdins 
visą šeimą.

Negalėjusio atvykti dėl 
artimo asmens mirties CV 
iždininko J. Staniškio pra
nešimą perskaitė St. Barz
dukas. Jeigu šiaip kuriai 
organizacijai tokia apyvar
ta atrodytų nemaža — už 
pastaruosius metus $13,- 
100,32, tai LB-ei tokia yra 
labai maža. Gera, kad apy
varta po truputį auga. Tu
rime vilties, kad netrukus 
mūsų kapitalai žymiai pa
augs. Tik gaila, kad pagrin
diniai solidarumo įnašai la
bai lėtai auga. Iš apyvartų 
ir apylinkių gauta už tre
jus metus $10,249.92. Deja, 
užmirštame, kad solidaru
mo įnašai turėtų rodyti pa
grindinius mūsų ryšius-.

I š k 1 a usiusi pranešimų 
apie įmanomai platų veiki
mą švietimo Tarybos ir 
Kultūros Fondo, sesija pa
dėkojo abiem tom instituci
jom už nuopelnus.

Nominacijų komisijai pa
ruošus dirvą, Tarybos Pre
zidiumo rinkimai praėjo vi
sai sklandžiai. Be delsimo, 
be svyravimų Į Prezidiumą 
išrinkti vienu balsu — pir
mininkas — St. Barzdukas, 
vicepirmininkai — A. Mi
kulskis ir Dr. A. Nasvytis 
ir sekretorius — iužinierius 
V. Kamantas.

Garbės Teismas sudary
tas iš: pirmininko — J. Šle
pečio ir narių — Dr. Br. 
Nemicko, V. Volerto, St. 
Dziko ir inž. W. J. Dilio.

Kontrolės Komisija: prof. 
V. Jakubėnas, J. švedas ir 
Dr. A. Kisielius.

Centro Valdybą renkant 
buvo 3 kandidatai pirminin
ko pareigoms, kadangi vė
liau pirmininkas pats savo 
nuožiūra sudaro valdybą ir 
jos sudėtį pateikia Tarybai 
tvirtinti. Tie kandidatai 
buvo; T. Blinstrubas, Dr. V. 
Vardys ir J. Jasaitis. Bet 
du pirmieji atsisakė, ir tapo 
išrinktas ,J. Jasaitis.

Tuo būdu gimsta nauji 
centrai: Tarybos Prezidiu

mas Clevelande, Centro Val
dyba Chicagoje, Garbės 
Teismas New Yorke ir Kon
trolės Komisija Chicagoje.

Kitos tarybos, sričių va
dovybės ir komisijos bus 
sudarytos vėliau.

Geležinio Fondo reikalai 
užėmė vieną svarbiųjų vie
tų. Po abiejų pusių — Dr. 
A. Nasvyčio ir Dr. A. Raz
mos — pranešimų ir kai 
kurių specifinių teisininko 
Kiželio paaiškinimų, disku
sijose dalyvavo per 20 as
menų ir galų gale principai 
suprasti ir suderinti, tai
kant nuostatus arčiau prie 
Bendruomenės interesų. Tu
rint geros valios, visados 
galima rasti išeitį. Rimčiau 
įsigilinti ir atidžiau išgvil
denti įvairius tokius deri
nimus būtų neįmanoma se
sijos plenume. Tad šiam

(Nukelta I 8 psl.)

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

* BERLYNE dramatiškai iš ko
munistinio "rojaus” pabėgo dvi 
moterys su kūdikiu, iššokdamos 
į Vakarų sektoriuje esančią gat
vę pro komunistų pusėje esan
čio namo antro aukšto langą, 
komunistinei policijai šautuvų 
buožėmis bandant išlaužti buto 
duris. Pabėgėliai VakarųBerly- 
nan vis dar neatvykstą "neįtikė
tinais skaičiais", bet nei tie skai
čiai, nei pabėgimo keliai neskel
biami.

2-JŲ ŠEIMŲ NAMAS 
prie Hayden Avė. ir Rapid 
Transit.

Po 4 kambarius kiekvie
nam bute ir 3 kambariai 
ant 3-čio aukšto. Viename 
bute gazo šildymas, o kita
me — anglių. Garažas. Tik 
$13,900. Padarykite pasiū
lymą.

J. širvaitis,
Wm. T. Bvrne Real Estate-

1535 Hayden Avė.
Įstaigos — MU 1-6100;
Namuose — re 1-4080

F EAST CLEVELAND — 13515 EUCLII) AT SUPERIOR AVE.^
SAVINGS 

EARN ĮūPEH EVERY SAIUKMY UHTIL 2:30|

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURED TO 

•10.000

UTELITY BILL PAYMENTS
MONEY ORDER CHECKS, 

Į TRAVELERS CHEQUES Į

IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 SI.
EN 1-1763 KE 1-7770

Vyt. Gedgaudo nuotrauka

CLEVELANOE 
ir apylinkėse

• Kazys ir Ona Karpiai 
pirmieji įsijungė į Dirvos 
kone erto-spaudos baliaus 
rėmėjus.

• šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos pamokos ir 
registracija prasideda šeš
tadienį, rugsėjo 9 dieną, 10 
vai. Naujosios parapijos 
mokyklos patalpose. Tėvų 
susirinkimas įvyks rugsėjo 
10 dieną po lietuviškų pa
maldų tose pačiose patalpo
se. Suinteresuoti dėl regis
tracijos ir kitais mokyklos 
reikalais gali kreiptis pas 
mokyklos vedėją E. Vado- 
polienę, tel. LI 1-4623.

Jei norite gyventi arčiau 
Naujosios parapijos rajono, 
mes galime Jums padėti įsi
gyti namą vienos ar dviejų 
šeimų su labai dideliais 
sklypais. Turime ir kitokių 
namų.

Norintieji pirkti ar par
duoti paskambinkite arba 
sustokite
EAST CHORE REALTY

780 East 185 Street
Juozas Mikonis — Realtor
Raštinės telef. IV 1-6900, 

nanių MU 1-2154.
Reikalui esant šaukite 

vieną iš bendradarbių: M. 
Blyną, A. Gailiušį — MU 
1-7014, K. žiedonį — LI 
1-3726.

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre
numeruoti DIRVĄ.



DIRVA
Nr. 103 1961 m. rugsėjo 8 d.

KAS IR KUR?
• Mirė Tėvynės redaktorius
M. L. Vasil - Vasiliauskas, 
kaip mums pranešė p. Balt- 
rukonienė, gavusi žinią iš 
New Yorko. Tėvynės redak
cijoje jis dirbo daugelį me
tų, atlikdamas ne tik redak
toriaus, bet ir rinkėjo dar
bą. Paskutiniu laiku sirgu
liavo, buvo nuvežtas į ligo
ninę.
• V. Kamantas, Dirvos ben
dradarbis ir rėmėjas, lan
kydamasis su šeima Ams
terdame, N. Y., aplankė Dir
vos skaitytojus Petrą ir 
Stasę Lalus, ir visi atsiun
tė geriausius sveikinimus.
• Genė Antanaitytė, Tarp
tautinėje Chicagos parodo
je išrinkta Miss Lithuania, 
šį sekmadienį, rugsėjo 10 d. 
dalyvaus J. Stuko radijo ge
gužinėje ir vainikuos ten 
išrinkta lietuvaitę gražuolę.
• Tautvilas Neniškis, Dr. 
Petro Neniškio sūnus, gy
venąs Maracay, Venezueloj, 
yra Venezuelos karo mo
kyklos kariūnas. Tai pirma
sis lietuvis Venezueloj pa
sirinkęs karinį mokslą.
• Dr. Algimantas Jalovec- 
kas, iš Venezuelos nuvykęs 
į Angliją, rugpiūčio 19 d. 
susituokė su Rita-Marija 
Daunoraite.

Veronika Norvaišaitė

Su gailesčiu pranešama 
giminėms ir pažįstamiems, 
kad 1961 m. naktį iš rugp. 
29 d. į 30 d. atsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo tauri lietuvai
tė Veronika Norvaišaitė. 
Velionė buvo didelė patrio
tė ir aukotoja visiems mū
sų tautiškiems reikalams. 
Buvo A.L.T. Sąjungos Pir
mojo skyriaus, Taut. Klubo, 
S.L.A. 242 kuopos narė, 
BALFo ir Vasario 16 Gim
nazijos rėmėja. Priklausė 
Apreiškimo Para pijo,) 
Brooklyne. Velionė buvo ki
lusi iš Skilvionių kaimo, Jo
niškio para]). Į Ameriką at
vyko 1914 m. Nuliūdime pa
liko seserį ir švogerį P. 
Narvydą, Brooklyn. N. Y., 
seserį Z. Laurinaitienė, 
Sunderland. Mass.. brolį ir 
dvi seseris Lietuvoje. Tai]) 
pat daug giminių, kuriuos 
velionė gausiai šelpė siun
tiniais. Palaidota rugsėjo 2 
dieną. •

A. A. ROKUI DABRIKUI
mirus, giliam skausme pasilikusią BIRUTĘ DAB- 
R1KIENĘ. dukrą MIRGĄ ir žentą DŽINARĄ KI- 
Ž1US bci*kitus gimines ir artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučia ii’ su jais kartu liūdi

Clevelando Neringos 
skaučių tuntas

• Venezuelos lietuvių skau
tų rajono vado pareigas per
ėmė Jadvyga Klovaitė.
• Vargo mokykla, veikianti 
Caracas mieste, Venezuelo- 
je, rugpiūčio 7 d. buvo at
gaivinta ir vėl pradėjo mok
slo metus. Lanko 20 moki
nių.
• Dr. Bronius Nemickas, 
Vincas Rastenis, Juozas 
Maurukas, Jurgis Sirusas 
ir Balys Vyliaudas sudaro 
naują Lietuvių Tautinio Są
jūdžio valdybą, kuri parei
gomis dar nepasiskirstė.
• Inž. Eugenijus Bartkus, 
iš Chicagos, tarnybos reika
lais lankėsi New Yorke. Ta 
proga dalyvavo ALT S-gos 
valdybos posėdy, įvykusiam 
rugp. 30 d. pirmininko Vy
tauto Abraičio bute, Rich
mond Hill, N. Y.
• Dr. E. Armanienė, iš Bal- 
timorės ir O. Ivaškienė, iš 
Bostono dalyvavo PLB-nės 
Tarybos sesijoj New Yor
ke. Trečioji moteris, išrink
ta į bendruomenės tarybą 
— Alė Rūta iš Los Ange
les, į suvažiavimą neatvyko.

• Dalia Tallat-Kelpšaitė 
praėjusiais metais mokyto
javus amerikiečių mokyk
loje Londone, šiais metais 
tokį pat darbą dirbs Itali
joje. Mums malonu, kad 
Dalia yra Dirvos skaitytoja.

• Sesės ir broliai, stovyk
laują Atlanto Rajono skau- 
tų-čių stovykloje "Baltija”, 
siunčia širdingiausius linkė
jimus visiems Dirvos skai
tytojams.

• Prancūzų kariuomenės 
liuksusinis žurnalas Revue 
Historiųue de l’Armee savo 
š. m. 2 nr. p. p. 2-25 patal
pino išsamų straipsnį pulk. 
J. Chabanier "Tannenberg 
1410”. Pulk. J. Chabanier 
jau ne pirmąkart tame pa
čiame žurnale rašo Lietuvą 
liečiančiais klausimais.

Neseniai pasirodė at
spausdintas Internatio n a 1 
Free Acad emy of Sciences 
and Letters Bulletin, No. 4, 
Juin 1960 metų, prancūzų 
kalba.

Tai kasmet tos Akademi
jos (egzilų) leidžiamas biu
letenis. Jame yra pažymėta, 
kad Akademijos Taryboje 
Lietuvių atstovu yra J. 
Baltrušaitis. Lietuvių narių 
yra 20, latviu — 4 ir estų 
— 7.

P. Pusi. 25-30 yra san
traukos pranešimų, darytų 
tos Akademijos 1959 m. 
geg. 23 d. posėdžiuose: Dr. 
S. A. Bačkis ”Milosz, Pre- 
eurseur de ITdee Europeen- 
ne” ir jauno prancūzo poe
to Jacųues Buge ”La Pre- 
sence de la Lithuanie dans 
l’Oeuvre de Milosz”.

Išvardytos Akademi jos 
nariais yra išvardyti šie lie
tuviai: S. A. Bačkis, J. Bal
trušaitis, J. Balys, M. Bir
žiška, A. Darnusis, J. Grav- 
rogkas, Z. Ivinskis, Pr. Ju- 
caitis, J. Kaminskas. S. Ko
lupaila, M. Krikščiūnas, S. 
Lozoraitis, A. Maceina, V. 
Maciūnas, K. Pakštas, J. 
Puzinas, A. Salys, V. Sidzi-

Neo-Lithuania stovykloje filisteriams buvo rezervuotas atskiras pastatas, pavadintas "Antrosios 
jaunystės vila", kur čiuožiniai su išlindusiom spyruoklėm labiau tiko pirmąjai jaunystei, negu 
antrąjai. Vilos balkone grupė filisterių Vėbra, Virpša, Švedas, Šimkus, Našliūnas, Andrašiūnas, žiūri 
žaidžiančius jaunuosius stovyklautojus. Vyt. Gedgaudo nuotrauka

Los Angeles Tėvynės Mylėtoją draugijos gegužinėj susitiko C. 
Jurevičius -- iš Australijos, prof. V. Biržiška -- iš Chicagos, 
A. Valentinas -- iš Sibiro. L. Briedžio nuotrauka

NAŠI IAV LB NAUJOSIOS TARYBOS SESIJA
(Atkelta iš 7 psl.) 

tikslui sudaryta speciali ko
misija iš Dr. A. Nasvyčio, 
Dr. A. Razmos, Kiželio, J. 
Švedo, inž. D. Bielskaus ir 
T. Blinstrubo, paliekant 
jiems teisę, esant reikalui, 
dar kooptuoti reikalingus 
asmenis. Ir dabar jau visiš
kai aišku, kad bus ne du 
skirtingi fondai, bet vienas 
bendras, priimtinas kiek
vienam aukotojui.

Iš kitu, net 6-ių, refera
tų aktualiais, o kartais ir 
degančiais reikalais pasi
semta daug naudingų min
čių, įtaigų bei spindulėlių į 
šviesesnę ateitį. Minėta LB 
darbo gairės, lietuvybės iš
laikymo būdai, lituanistinio 
švietimo nacionalizavimas, 
Jaunimo Tarybos sudary
mas ir kt. Svarbios temos, 
aiškūs sprendimai, sukon
kretintos rezoliucijos — vi
sa tai parodo, kad LB jau 
gerokai yra pažengusi pir
myn. Ne tik tvirtai stovi 
savomis kojomis plačiame 
pasaulyje, bet ir pradeda 
platesnius mostus ir ryž- 
tingesnius polėkius.

Kurį laiką praleido sesi- 

kauskas. Pr. Skardžius ir 
J. Vėbra.

Pažymėtina, kad šios 
Akademijos skyrius yra 
JAV (New Yorke). 

FM RADIJAS
yra daug geresnis: programos medžiaga -- puiki, skelbimų 
beveik nėra, trukdymų -- nėra. Vietiniai ir importuoti -- 
labai nebrangūs FM ir kitokie radijai pas Gradinską, 2512 
W. 47th Str., Chicago, III., FR 6-1998.

joje Dr. S. Bačkis su ponia, 
iš mūsų atstovybės Wa- 
shingtone. Jiems atvykus, 
visi dalyviai pagerbė juos 
oficialiai.

Dėl santykių su dabarti
niais galiūnais nutarta pa
siųsti mūsų reikalais rezo
liucijas JAV Prezidentui ir 
Jungtinėms Tautoms, be to, 
dar suorganizuoti 50 asme
nų delegaciją pas JAV Pre
zidentą.

Plačiai praskambėjus J. 
Stuko sumanymui organi
zuoti sekančią Dainų ir šo
kių šventę 1964 m. New 
Yorke Pasaulinės Parodos 
metu, pačiam J. Stukui at
silankius asmeniškai, čia 
pat pritarta ir pažadėta tuo
jau imtis tam tikrų žygių.

Toli gražu tai dar nebūtų 
visi išnagrinėtieji klausimai 
bei darbai. Svarbiosios ir 
plačiosios rezoliucijos bus 
paskelbtos kiek vėliau. Pri
dursime, kad sesija reiškia 
viešas padėkas 1) periodi
nei spaudai už glaudžius 
ryšius ir dažną visokeriopą 
pagalbą LB-ei beveik visose 
kolonijose, 2) Dr. J. Girniui 
už stambų Įnašą mūsų dar
bams įprasminti knygoje
"Tauta ir ištikimybė tau
tai”, kur autoritetingai aiš
kinama ir įtikinamai Įrodo
ma kovos už lietuvybę pa
grindai. 3) gausiems Dainų 
Šventės Chicagoje rengė
jams ir 4) kai kuriems savo 
Įvairių sričių veikėjams.

Bendrai šita sesija pasi
žymėjo beveik tvarkingu 
darbu ir dažnai pakilia nuo
taika. Katutės lydėjo dau
gelį vykusių momentų. Tie
sa, ne visur ir ne visiems 
dar LB yra šildanti ugnis, 
tad beartėjant dešimtmečio 
sukakčiai praplėskime gy
vosios mūsų dvasios ribas, 
paspartinkime žygius indi
ferentams patraukti ir su- 
glauskime broliškai gretas. 
Bendruomenė privalo vado
vauti !

Dar vienas, jau ne pro
ziškas, programos aktas — 
LB Tarybos Garbės Pirmi
ninko — Prelato J. Balkū- 
no pagerbimas, čia pirmi
ninkavo J. Šlepetys. Sveiki
no prelatą ir įdomią jo bio
grafijos apžvalgėlę davė 
prof. Brazaitis, dar sveiki
no St. Barzdukas, Dr. Bač
kis, Dr. P. Vileišis ir ištisa 
eilė kitų — žodžiu bei raštu. 
Įteikus prelatui adresą su 
visų dalyvių parašais, sole- 
nizantas savo trumpame žo-

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 42. Arūnas Ališauskas 15 mėn. 
amž., iš Montrealio. Nuotrauka V. Juknevičiaus.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Dirvos metinei šventei 

ateinant atsiuntė paramos:

St. Orentas, Marcellus 
G. Juškėnas, Cleveland 
V. Valiūnienė, Chicago 
J. Smetona, Cleveland 
A. Rukuiža, Berwyn

Iljasevičius, Detroit 
Dalinis, Detroit 
Miceikienė, Trenton
Demikis, New Britain

Dr. J. Ramonas, Orland Park 5.00 
Dr. V. Tauras, Chicago 
J. Mikuckis, Baltimore

Didvalytė, Akron 
Rėklaitis, Chicago
Ramūnas, Phila 
Sumakaris, Cleveland

$5.00
5.00
1.00
5.00
3.00
2.00
5.00
5.00
5.00

S. 
P. 
E. 
K.

5.00
2.00
1.00
5.00
5.00
5.00

10.00
5.00
5.00

Mačius, Bellwood

B. 
J.
V. 
A.
C.

M. 
M. 
V. 
A.
Dr. S. Biežis, Chicago 
A. Diržys, Brooklyn 
Alf. Pimpė, Chicago 
Kun. Z. Gelažius, St. Louis 5.00
J. Jurevičius, Chicago
K. Siliūnas, Flushing 
J. Merkys, Hartford
J. Rastenis, Cleveland 
A.
P. Dabrila, Cleveland 
A. Vakselis, Richmond Hill
K. S. Karpius, Cleveland 
A. L. Zomer, Binghamton

Tvarkūnas, Phila. 
Šarūnas, Hamilton 
Karalius, Baltimore 
Rinkūnas, Detroit 
J. Soroka, Cleveland

J. Stankus, Chicago 
J. Rinkus, Cleveland 
Pa ui P. Cha 1 ko, C leve. 
S. Trinka, Chicago

5.00 
5.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00
1.00
5.00
5.00 
5.00
1.00

CHICAGO

Agronomų iškyla
Lietuvių Agronomų S-gos 

Chicagoje tradicinė iškyla 
šiais metais įvyks rugsėjo 
10 d. dr. agr. Juozo Brie
džio ūkyje (110 127 St., Le- 
mont, III., tel. CL 7-7388).

Pradžia 12 vai. (vidurdie
nį). Iškyla įvyks nežiūrint 
koks bebūtų oras. Agr. 
Briedžio ūky yra gana erd
vios patalpos. Smulkiau tei
rautis s-gos valdyboj.

dyje" pasirodė labai nuošir
džiai ir kukliai.

Antroji — vaišių — da
lis praleista labai turinin
gai, kadangi beveik visiems 
tarybos nariams rūpėjo 
nors truputį pakalbėti pri
vačiai su įvairių kraštų at
stovais po pirmos pažinties 
vis tais pačiais, mažais ir 
skambiais, vienur mažiau, 
kitur daugiau sėkmingo 
mūsų pažangos siekimo ir 
plėtimo, klausimais.

Vladas Braziulis
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