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Kapituliacija... išsimokėtinai
VENGRIJOS PAVERGĖJŲ DELEGACIJOS ĮSI
LEIDIMAS Į JUNGTINES TAUTAS SUTVIRTI
NO ĮTARIMĄ, KAD KENNEDY ADMINISTRA
CIJA MAINAIS Už CHRUŠČIOVO SUTIKIMĄ 
ATSIIMTI SAVO RAKETAS Iš KUBOS, SUTIKO 
PADARYTI TAM TIKRAS NUOLAIDAS KITUO
SE FRONTUOSE. — REZULTATE SUSIDURIA- 
ME SU KAPITULIACIJA PAGAL KLASIŠKĄ 
AMERIKONIŠKĄ BIZNIO BŪDĄ; IŠSIMOKĖJI 

MUI.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Pereitą savaitę Jungtinėm Ame

rikos Valstybėm nuo balsavimo 
susilaikius, Jungtinės Tautos l 
savo tarpą Įsileido Maskvos pa
statyto režimo Vengrijoje dele
gaciją, kuriai kelias {tą tarptau
tinį forumą buvo uždarytas po 
1956 m. sukilimo kruvino numal
šinimo. Nuo to laiko Vengrijos 
vyriausybė kas met siuntė dele
gacijas, tačiau jos kredencialai 
mandatų komisijos būdavo nepri- 
pažjstami teisėtais. Jungtinės 
Tautos paskyrė net specialų pa
reigūną Vengrijos problemai tir
ti: Naujos Zelandijos diplomatą 
Sir Leslie Munro, kuris turėjo 
antikomunisto aureolę. Po Kubos 
krizės -- pereitų metų gruodžio 
mėn. -- Jungtinės Tautos suJAV 
palaiminimu Munro iš tų pareigų 
atšaukė, perduodamos jam skir
tą uždavinį pačiam generaliniam 
sekretoriui, kurio kraštas pri
klauso nuo komunistų malonės, 
burmiečiui U Thant. Šių metų ge
gužės mėn. Valstybės Departa
mentas paskelbė brošiūrą, kuria 
{taigojama sunormalinti santy
kius su komunistiniu Vengrijos re
žimu, kartu prasidėjo spaudima's 
{ JAV ambasadoje Budapešte pa
sislėpusi kardinolą Mindszenty 
išvažiuoti J Vatikaną, ir pagaliau 
tas režimas buvo pripažintas tin
kamu atstovauti Vengriją JT fo
rume. Tokiu būdu JAV visiškai 
kapituliavo Vengrijos klausime.

Žinoma, galima aiškinti, kad 
syk} Eisenhowerio administraci
jai nesiėmus konkrečių žygių 1956 
m. sukilimo metu, dabar jau esą 
per vėlu kas nors padaryti, rei
kia susigyventi su realiu faktu. Iš 
kitos pusės sunku suprasti, ką 
JAV kenkė tas faktas, kad Veng
rijos pavergimas bent formaliai 
iki šiol nebuvo pripažintas. Juk 
Raudonoji Kinija ir šiais metais 
nebuvo įsileista j JT tik JAV įta
kos dėka. Paaiškinimas tokio ne
lygaus elegesio gali būti tik toks, 
kad Vengrijos įsileidimas buvo 
Chruščiovui reikalingas, o Rau
donosios Kinijos — ne!

Chicago Tribūne, sugretinusi 
Vengrijos pripažinimą kartu su 
atitraukimu amerikiečių "Jupi
terio raketų", nukreiptų { sovietų 
taikinius Turkijoje ir Italijoje 
(irgi po Kubos krizės) bei drau
dimu Kubos patriotams patiems 
kovoti su Castro režimu, išveda, 
kad Vengrija yra paskutinis {ro- 
Jrodymas, kad administracijos 
politika siekia kapituliacijos pa-

— Dar vieną vergę jūsų haremui!...

Birželis-June 12, 1963

gal išsimokėjimo planą!
Turint galvoje tokią politiką, 

kai kurių mūsų veikėjų pastangos 
iškelti Lietuvos klausimą Jung
tinėse Tautose atrodo, Švelniai 
tariant, per ankstyvos (ar tei
singiau: per vėlyvos), nes jos 
nesutinka su administracijos ge
neraline linija, jei tos linijos ir 
nevadintumėm "kapituliacija”, o 
parinktumėm koki daugiau diplo
matiškai skambanti žodi. Kai sa
vo laiku kolumnistai Scott ir Al- 
len pirmieji pranešėapieJAVat- 
sinešimo Į pabėgėlių politinius 
veiksnius pasikeitimą, ALT tai 
bandė paneigti. Bet štai neseniai 
kitas kolumnistas Edgar Ansel 
Movrer, gegužės 23 d. kalbėda-

LIETUVOS NAUJIENŲ ATRANKA

IŠRASTU IŠRADIMU IŠRADINĖJIMAI
Vilniaus elektros suvirinimo liau tariant, kitur išrasti daly- 

aparatų gamyklos konstruktorius kai dažniausia tik pavėluotai ko- 
Vytautas Didžiulis ir matavimo la- pijuojami. Radijo, televizijos im- 
boratorijos viršininkas Henrikas 
Satkevičius sukonstruktavo nau
ją dulkių siurbi} Saturną. Išradi
mas užpatentuotas Maskvoje. Sa
turnas esąs daug tobulesnis už 
Ventą -- toje pačioje įmonėje 
ligi šiol gamintą siurbi}. Leng
vesnis, gražesnis, pigesnis, ty
lesnis ir naudingesnis. Juo esą 
galima valyti patalpas, baldus, 
laistyti gėles (kur nėra vanden
tiekio?), dažyti ir atlikti kitus dar • 
bus. Šių metų antrąjį PusmetĮ 
Saturnų būsią pagaminta apie 40 
tūkstančių.

Tai yra kamuolio tipo siurb
lys (su žiedu aplinkui, todėl, tur 
būt, Saturnu ir pavadintas), kokie 
Amerikoj, tarp kitų tipų buvo gar
sinami prieš apie tuziną metų. 
Ir jų ypatumai maždaug toki pa
tys, išskyrus gėlių laistymo už
davinį (mat, kitur vandentiekis 
visur yra {taisytas anksčiau ne
gu elektra, tad siurblių pagalba 
gėlėms laistyti nereikalinga).

Šios naujienos pranešimas Lie
tuvoje pateikiamas prisilaikant iš 
Maskvos { Lietuvą atvežto sti
liaus: stengiantis sudaryti įspū
dį, kad "mūsų šalis žengia pir
ma visų visose srityse". To pir
mumo, išskyrus "sputnikus", ta
čiau dar nėra. Beveik visose ki
tose srityse i*radinėjami kitur 
jau seniai išrasti dalykai. Tiks-

Cleveland, Ohio

mas apie naują Valstybės Depar
tamento politiką Vengrijos at
žvilgiu, rašė:

"Reikšminga, kad Washingto- 
nas, tas gandų lizdas, neseniai 
buvo pilnas kalbų apie naują Ame
rikos nusistatymą Rytų Europos 
pabėgėlių atžvilgiu. Pagal tas 
kalbas, Valstybės Departamentas 
ir kiti pareigūnai {spėjo vadovau
jančius pabėgėlius, kad nors mes 
jaučiam simpatijos jų pastangom 
išvaduoti savo pavergtus kraštus 
— ir tai visu lOdP/o -- mes nega
lime jiems jokiu būdu leisti su
drumsti mūsų pastangas kaip ga
lima daugiau atpalaiduoti {tam
pą su rusais daugelyje sričių". 
(Cituota iš VVashington Post ge
gužės 23 d. Nr.).

Mowrer teisingai pastebi, kad 
ir sutinkant, jog Vengri jos komu
nistų režimas yra sušvelnėjęs, 
JAV politikos tikslas turi likti 
jos laisvė, nes tol kol komuniz
mas valdo bilijoną žmonių, nėra 
{manoma tikra taika, kurios taip 
siekia Kennedy administracija.

įdomu, kad kitas kolumnistas - 
Holmes Alexander -- kalbėdamas 
apie tok{ administracijos siekimą

(Nukelta { 2 psl.)

tuvai, magnetofonai, automobi
liai, šaldytuvai, skalbiamos ma
šinos ir kiti populiarūs techniki
niai įtaisai Rusijoje, taip pat ir 
Lietuvoje pasirodo kaip didžiu
lės naujenybės, bet jau toli atsi
likusių, kitur pasenusių modelių, 
nors kainos rubliais neatsilieka 
nuo vėliausių atitinkamo masto 
modelių kainų doleriais (kai rub
liui uždirbti reikia apie ketve- 
riopai daugiau pastangų, negu 
doleriui uždirbti).

Šiuo metu, tarp kita ko, yra 
garsinamas "tiesiog stebuk
las" -- iš dviejų Vilniaus mies- 

(Nukelta { 2 psl.)

PASIKEITIMŲ IR REFORMŲ NESULAUKIANT
Jau antras mėnuo, kai Brazi

lijos plačiosios masės kantriai 
laukia žadėto žemės reformos 
{statymo. Tačiau šis {statymas 
dar tebesvarstomas parlamente, 
nors deputatas Brizola ir jo šali
ninkai dėl šio {statymo neprave- 
dimo ugnimi spiaudo ir yra pa
siryžę griebtis pačių kraštutinių 
priemonių. Žinoma, tok{ {statymą 
tinkamai pravesti reikia mokėti 
ne tik gražiai suredaguoti par
lamento priėmimui, bet taip pat

Antanas Olis priklauso 
prie tų žmonių, kurie yra 
padarę man gilų įspūdį ir 
palieka mano atminty. Ir 
štai dėl ko. Aš turiu prisi
pažinti, jog man nedaro 
įtakos, jei kas taip ener
gingai dėsto savo idėjas, lyg 
verstų mane tuojau jomis 
patikėti. Tai sukelia many 
pirmiausiai mintį, kad tos

Velionis Antanas A. Olis.

idėjos nėra teisingos, jei 
man neduodama galimumo 
jas apgalvoti. Kitaip yra, 
kai bendrakalbis pateikia 
man savo pažiūras tokiu bū
du, kad aš pats prieičiau 
prie išvados, jog jos pa
grįstos. Man atrodo, kad 
toks pasikeitimo nuomonė
mis kelias sudaro demokra

tinės kultūros esmę, be ku
rios demokratinės formos 
neturi prasmės.

Antanas Olis buvo gilios 
demokratinės kultūros žmo
gus. Man teko daug kalbėti 
su juo dviese, būti su juo 
kelių žmonių pasitarimuose, 
girdėti jį kalbant didesniuo
se susirinkimuose. Visom 
tom progom aš mačiau ja
me žmogų, kuris pats turė
damas aiškų nusistatymą 
kalbamu dalyku, neprimetė 
jo kitiems, negrąsino per
kūnais kitaip manantie-

JURGIS ŠATORIUS, 
Dirvos spec. korespondentas 

Brazilijoje

reikia pagalvoti, kaip šj milžiniš
ką projektą patenkinamai įvykdy

ti. Gal ne taip jau svarbu, kaip 
ūkininkams dalinamoji žemė bus 
įsigyta iš didžiųjų žemvaldžių; 
daug svarbiau, kuomi šią žemę 
ūkininkai apdirbs,kuopatręš,kad 
ji duotų derlių, iš ko pa statyti tro
besius, kur gauti gyvulius ir t.t. 
Atrodo, kad daugelis klausimų 
sunkiau sprendžiami, negu tą įsi
vaizduoja demagogai, turint gal
voje nepavydėtiną krašto finansi
nę būklę. Tur būt niekas neabejo
ja, kad žemės reformą brazilai 
privalo {vykdyti be paskolų, kurių 
ir taip jau prisirinkę, kad net laik
raščiai rašo, jog vyriausybė ruo
šiasi skelbti skolų mokėjimo mo
ratoriumą! Aišku, šie pranešimai 
oficialiai yra nuneigiami, kaip 
"neturi jokio pagrindo”.

Kalbant apie krašto finansus, 
reikia prisiminti, kad kruzeiras 
gavo naują smūgi. Jis gana gerai 
laikėsi, kol finansų ministeris 
derėjosi dėl paskolos Amerikoje 
ir trumpą laiką jam sugrįžus iš 
šios gana pasisekusios viešna
gės. Tada kruzeiro vertė buvo 
475 už vieną JAV doler{. Niekam 
nelaukiant, bal. 23 d. vyriausybės 
dekretu už doleri oficialiai ban
kams leista mokėti po 600 kru- 
zeirų, perkant ir parduotidolerj 
už 620 cr. Aišku, kad laisvoje 
prekyboje, dolerio vertė taip pat

STASYS LOZORAITIS 

siems, bet ramiai ir kartu 
autoritetingai pateikdavo jį 
klausytojams apgalvoti ir 
— laisvu sprendimu — pri
imti. čia, manau, buvo Olio 
didelio pasisekimo priežas
tis, to pasisekimo, kurį jis, 
dar jaunas žmogus, turėjo 

Adv. Antanas Olis, min. Stasys Lozoraitis ir buv. Illinois guber 
natorius Adlay Stevensonas 1949 metais S. Lozoraičiui lankantis Chi
cagoje.

tiek Amerikos amerikiečių, 
tiek Amerikos lietuvių tar
pe. šituo atžvilgiu jis buvo 
ryškus Amerikos demokra
tijos atstovas.

Ir lygiu būdu jis buvo 
vienas priešakinių lietuvių 
tautos atstovų bei veikėjų. 
Pasiekęs savo gabumais ir 
darbais svarbią padėti 

sustiprėjo ir šiandien už doleri 
moka 750 kruzeirų. Ryšium su 
šiais kruzeiro vertė pasikeiti
mais atitinkamai svyravo ir būti
nojo naudojimo prekių kainos. 
Taip pav. būtiniausieji maisto pro 
dūktai kaip duona, cukrus, svies
tas, kiaušiniai pabrango 100%per 
paskutin} pusmetį Tuotarpudir- 
bančiųjų atlyginimai paliko tie 
patys; tik nuo birželio 1 d. laukia
ma pakeliant valstybės tarnau
tojų algas net 70%. Šioms algoms 
finansuoti numatoma apdėti mo
kesčiais privačią pramonę ir iš
leisti privalomus valstybės pa
skolos lakštus. Na, bet ar tai su
laikys infliaciją?! Finansųminis- 
teris tvirtina, kad infliacija esan
ti pažabota, bet faktai kalba ką ki
ta. Atrodo, kad Brazilijos finan
sams tvarkyti reikia kokio nors 
diktatoriaus, panašiai kaip kad 
Schachto ar kito, bet be drastiš
kų priemonių pataisyti pašliju
sius krašto finansus turbūt nebus 
galima.

Tačiau, nežiūrint kainų kilimo, 
miesto turgavietės yra užverstos 
įvairiausiais vaisiais, net impor
tuotais iš Italijos ar P. Afrikos; 
daržovių pasirinkimas didelis, 
mėsos produktų gali pirktis, kiek • 
tik širdis trokšta ir reikia tik 
vieno: to nuvertinto kruzeiro! 
Pasižiūrėjus { Rio turgų, { vyks
tančią dangoraižių ir gyvenamų
jų namų statybą, negalėtumei gal
voti, kad Brazilijoje esanti nesu
valdoma infliacija.

Nežiūrint infliacijos ir kitų ne-
(Nukelta J 2 psl.)

Amerikos politiniame gyve
nime, aukštas pareigas Chi
cagos miesto administraci
joj, Olis laikė savo prievole 
tokia pat energija, tokiu 
pat sumanumu dirbti Lie
tuvai bei lietuvybei, o ypač 
sovietų okupuotos Lietuvos 
laisvės gynimui. Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra 
vienintelis pasauly kraštas, 
kurio piliečiai turi visišką 
laisvę rūpintis kitos tautos 
reikalais, su kuria jie jau
čiasi surišti kilmės ar ki
tais ryšiais. Nors jis gimė 
ir augo Amerikoj ir Lietu
vos niekada nematė, Olis 
panaudojo visas palankias 
Amerikos sąlygas ginti tei
singai Lietuvos laisvės by
lai. Ir jis ją gynė visom sa
vo jėgom, visu protu, visa 
širdimi.

Perankstyva Antano Olio 
mirtis buvo Amerikos lie
tuviams ir Lietuvai skau
dus nuostolis, kuris jaučia
mas po šiai dienai, praėjus 
penkeriems metams. Tačiau 
tas nuostolis galėtų būti 
kiek atitaisytas, jei būtų iš
leista šio didžiojo lietuvio 
biografija. Ji parodytų už
sienio lietuviams, o ypač 
mūsų jaunimui, kaip svar
bu ir gražu, kaip galima ir 
reikia tarnauti užsieny di
džiajai Lietuvos laisvės by-

ŽINIOS IŠ VISO 
_ PASAULIO _

* PREZIDENTAS KENNEDY 
birželio 10 d. pasakytoje kalboje 
pareiškė, kad "trys didieji" (Ken- 
nedy, Chruščiovas ir Macmilla- 
nas) susitarę tęsti Maskvoje pa
sitarimus nusiginklavimo klausi- 
mais.'

Pasitarimai vyks tarp aukštų 
trijų valstybių pareigūnų.

Tik ką iš Maskvos grĮžęs ang
lų darbiečių partijos vadas Wilso- 
nas pareiškė, kad iš pasikalbė
jimo su Chruščiovu nuotaikų ne
atrodo, kad būsimieji pasitarimai 
būtų vaisingesni už Ženevoje vy
kusius.

♦ JAV DELEGACIJA PRIE 
JTO gavo instrukcijas nekliudyti 
Vengrijos atstovų Įsileidimui,ti
kintis, kad tuo būdu Sov. Sąjunga 
panorės užsimokėti atsilikusias 
duokles.

Kad išgelbėjus JTO nuo ban
kroto, JAV {mokėjo dar 2 mil. 
dol., kad išlaikius "taikos ope
racijas" Konge ir Vid. Rytuose.

* AMERIKOS VALSTYBIŲ OR
GANIZACIJOS SPECIALUS KO
MITETAS savo raporte praneša 
kad iš Kubos plaukiąs subversijos 
aktyvumas kas kart plačiau reiš
kiasi Pietų Amerikos valstybėse, 
šiuo metu ypatingą dėmesj krei
piant { Venezuelą, kur neseniai 
buvo užpulti ir nužudyti keli JAV 
karinės misijos nariai.

♦ DAUGELIS JAV LAIKRAŠČIŲ 
VEDAMŲJŲ ABEJOJA numatytos 
prezidento Kennedy kelionės Eu
ropon verte.

Vak. Vokietija gyvėna kancle
rių pasikeitimo erą, Italijos vy
riausybės sudarymo sunkumai 
nesuteikia bazės deryboms, Vati
kane -- vakuumas, gi Anglijoje 
Macmillano vyriausybė gyvena 
didelės krizės dienas, susikom
promitavus karo ministeriul.

Vienintelė valstybė, tai Pran
cūzija, kur derybos su de Gaulle 
turėtų didesnės reikšmės, bet iš 
ten niekas nesiunčia kvietimo at
silankyti...
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Balys ir Juzė Brazdžioniai

BALYS BRAZDŽIONIS ŠVENČIU LIETUVIŠKO RADIJO 
VEIKLOS DEŠIMTMETĮ

Vieni žmonės mėgsta aklinai 
užsidaryti savybės kiaute, niekur 
nieko kito neveikti, kaip tik rū
pintis savo asmeniškos gerovės 
reikalais. Kiti gi priešingai — 
eina, juda, dirba daugiau visuo
meniškiems reikalams, negu sa
vo asmeniškiems. Prie tokių žmo
nių priklauso ir Balys Brazdžio
nis. Ir kur tik nesutiksi šį malo
naus būdo, energingą ir judrų 
vyrą: jis visuomenininkas, or
ganizacijų veikėjas, lietuviškos

Kapituliacija...
(Atkelta iš 1 psl.)

kelia klausimą ar Amerikos žmo
nės pritaria tokiai politikai 
"Would the American poeple ap- 
prove such policy if they new 
about it?*Tai patirti, sako Alex- 
ander, būtų vienas kelias -- deba
tai senate. Tai galėtų atsitikti, 
jei koks drąsesnis senatorius 
kaip Dodd, Keating ar Goldwa- 
ter tą klausimą iškeltų visoje 
plotmėje. Tai galėtų įvykti ki
tais metais (kad ir pavėluotai), 
jei respublikonai užsienio poli
tiką paverstų pagrindiniu prezi
dento rinkimų klausimu. 

spaudos bendradarbis, filmuoto- 
jas, radijo kalbėtojas ir visokių 
gerų lietuviškų darbų vykdymo 
talkininkas.

Šiomis dienomis Balys Braz
džionis švenčia lietuviškojo ra
dijo veiklos dešimtmetį. Tiek 
metų Chicagos ir jos apylinkių 
lietuviai jau jį girdi kalbant, ži
nias, naujienas ir visokius lietu
viškus reikalus pranešant kas
dien per Sophie Barčus šeimos 
radijo lietuviškąją valandą. Kaip 
radijo kalbėtojas ir komentato
rius jis yra populiarus lietuvių 
tarpe.

Chicagos didžiojoje Marąuette 
Parko lietuvių kolonijoje Braz
džioniu šeima yra visiems gerai 
žinoma. Juzė Brazdžionienė, čia 
gimusi ir augusi lietuvaitė, labai 
gražiai kalbanti lietuviškai ir ne
mažiau už mus besisielojanti pa
vergtos Lietuvos reikalais, nors 
jos niekada ir nėra mačiusi. Ji 
yra šios kolonijos pašto agentū
ros vedėja ir toji pašto įstaiga 
yra jų namuose 2646 West 71 St. 
Ten pat jie turi televizijos, radi
jo, rašomųjų mašinėlių ir įvai
riausių suvenyrinių dovanų krau
tuvę. Bal. Brazdžionis taipgi yra 
žinomas televizijos ir radijo spe
cialistas. Brazdžioniai remia lie^ 
tuviškus reikalus. Stambesne au-

DIRVA
MOTINOS DIENA TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE

Jau nuo pat lietuvių Tėviškės 
parapijos įsikūrimo, motinos 
dienos minėjimą praveda patys 
jauniausieji parapijiečiai. Pra
džioje jį suruošdavo Tėviškės 
jaunimo ratelis vien savo pajė
gomis, vėlesniais metais duota 
proga ir Sekmadienio mokyklai sa
vais sugebėjimais mamytes pra
džiuginti.

Iš ryto Tėviškės jaunimo rate
lio nariai pasitiko mamytes prie 
bažnyčios durų prisegdami joms 
po gėlytę, o po pamaldų parapi
jos salėje jaunimas pavaišino jas 
ir kitus svečius užkandžiais ir 
kavute.

Tai dienai pritaikintą progra
mą išpildė Sekmadienio mokyklos 
mokiniai, kurios paruošimu rūpi
nosi Dr. med. Adelė Trakienė.

Dr. Adelė Trakienė, ilgametė Tėviškės parapijos sekmadienio mo
kyklos vedėja su dalimi tos mokyklos mokinių.

Nors Sekmadienio mokyklos už
duotis pirmoje eilėje mokinti vai
kučius krikščioniškų dėsnių tėvų 
kalba, bet kartu duodama vaikams 
progą pasireikšti lietuvių rašyto
jų ir muzikų kūrybomis. To pasė
koje kiek parapijiečiai, tiek ir jų 
svečiai ne kartą galėjo džiaugtis 
savo vaikų gabumais ir jaunojo 

ka yra parėmę Panevėžio mono
grafiją ir kt. Balys Brazdžionis 
yra ir žinomas filmuotojas, itž • 
fiksavęs visus kultūrinius įvykius 
Chicagoje. Tai bus nemažas krai
tis išlaisvintai Lietuvai, paro
dantis ką mes gero čia veikėme 
išeivijoje.

Brazdžioniai taipgi yra nuola
tiniai Dirvos skaitytojai ir rėmė
jai.

Alb. V-as

Alg. Kiemaitis

(vb)

tautos atžalyno talentais. Kad 
tas pasiekta ir kad tuo keliu to
liau einama, tai didžiausias nuo
pelnas Dr. AdelėsTrakienės, ku
ri neatsižvelgdama į einamas at
sakingas pareigas valstybinėje 
ligoninėje, kiekvieną metų sek
madienį paaukoja šiai mokyklai. 
Kiek pasišventimo, kantrumo ir 
atsidavimo toks jos darbas per 
visą vienuoliką metų iš jos pa
reikalavo.

Tos dienos proga daugelis mi
nėjimo dalyvių pirmą kartą iš
girdo kalbant naująjĮTėviškės jau
nimo ratelio pirmininką Algi
mantą Kleinaitį. Jam teko jo 
vadovaujamo lietuvių evangelikų 
liuteronų Tėviškės jaunimo ra
telio vardu pasveikinti mamytes 
ir pasakyti dienai pritaikintą kal
bą. Nors ir jis jau ne Lietuvoje 
užaugęs, bet laisvai ir prasmin
gai lietuviškai kalbąs jaunuo-

lis, savo kalba gerai užsiangaža- tuos dalykus aprūpinami. Jie tu- 
vo klausytojų tarpe. Pirmiausia ri matyti, kas kitur yra, ir yra 
dėkojo motinoms už savo vai- u—2-----'.Z.-—Ll-'.-.?'
kų mokinimą tėvų kalba. Tėvų konstruktoriai ( ir architektai) 
kalba ne tik palaikanti jauną žmo imlūs ir gabūs. Nors ir pasivė- 
gų mūsų bendruomenėje, pareiš
kė jaunasis kalbėtojas, bet kartu 
jis esąs apsaugotas nuo įvairių 
mūsų didmiesčių pavojų. Jeigu 
motinos į tai neatsižvelgtų, tai 
joks kunigas, joks jaunimo va
dovas negalėsiąs jų vaikų atei
ties šviesia padaryti. "Tad ir . 
šios parapijos gyvybės versmė 
išseks, o kartu ir mūsų tautos 
dalis sunyks, jeigu vaikuose ne
bus ugdoma lietuviškoji dvasia, 
kalba ir galvosena", 'savo kal
bos užbaigoje priminė Tėviškės 
jaunimo ratelio pirmininkas Al
gimantas Kleinaitis.

Gražų įspūdį paliko Birutės 
Leipaitės padeklamuotas Martos 
Jurgaitienės eilėraštis mamyčių 
garbei, kuris ne vieną jautrią šir
dį sujudino.

Lietuvoje...
(Aucelta iš 1 psl.)

to dalių jau galima be centrinės 
tarpininkavimo automatiniu tele
fonu iššaukti Kauno telefono abo
nentus, o rudenį jau gal bus gali
ma taip automatiškai telefonuoti 
net į Klaipėdą, gal net į Šiaulius 
ir Panevėžį. Toki "stebuklai" de
dasi Vilniuje tuo metu, kai cen
trinės tarpininkavimas jau bai
giamas užmiršti visame Šiaurės 
Amerikos kontenente, ir kai šį 
rudenį jau numatomas toks au
tomatinis susisiekimas tarp Ame
rikos-Europos.

Žinių apie tai Lietuvos laik
raščiuose nėra. Taip pat priva
tiems asmenims nepavyksta gauti 
ir žurnalų, iš kurių dedamų skel
bimų galima matyti, koki užsie
niuose dabar automobiliai, radijo 
ar televizijos imtuvai, šaldytu
vai, foto aparatai, baldai ir kiti 
dalykai, įskaitant ir dulkių siurb
lius ( ir iš kurių galima maty
ti taip pat ir tų dalykų kainas). 
Bet konstruktoriai žiniomis apie

I

1963 m. birželio 12 d.

skatinami išradinėti. Lietuviai

lindami, nors daugelį jau ir iš
rastų dalykų, jie sugeba dar kar
tą išrasti, pritaikyti, ir suteikti 
krašto civilizacijos veidui bruo
žų pagal gerai pasirinktus pavyz
džius. Tai, žinoma, sėkmingiau 
reiškiasi architektūroje, nes tie 
gaminiai pasilieka vietoje. (Iš 
40,000 naujų siurblių nežinia ko
kią dalį gaus ir pajėgs kas nusi
pirkti Lietuvoje). (LNA)

Brazilija...
(Atkelta iš 1 psl.) 

gerovių, krašte auga susisiekimo 
kelių tinklas. Gegužės 30 d. buvo 
atidarytas Rio - Bahia plentas. 
Šio plento nutiesta viršl.OOOmy- 
llų, kuris jungia šiaurinę i r pieti
nę Braziliją. Tai yra pats di
džiausias plentų statyboj įvykis 
1963 m. Šį plentą nutiesti kainavę 
virš 45 bilijonų kruzeirų ir prie 
jo tiesimo pastoviai dirbę apie 
10,000 darbininkų. Iš Riodeja- 
neiro pasiekti Salvador miestą 
automobiliu reikėsią tik trejetos 
dienų kelionės, o į Recife uostą 
iš Rio būsią galima nukakti per 5 
dienas. Turint galvoje milžiniš
kus atstumus, tai didelis brazilų 
laimėjimas. Aišku, kad šis plen
tas suvaidins labai žymų vaid
menį krašto ekonominiame gyve
nime, sujungdamas pietų-centro 
sritis ir vakarinius plotus su šiau. 
rėš rytų Brazilija.

Norėčiau taip pat priminti apie 
jau gan seniai laukiamus vyriau
sybės pasikeitimus. Nors to ir 
nebuvo laukta, bet savo atsista
tydinimus prezidentui įteikė tei
singumo ir vidaus reikalų ministe- 
riai. Kalbama, kad dabartinis fi
nansų ministeris San TiagoDan- 
tas norįs užimti užs. reikalųmi- 
nisterio kėdę, nors prezidentas 
pageidauja, kad Dantas liktų savo 
poste.
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ECHO VALLEY LIETUVIŠKA VASARVIETĖ ATIDARYTA IŠTISUS METUS.

Lietuviai savininkai 
ELENA ir JULIUS GARMAI 
Visus maloniai kviečia atvykti 
Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY 
ECHO LAKE, PA. 

Tel. (Area 717 ) 424-1920.
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MARQUETTE PARK CHICAGO 
2533 W. 71 St. Tel GR 6-2345-6 
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CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Tel TO 3-2108 9

■

i funr

Is-i;

M
' - M

ii
«

z-.7?;-

U***1
S;

Nuolaidos; organizacijoms, stovykloms, suvažiavimams.

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ
POCONO KALNUOSE.

Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos 
maloniais prisiminimais...

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir 
voniomis, arba atskiri nameliai.

Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis, 
20 akrų miško, visokiausias sportas vasarą ir žiemą, 

šokiai ir geras lietuviškas maistas.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS. 

/Įl/o0/ PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 

PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRASVARBL' 
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MOHERVHIJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
.įM
į M V "fih

A,

-.‘•s

k K

*1

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY .................................5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta.........................................$3.59
KRON BRANNVIN

AOUAVIT (švediška) Bth $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta ............ ............................$2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas  5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................... 5th $0.98

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330
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A.A. Popiežius Jonas XXIII

POPIEŽIUS JONAS XXIII - 
KATALIKŲ BAŽNYČIOS 

REVOLIUCIONIERIUS
Katalikų Bažnyčios senų tradicijų ir Vatikano didybės šešėlyje 

mirė žmogus, savo asmenišku kuklumu ir savo idėjų revoliucionie- 
riškumu iškėlęs katalikybės problemas j pirmaujančią vietą, kar
tu palikęs eilę neišspręstų klausimų, kurių iki šiol niekas net ne
drįso kelti ir gvildenti.

Viskas prasidėjo Jo išreikštu noru — "praverti keletą Bažnyčios 
langų".

Pravėrus langus, senuose Vatikano labirintuose papūtė švie- 
žesnis vėjelis, kad kiek galėjęs virsti audra.

Popiežiaus Jono XXIII mirtis neliko vien katalikų gedulo ir liū
desio momentu. Ištiestoji ranka kiek kitaip tikintiesiems, jo"praver- 
tasis langas" l pačios katalikybės tradicijas ir problemas, taip 
kruopščiai iki šiol saugojamas italų kardinolų, Jo mirtimi sukėlė 
nuoširdų liūdesį ir kitoms religijoms priklausančių žmonių eilėse.

Popiežius Jonas XXIII pažiūrėjo { žmogų ne pro siauros dogmos 
plyšt, bet plačia, krikščioniška širdimi. Nepabijojo jis ir politinės 
kontraversijos, atverdamas savo duris ir ateistams, kurie skuba 
Kremliaus ruporais nustelbti didžią žmoniškumo idėją, meilę žmo
gaus žmogui.

Ši kontraversija skaudi ir mums. Skaudi ji ir visai žmonijai. Bet 
pasaulio pasidalinimas { du ideologinius blokus nenustelbė žmoniš
kumo ir artimo meilės idėjos, kaip tokios.

Kontraversija liko neišspręsta -- tyliosios bažnyčios ar kovo
jančios bažnyčios keliu bus einama. Bet klausimas lieka gyvas ir 
įpareigojantis Vatikanui -- surasti tą kelią, kuris randasi viduryje 
tarp užkietėjusio ateizmo nuospaudos ir ašaroms išspausti raume
nų, kurių suvaldyti nepajėgė net Chruščiovo duktė vizito pas Popie
žių Joną XXIII metu.

Popiežius Jonas XXIII ne tik pravėrė katalikų Bažnyčios langą 
šviežesniam ir gyvesniam pavasario vėjui, bet jis {nešė naujų vėjų 
ir (vairių bažnyčių santykių istorijoje, kaip išsireiškė vienas aukštas 
protestantų dvasiškis.

Lygiai, kaip santykiai su pavergtųjų kraštų katalikų bažnyčios at
stovais negalėjo išvengti ryšių su tų kraštų valdovais. Gal tai politi
ka, kurioje pirmavo artimo meilė, o ne geopolitinė realybė, kaip ra
šo Time žurnalas, bet čia jau klausimas, kur| toliau rutulioti turės 
Popiežiaus Jono XXIII sosto paveldėtojas.

Šiuo klausimu buvome ir mes bepradedą jaudintis.
Tai ne mums vieniems jautrus klausimas. Tačiau šiuo klausimu 

paskutinis žodis dar nebuvo tartas. Sprendimas lieka ateičiai.
Gi Popiežiaus Jono XXIII didybė, Jo asmenybė ir idėjų prasi

veržimas už Vatikano sienų iškilo visu didingumu ne tiek patiektais 
sprendimais, kiek drąsiais ir giliai artimo meilei priklausančiais 
klausimais, kuriems iškelti ir reikėjo didelės dvasinės jėgos ir tik
rai didžios, plačios ir gilios asmenybės.

Žmonijos išreikštas visuotinas liūdesys šiuo momentu yra Po
piežiaus Jono XXIII istorinės asmenybės darbų, idėjų,drąsos ir atvi
rumo liudininku. (j.č.)

LIETUVIAI TEVYNEJE IR PASAULYJE
Santrauka dr. J. Balio paskaitos, skaitytos Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos seime gegužės 31 d. St. Louis mieste.

Gyvename didžiausią visoje 
mūsų istorijoje savosios tautos 
išblaškymą plačiame pasaulyje. 
Kas galėjo prieš 20 metų pagal
voti, kad tokioje Australijoje ir 
Naujojoje Zelandijoje atsiras lie
tuviškos kolonijos, kad Vorkutoje 
ir Kazakstane tūkstančiai lietuvių 
suras sau kapus.

Pagal sovietišką visuotini gy
ventojų surašymą, 1959 m. sau
sio 15 d. dabartinės Lietuvos ri
bose gyveno 2,151,000 lietuvių 
tautybės žmonių. Už Lietuvos ri
bų, bet Sovietų S-gos valdomose 
srityse, dar buvo rasta 175,000 
lietuvių. Tai ištremtieji ir dar 
neišmirę lietuviai, iš seno gyve
ną Latvijoje, Gudijoje ir kitur. 
Laisvuose Vakaruose lietuvių 
skaičius visaip apskaičiuojamas: 
vieni jų priskaito arti milijono, 
kiti -- vos ketvirti to skaičiaus. 
Tiesa, kad Vakaruose yra nema
ža lietuvių kilmės žmonių, bet 
daug mažiau tėra tokių, kurie 
jaučiasi esą lietuviai ir nori to
ki išlikti.

Mes, kol dar neišmirėme, tu
rime padėti savo tautai kovojeuž 
bflv| ir laisvę savo žemėje, ku
ria nei mes, nei mūsų vaikai grei
čiausiai jau nebepasinaudosime. 
Vieno žmogaus amžius tautos is
torijoje yra tik akimirka. Mūsų 
uždavinys -- padėti tautai gyvai 
išlikti savo žemėje. Viską turi
me daryti, kad lietuvių neištiktų 
hetitų, etruskų, jotvingių ar sen- 
prūsių likimas.

Visi žinome, kad JAV gyvena 
gausingiausia ir pajėgiausia lie
tuviškos emigracijos dalis. Ir 
intelektualiai, ir politiškai, ir ma
terialiai tai jau yra tam tikra jė
ga, kuri ir sovietams kelia rū
pesčio. Kartais jie mus plūsta, 
nuteisia už akių, tai vėl it atbu
la ranka paglosto, pasiūlo sal
dainių ir perša mums savo mei
lę, kuri, žmonių posakiu tariant, 
yra "nuoduose mirkyta”.

Mes negalime nesidomėti, kas 
dedasi šių dienų Lietuvoje. Netu
rime viską vaizduotis nei per 
daug tamsiomis, nei per daug 
šviesiomis spalvomis. Mes tu
rime pažinti, kokia yra tikroji 
padėtis tėvynėje.

Ne visi gali tą padėt| sekti ir 
tinkamai ją {vertinti, todėl reikia 
pasitikėti tais, kurie turi progos 
sekti spaudą, radiją, pasikalbė
ti su iš anapus atvykusiais žmo
nėmis, ir kurie moka faktus iš
aiškinti, skaityti tarp eilučių

Svarbiausias šiuo metu tėvy
nėje likusių tautiečių uždavinys 
yra biologiškai išlikti gyviems. 
Turime suprasti, kad viskas bus 
prarasta, jei per ateinančius 20- 
30 metų tėvynėje lietuviškai kal
bančių ir lietuviais besijaučian
čių pasiliks mažiau, kaip pusė 
visų gyventojų O rusai dės visas 
pastangas, kad taip atsitiktų Pa
gal sovietų statistiką, 1959 m. 
Lietuvoje lietuviai sudarė 79.3% 
visų gyventojų (iš tikrųjų lietu
vių nuošimtis galėjo būti nukri
tęs iki 69, o 1939 m. buvo 80.6%) 
Rusų nuošimtis nepaprastai pa
kilo: nepriklausomoj Lietuvoj jų 
buvo vos apie 2.5%, pagal oficia
lią 1959 m. statistiką jų buvę 
8.5%, tačiau yra duomenų, kad 
rusų tuo metu buvo jau apie 17% 
viso krašto gyventojų Rusifi
kacija vyko ir caro laikais, ta
čiau dabar ji yra dar spartesnė. 
Būdinga, kad 1959 m. net 10.2% 
nerusų Sov. S-gos gyventojų sa
vo gimtąja kalba laikė rusų kal
bą. Vadinas, apie 9.4% tautinių 
mažumų savo gimtąją kalbą jau 
buvo pamiršę. Už tai juos "Prav- 
da" pagyrė, kaip "pažangius". 
Komunistų partijos XXII suva
žiavimo programoje kad ir suk
tai, bet nedviprasmiškai pasaky
ta, kad visos Sov. S-gos tautos 
turėsiančios susilieti | vieną tau
tą ir priimti vieną bendrą kal
bą, kuri bus, savaime aišku, ru
siška.

Žinoma, tas jų idealas nebus 
pasiektas per artimuosius 10 ar 
20 metų, bet viskas daroma ta 
kryptimi. Tik Pabaltijo tautoms, 
armėnams ir gruzinams dar ne
primestas rusiškas alfabetas, o 
moldavai, suomių-ugrų tautos ir 
kitos tautinės mažumos turėjo 
atsisakyti lotyniško alfabeto ir 
priimti kirilicą. Dabar nerusiš- 
kuose kraštuose taip vadinamo
se rusų dėstomąja kalba mokyk
lose, kurių skaičius kaskart di
dinamas, respublikinė kalba pa
daryta tik pasirenkamąja kalba, 
taip kaip anglų ar vokiečių, kai

tas Korsakas, Antanas Venclova, 
dabar baramas Lenino premijos 
laimėtojas Mieželaitis už for
malizmą, simbolizmą ir estetiz- 
mą, t.y. už grynos propagandos

Dr. Jonas Balys paskaitos metu ALT Sąjungos seime St. Louis 
mieste. Vyt. Gedgaudo nuotrauka

dar neseniai respublikinė kalba ir 
tokiose mokyklose buvo privalo
mas dalykas. Literatų suvažia
vime Maskvoje buvo bandyta {teig
ti, kad respublikinių literatūrų iš

viso nesą, esanti tik viena tary
binė literatūra, o ji yra rusiška. 
Šitokiam aiškinimui pasiprieši
no tarybinių respublikų rašyto
jai, bet kaip kompartija tars, 
taip ir bus. Lietuvos istorija ne
dėstoma Lietuvos mokyklose, 
kaip atskiras dalykas, tik kaip 
Rusijos istorijos dalis. Kas ži
no, kaip ilgai dar bus leista dės
tyti lietuvių kalba, literatūra ir 
geografija. Tačiau netenka abe
joti, kad daugelis lietuvių komu
nistų ir komjaunuolių kovoja ir 
kovos prieš rusifikaciją ir tos 
sovietų vadinamos "nacionalisti
nės atgyvenos" dar neišnyks nei 
už 20 ar 30 metų Neapykanta 
kolonistams ir imperialistams ru
sams visuose pavergtuose kraš
tuose tik didės.

Kad ir gyvendami sunkiose są
lygose, mūsų tautiečiai paverg
toje tėvynėje yra pasiekę kai 
kurių laimėjimų mokslo ir me
no srityse. Tariant rašytojo žo
džiais "Ir pavergta tauta kar
tais esti nepaprastai kūrybinga. 
Skausmas suteikia pajėgų dide
liems darbams ir dar dides
niems pasiryžimams." Tad mes 
turime tinkamai {vertinti savo 
tautiečių pasiekimus tėvynėje, jų 
darbštumą ir sumanumą. Kai- 
kurie Mokslų Akademijos insti
tutai yra išleidę vertingų veika
lų, nors dažnai | medaus stati
nę yra pridėtas ir šaukštas de
guto. Yra išleista vertingų vei
kalų iš kalbotyros, tautosakos, 
etnografijos, archeologijos, liau 
dies meno ir geografijos - ge
ologijos sričių

Blogai yra su istorija. Šlykš
čiausią mūsų istorijos falsifi
kacija yra J. Žiugždos redaguo
ta "Lietuvos TSR istorija" (pir
mas tomas išėjo 1957 m.) Tačiau 
ir tai dar nebuvo pakankamai 
gerai, kad pasitenkintų komparti
ją. Todėl visas antras to veikalo 
tomas, išleistas 1959 m., buvo {sa
kytas sunaikinti. Mat jame buvo 
aprašomas 1861-1917 m. laikotar
pis ir kaikur nepaląnkiai atsiliep
ta apie caro valdžios darbus Lie
tuvoje. Autoriai pamiršo, kad 
viskas, ką daro rusai, yra gera 
ir pažangu, nesvarbu, ar tai bus 
caro ar tarybinės valdžios dar
bai. Todėl nauja pataisyta to to
mo laida būsianti išleista šiais 
metais. Tačiau reikia pripažin
ti, kad yra vertingi keli tomai 
Kosto Jablonskio surinktų ir su
redaguotų {vairių mūsų istorijos 
šaltinių ir dokumentų, nors ta 
atranka yra vienašališka.

• Dailiosios literatūros sritis 
yra tas kietas kąsnis, kurj ko
munistai visaip bando gromu
liuoti, tačiau iki šiol tik pavir
šutiniškai te|stengė suvirškinti. 
Rašytojai, kaip kokie piemenys, 
nuolatos yra kompartijos barami 
Ir mokomi, ir jie turi atgailauti. 
Buvo išbarti Sirijos Gira, Kos-

stoką ir Lankauskas, kam jis da
bartini Lietuvos gyvenimą pavaiz
davo pilną nevilties, pesimizmo, 
iš pačių tamsiausių pusių. Komu
nistai pyksta, kam mūsų rašyto
jai vis ima temas iš praeities 
(pvz. Grušo tragedija "Herkus 
Mantas”, Mykolaičio-Putino ro
manas "Sukilėliai", Klovos ope
ra "Pilėnai"), o nerašo apie ko
lūkiečių - vergų ir Kazakstano 
"savanorių" laimingą gyvenimą.

Pagal BenioBabrausko apskai
čiavimus, 1946-1960 m. laikotar
py laisvėj gyvenančių lietuvių ra
šytojų buvo išleistos 289 knygos, 
tuo tarpu okup. Lietuvoj per tą 
pat} laiką buvo išleista tik 191 
lietuvių rašytojų knyga (98 knygom 
mažiau). Tik dramų Lietuvoje bu
vo daugiau negu dvigubai išleis
ta, kaip išeivijoj (santykis 28 ir 
10). Mat dramų labai reikia te
atrams. Žinoma, beveik visos 
pjesės yra tendencingos, tačiau 
kai kuriuos veikalus {domu pa
skaityti, nes jie daug atskleidžia 
iš šių dienų gyvenimo Lietuvoje. 
Sakysim, jauno ir gabaus rašyto
jo Kazio Sajos pjesėj "Nerimas" 
tik vienas 18-metis jaunuolis dar 
tiki komunistiniu idealu ir, kaip 
geras komjaunuolis , {skundžia 
savo tėvą, komunistą ir Jmonės 
vadovą, kuris yra visiškai su- 
miesčionėjęs, besirūpinąs tik sa
vo karjera, namu, automobiliu, 
moterimis, na, ir kaip tipingas 
miesčionis, stengiasi parūpinti 
geresn{ gyvenimą savo sūnui, 
užtat pasamdo neturtingą jau
nuoli atlikti darbo prievolę savo 
sūnaus vardu. Pagal komunistinę 
politiką, galima kritikuoti atski
rus asmenis, bet negalima kriti
kuoti sistemos ir kompartijos, 
kuri yra neklaidinga, kaip ge
riems katalikams popiežius.

Tėvynėje pasilikusiems tau
tiečiams reikia kaip nors sugy
venti su kompartija, nes tai gy
vybės ar mirties klausimas. Tad 
neskubinkime smerkti mūsų tau
tiečių, likusių tėvynėje, jei vie
nas ar kitas jų žygis ar pakal- 
bėjimas bei parašymas mums 
nepatinka. Ne tas yra didvyris, 
kuris sugeba beprasmingai mir
ti, bet tas, kuris sugeba pras
mingai gyventi. Esama padėtis 
galės užtrukti gal dar 20-30 me
tų. Žinoma, visi tikimės stebuk
lo, ir tik jis galės išgelbėti va
karų pasauli ir išlaisvinti paverg
tas tautas. Tad mūsų žmonės tė
vynėje turi prisitaikyti prie esa
mos būklės. Svarbu, kad tauta 
nebūtų biologiškai sunaikinta. 
Daugelis nori išlikti nepartiniai, 
kaip Simas Kairys, jaunas studen 
tas, biednioko sūnus, aprašytas 
Justino Marcinkevičiaus poemoj 
"Dvidešimtas pavasaris".Tačiau 
jei koks aktyvistas ji "atverčia | 
gerą kelią" ir prirašo prie kom
jaunimo, tai kągi padarysi...

Paskutiniu laiku buvo daug kal

bama apie kultūrinj bendradar
biavimą su Lietuva. Tačiau kul
tūriniai mainai su sovietą’s yra 
vienos krypties kelias, Pre«ybos 
srityje sovietai mėgsta imti pre
kes ir mažai ką mainais duoti, 
o kultūrinėj srity priešingai — 
eksportuoti savo komunistinę 
propagandą ir apsisaugoti nuo 
{takos iš Vakarų. Chruščiovas 
savo kalboje š.m. kovo 8 d. rašy
tojams ir menininkams pasakė: 
"... Mes pasiliekame ištikimi 
klasės pozicijai mene ir ryžtin
gai pasipriešiname taikiam sugy
venimui tarp socialistinės ir 
miesčioniškos ideologijų... Tai 
būtų marksizmo-leninizmo išda
vimas". Mes galime gauti iš Lie
tuvos visas tarybiniais laikais iš
leistas knygas, bet nieko negali
me pasiųsti J Lietuvą, išskyrus 
"Laisvę" ir "Viln|". Jei atvyktų 
koks ansamblis, tai greičiausiai 
pašoktų tarybini liaudies šok{ 
"Kolūkio pirmininkas" (yra ir 
toks sukombinuotas). Kam visa 
tai galėtų būti {domu? Jau lankė
si Amerikoj rašytojų politrukai 
Sluckis su Bieliausku ir biaurių 
reportažų prirašė apie Ameri
ką ir susitikimus su lietuviais.

Kas turi daug pinigų ir nori 
patirti nemaža nusivylimo, te
gul daro ekskursijas l Lietuvą. 
Visų {spūdžiai panašūs, viskas 
vyksta pagal tą pat{ planą. Ta
čiau žinomesni asmenys, žurna
listai ir rašytojai, organizacijų 
veikėjai, turėtų nuo tokių kelio
nių susilaikyti. Jie arba bus iš
prievartauti, arba turės daugiau 
mažiau įsipareigoti, kad pasi
tarnautų sovietinei propagandai 
ir Lietuvoje, ir užsienyje. Ypač 
dabar, kai pradėta nauja kalti
nimų ir teismų banga apie pasi
traukusius { vakarus pabaltie- 
čius, bet koks bendradarbiavi
mas darosi neįmanomas.

Mes tautininkai turime aiškiai 
pasisakyti, kad bendradarbiavi
mui ar kokiems nors mainams 
su okupantu nepritariame. Nėra 
jokių realių davinių, kad vadina
mas kultūrinis bendradarbiavi
mas prie esamų sąlygų būtų pras
mingas. Žinoma, ryšiai su atski
rais asmenimis buvoirtoliaupa- 
siliks. Čia reikalas eina apie lie
tuvio santykius su lietuviu, bet 
ne su okupantu. Realiausias bend
radarbiavimas su tautiečiais tė
vynėje ir toliau pasilieka siun
tiniai. Jie geriau parodo, negu 
bet kokia propaganda, koks gyveni
mas yra Vakaruose ir yra labai 
reali parama mūsų artimiesiems 
tėvynėje. Kitokios rūšies bendra
darbiavimui tuo tarpu nesimato jo
kio pagrindo ir prasmės, o pa
vojų yra daug: mes negalėsime 
lenktyniauti ne tik su profesio
nalais menininkais, bet ir su pro
fesionalais propagandininkais.

VI L L A 
"JŪRATĖ”

(BUV. ”NIDA”)
A t i d aroma vasaroii- 

mui nuo birželio 29 d. iki 
rugsėjo 15 d. Maloniai 
prašau iš anksto užsa
kyti kambarius.

šeimoms su vaikais da
roma nuolaidą.

Nuo Vilios "Jūratė!* iki 
pajūrio 5 min. pėščiam. 
Puikus maistas, maloni 
aplinka.

Prašaus kreiptis iki 
birželio 27 d.:

Elena Krasauskas,
273 Oxford St., 
Hartford 5, Conn. 
Telefonas: 233-2893.
Po birželio 27 d.:
West Hyannisport,
P. O. Box 307, 
Cape Cod, Mass.
Telefonas:
Code 617 — 775-9216.

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs. 
area, 4 Rooms down $70.00, 4 
Rooms up $05.00 all utilities 
paid for pxcept electric. Quict, 
clean apt. Basement, yard. Tele
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

HOUSE FOR SALE

NEWBURGH HGTS., 4024 E. 
26. By ownpr. (2) 4 Room suite. 
(2) 2 Room suite. Private Baths, 
gas furnace. Mušt sacrifice. 
$15,460. Telephone; 883-9856 — 
ofter 6 P. M. IM 7-7080.

(68)
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SVARSTYMAI H NUOMONĖS Petras Stravinskas

Laisvinimo klausimais m
RIK1AVIMŪSI KLAUSIMAIS (4)

NE KIEKVIENA POLITIKA VERTA PAGARBOS*
L Turime palyginti dar visai 

gerą, sakyčiau, tobulą laisvini
mo organizaciją. Ją sudaro mūsų 
laisvinimo veiksniai, veikią kiek
vienas vis kitu, skirtingu teisiniu 
pagrindu, vis kitu titulu (vardu). 
Jie atstovauja visas mūsų tautos 
ir valstybės gyvąsias jėgas.

1) Lietuvių Bendruome- 
n ė (kurią irgi laikome laisvini
mo veiksniu) atstovauja lietuviš
ką išeivija.

2) ALT, dirbąs laisv. darbą 
daugiau kaip 20 metų, atstovauja 
šioj srity JA V lietuvius (lyg ir pa
vaduodamas čia JAV LB).

3) V LIK a s atstovauja Lietu
vos valstybinę tautą (Staatsvolk, 
body politic prasme).

4) Lietuvos diplomatai 
(su jtį šefu priešaky) atstovauja 
({statymo ribose) Lietuvos vals
tybę.

5) Lietuvos Laisvės Komite
tas (LLK), būdamas vienos JAV 
organizacijos -- Free Euro- 
pe Committeę, Ine.—pada
linys, žinoma, lietuviškosios 
bendruomenės ar junginys, for
maliai imant, neatstovauja, 
bet jis jau seniai ankštai bendra
darbiauja su Liet, laisvinimo 
veiksniais (dalyvauja jų pasitari
muose, konferencijose), todėl irgi 
gali būti laikomas veiksniu, ypač 
gi dėl to, kad jame dalyvauja mū
sų stiprios politinės jėgos.

n. Ši mūsų laisvinimo org-ja 
tiesa, turi dar ir kaikurių spra
gų, netobulumų.

1) Pvz., ji neturi savo specia
lių darbo koordinacijos taisyklių. 
Veiksnių konferencijos šaukia-

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Organizacija
mos pasitaikius progoms, atsi
tiktinai. Nėra aiškiai matomų jo
sios struktūros griaučių ir iš 
anksto nustatytos darbo tvarkos.

2) I pačią org-ją dar tik silp
nai tėra įsijungusi LB. Ji vis dar 
ieško ten savo vietos (tai norė
dama Įsijungti į Vliką, tai ką..,).

3) Nėra dar reikiamai stipraus 
nuolatinio ryšio Diplomatijos Še
fo su kitais veiksniais,ypač gi su 
Vilku. Tiesa, jis Vlikąpripažįsta, 
jį sveikina jo sesijų proga, bet 
to dar būtų lyg ir permaža.

Visa tai reikėtų mums dar per
galvoti ir bendromis jėgomis pa
taisyti, ką matome blogo ar pato
bulinti ką matome netobulo laisv. 
irg-joje.

III. Šalia Vliko(kartu gi ir ša
lia tos bendrinės laisvinimo or
ganizacijos) tebeveikia kelios 
mūsų grupės — tai LFB, LAS ir 
LNT.

Reikia tikėtis, kad tos grupės 
anksčiau ar vėliau ateis J Vliką 
ir į tą bendrinę laisvinimo or
ganizaciją. To reikalauja sveika 
politinė išmintis.

Bet kol tai įvyks, turėtume ras
ti kitų veiksnių, ypač gi Vliko 
modus vivendi (bent laikinį 
susitarimą) su tomis grupėmis. 
Tegul jos ir toliau pasilieka už 
Vliko ribų, tik tegul (1) Vlikąpri
pažįsta, kuo jis yra (tautos atsto
vybė), (2) tegul netrukdo Vlikui 
jo veiklos (ypač gi telkti lėšas jo 
darbams), (3) tegul ir jos pačios 
pagal išgales padeda Vlikui jo 
darbuose ir planuose.

Savaime aišku, ir Vlikas turė
tų siekti gražaus sugyvenimo su 

MUTUAL FEDERAL BENDRUVĖS
REKURDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do- 

ierį.
• 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 
3202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

tais nuo jo atsiskyrusiais bendros 
idėjos broliais, turėtų juos res
pektuoti.

Tuo surastuoju modus vi
vendi abi šalys palaipsniui ar
tėtų viena prie kitos ir, laikui bė
gant, be jokių stūmimų iš šalies, 
visai natūraliai susijungtų Vlike, 
kaip tautos atstovybėje.

To turėtume visi joms nuošir
džiai palinkėti.

(Bus daugiau)

DIRVOJE GALITE 
ĮSIGYTI AR UŽSISAKYTI

Br. Railos; Tamsiausia 
prieš Aušrų — $5.00.

Br. Railos: Iš Paskendu
sio Pasaulio —"$5.00.

Rap. Skipitis — Neprikl. 
Lietuvą Statant — $5.00.

F. Neveravičiaus — Blaš
komos Liepsnos (2 tomai) 
po $2.00.

LodgeA 
Cottagea 

on Chriitiana Lake

ŽUVAVIMAS

ŠEIMOS 
POILSIUI 
PUIKIOS 
MAUDYNĖS, 
LAIVELIAI IR

PLANUOKITE įai atostogas
32 akrų Įvairių pramogų kupi
noje LINKU vasarvieteje. Puikus 
maistas, baras, linksmavakariai. 
Laiveliai NEMOKAMAI. Dėl są
lygų teirautis BOX D-266, ED- 
WARDSBURG, MICHIGAN, arba 
telef. J. Linkus, NEptunc 1-505S.

■ ■ i n ,

Lietuvos gimnazijose kadai 
vartotame A. Jakšto-Dambraus
ko logikos vadovėlyje buvo toks 
klaidingo silogizmo pavyz
dys: "Važiuojant per Belgiją ga
lima daug pamatyti. Aš ištisą 
naktį važiavau per Belgiją. Taigi 
aš esu daug matęs".

Panašiai nusižengia logikos 
dėsniams ir toki silogizmai, kaip: 
Laisvinimo darbas yra politika, 
taigi, kas nuvertina politiką, tas 
nuvertina laisvinimo darbą. Ar
ba: Laisvinimo darbą dirba poli
tikai. Pašaipa pakerta autoritetą. 
Taigi, politikų pašiepimas paker
ta laisvinimo darbo veikėjų auto
ritetą.

"Skylė" šiuose silogizmuose 
yra ta, kad politikos ir politikų 
sąvokos teikiamos lyg kokios uni
formos, kurios kiekvieną politiką 
kiekvieną jos turinį, o taip pat ir 
kiekvieną politikuotoją lyg ir pa
darytų vienodus. Bet politika yra 
ne viena. Politikų (politinių teori
jų ir praktikų) yra daug, įvairių, 
o dar daugiau ir dar įvairesnių 

yra politikuotojų, politinių veikėjų. 
Vieni iš jų nusipelno neabejotinos 
pagarbos, kiti yra kontraversiški 
dar kiti visiškai pelnytai susilau
kia pašaipos, paniekinimo ir pa
smerkimo. Dėl to ir iš viso po
litika bei politikuotojai yra kon
traversiškas dalykas. Vieni čia 
skiria "grūdus nuo pelų”, kiti no
ri matyti tik "grūdus", dar ki
tiems atrodo, kad politikoj tiek 
daug "pelų ir šiukšlių", jog "grū
dų" joje jau gal ir nebepasitai
ko...

Tad teisinga ir logiška būtų 
skatinti politikos bei politikuoto
jų vertintojus rūpestingiau at
skirti grūdus nuo pelų, o ne įti
kinėti, kad viskas, kas tais var
dais vadinama, yra tik "auksi
niai kviečiai".

Kad politika -- ir kaip moks
lai ir kaip praktika -- dalykas 
svarbus, to iš esmės niekas 
neginčija. Bet tų dalykų ge
rumas ir gerbtinumas nėra su
sijęs tik su Platono, Cicero, šv. 
Tomo ar šv. Augustino vardais. 
Labai žymūs politinių teorijų kū
rėjai buvo ir Machiavellis, Mark
sas, Leninas, Stalinas... Machia- 
vellis tebelaikomas pasauliniu 
gudrios politikos čempionu ligi 
šiai dienai, betmachiavelizmas 
(anot kurio, politikoj svarbu tiks
las, ir nėra čia ko varžytis ko
kia nors morale) didelės pagar
bos neturi. O kokios pagarbos nu
sipelno marksizmas-leninizmas 
ir jo šiek tiek skirtingi vykdyto
jai politikai, kaip Stalinas, Chruš
čiovas, Maocedunas ir kiti? Tie-

♦) Plg., P. Stravinskas, 
Laisvinimo klausimais (4), 
Pagarba politikai, Dirva 64 
nr.

V. RASTENIS

sa, jie turi ir gerbėjų, bet kokia 
tų gerbėjų pagarba, sakysim, šv. 
Augustinui ar net Platonui? Ko
kia jų pagarba kapitalistinei po
litikai?

Juo labiau paskiri politikuoto
jai, dažnai nepagrįstai, dažnai 
ir pagrįstai patys savo dar
bais, savo pasielgimais sužadi
na pagarbos, pašaipos, pasmer
kimo ar paniekinimo.

Lietuviuose nebuvo ir, atrodo, 
nei dabar nėra išankstinio ni
hilistiško -nusiteikimo prieš po
litiką ir politikus. Tą liudija ir 
ta aplinkybė, kad visgi dar daug 
mūsų tarpe yra politikos ir poli
tinio darbo nevengiančių, arba J 
jį net ir veržte besiveržiančių. 
Bet mūsų politiniai uždaviniai, 
kaip valstybės atkūrimo bei nuo 
audringų vėjų gynimo laikais, taip 
ypač dabar yra dažnai sunkūs, 
keblūs, o tam darbui pasirįžtan- 
čiųjų pajėgumas bei prisirengi
mas dažnai nepakankamai pasie
kia ar net visiškai nepasiekia 
tam reikalingo lygio. Dėl to pasi
taiko suklupimų, nesėkmių ir iš 
to kyla nusivylimų. O jei nesėk
mės ar nepajėgumai dar stengia
masi slėpti po pasigyrimais ir 
bravūriškomis pozomis, kurios 
vistiek anksčiau ar vėliau tam
pa permatomos, tai ir atsiranda, 
geriausiu atveju, pašaipa, o blo

HOTEL NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.
PRospect 4-7788

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiąjame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

gesniu atveju ir piktumai su pa
niekinimais, įtarimais ir kito
kiais nepagarbos reiškiniais.

Tarp visuomenės masės ir iš 
jos iškylančių politinių (bei ap
skritai visuomeninių) veikėjų 
niekur niekad nebuvo ir turbūt 
nebus tokių santykių, kaip tarp 
motinos ir vaiko, kurio silp
nybėms ji atlaidi ir vis randa 
kokį nors pateisinimą. Visuome
nė savo viešiesiems veikėjams 
yra reikli, kaip kietas Ūkininkas 
samdiniams ir ji gal net reikles
nė tada, kai už patarnavimus neat
lygina. Teigiamą įvertinimą iš 
jos nusipelnyti nelengva.

Mūsų visuomenė savo viešie
siems veikėjams yra gal net prie
kabi, bet nėra tyčia neteisinga. 
Kur verta (dažnai net ir kur ne
labai verta), ji nėra šykšti ir ge
ro įvertinimo, dėkingumo, netgi 
pagarbos. Bet visa tai turi būti 
pelnyta, ne frizuotais pasigy
rimais išviliota.

Todėl pagarbą ar nepagarbą 
politikai bei politikams apskritai 
o taip pat ir vadinamajam laisvi
nimo darbui, kuria ne pati visuo
menės masė, o joje kuria tie, 
kurie noromis ar bent pareigos 
jausmo skatinami neriasi į politi
nio veikimo bangas. Nerdamies, 
jie turi iš anksto žinoti, jog nuo 
jų pačių priklauso, ar jie ir jų 
darbas susilauks visuomenės pa
garbos, ar nepagarbos.

SIBIRO TREMTYJE
— Tremtinės O. Teišerskienės prisiminimai —

Kas gali pamiršti 1941 m. birželį! Siaubu užgriuvo 
išvežimai, palietę ir senus ir mažus. Ton nedalion pateko 
ir mano šeima su mažutėliais vaikais.

Savaičių savaitėm dunksėdamas slinko traukinys ne- 
žinion, kol atvežė mus į Altajaus kraštą. Išlaipino Biske 
ir paliko prie stoties po atviru dangumi. Praėjo kelios 
dienos, kol paskirstė į darbus. Sovchozų viršininkai neno
rėjo pasilikusių darbininkių su vaikais. Pagaliau pakro
vė mus j sunkvežimį ir vežė kelias paras. Atvežė į kal
nuotą vietą tarp miškų. Ten matėsi namukas be stogo ir 
kašaras, kame, kaip paaiškėjo, buvo laikoma apie 2.000 
avių. Toliau stovėjo tardokas iš visų pusių apdėtas me
džių tošėmis. Pasirodė, kad jame gyvenę altajai, panašūs 
į kiniečius.

Mus patalpino namelyje. Pamačiusios karvę,prašėm 
vaikams pieno. Nedavė. Netoliese susiradom kalnų upelį. 
Pasikūrusios laužą išsivirėm kruopų sriubos. Buvom be
galiniai išvargusios. Apsipraususios vaikus ir save, pasi- 
klojom ant grindų ką turėdamos ir sugulėm. Nakčia vai
kai pradėjo krutėti. Pajutau, kad per kūną ir veidą bėgi
nėja gyviai. Pagavau kažką ir suspaudžiau. Tai būta bla
kės. Kažkas uždegė balaną. Vaikai buvo lipte aplipę bla
kėmis, baltiniai ir pasiklojimas juodi nuo blakių ir krau
jo. švietėm balanom iki auštant ir saugojom vaikus nuo 
blakių. Vėliau gavom kalkių, išbaltinom sienas, bet iš
naikint jų negalėjom.

Mūsų kašare buvo vien moterys su vaikais. Mano 
Algutis buvo 3-jų metų, Rūtelė l'/o metų.

Sekančią dieną atvežė duonos. Turėjom teisę nusi
pirkti 400 gramų suaugusiam ir 200 gr. vaikui. Duona 
avižinė, kaip molis, praryti nebuvo negalima. Džiovinom 
saulėje ir sutrynę davėm vaikams.

Vieną moterį paliko prie vaikų, kitas išvarė miško 
kirsti: nuleisti medžius, supiaustyti ir suskaldyti į mal

kas. Didesni vaikai eidavo su mumis dirbti.
Sekantį rytą atjojo keli enkavedistai, šaukė, kolio- 

josi, kad mažai padirbom. Gąsdino, kad negausime duo
nos, jei normos miške neišpildysime. Visos moterys tu
rinčios dirbti, vaikus galį prižiūrėti vyresnieji vaikai.

Dirbom, skubėjom, plušom visą dieną ir dar mažiau 
padirbom. Grįžom pavargusios ir nusiminusios. Radom 
vaikus verkiančius ir sergančius. Visi viduriavo.

Vėlai vakare atjojo vėl enkavedistai, šaukė ir rėkė, 
kad esame tinginės. Esą mes čia atvežtos ne dykai duoną 
valgyti, bet planą pildyti. Jie nors įspėjo, kad jei normos 
neišdirbsime, tai išdvėsime kartu su vaikais.

* * *
Mūsų sunkumams galo nesimatė. Pirmą savaitę dar

be ištiko nelaimė, kuri mus begaliniai prislėgė. Beleidžiant 
medį nuo kelmo, žąsinienės 12 metų berniukas pateko po 
griūvančių medžių. Dar buvo gyvas. Sukibom visos še
šios, atsiplėšėm nagus ir pirštus, kol atkėlėm medį. Ber
niukas buvo jau miręs.

Parnešėm namo. Pasimeldėm. Rytą nuėjom į netoli
mas altajų kapines, iškasėm duobę. Vakare pasidariusios 
neštuvus nunešėm laidoti. Nuleidom su neštuvais j duobę, 
apdengėm medžių tošėmis ir užkasėm.

Motina verkė, drąskėsi, plaukus nuo galvos rovė. 
Kaip paguosi? Mūsų pačių širdys neramios, kad pirmą 
auką seks kitos. Grįžusios iš kapinių negalėjom viena 
kitai žodžio tarti. Po to žąsinienė naktimis bėgdavo j ka
pines. Jos skausmas buvo dar didesnis, kai viens po kito 
mirė dar du jos vaikai.

* ♦ ♦

Po mėnesio mus perkėlė į kitą avių košarą už 20 klm. 
Mums gyventi skirtas namukas buvo sukrypęs, be langų, 
durų ir be stogo. Užkimšom langus, drobule užtiesėm 
duris, dangstėm vaikus kuo įmanydamos. Naktimis šalta. 
Blakės ir uodai puolė. Nakčia staugdavo vilkai, kurių 
kalnuose buvo apsčiai. Altajų čia nebuvo, nes jie pargin
davo avis tik rudenį.

Rytą atjoio sovehozo ūkio vedėjas ir parodė kokį 
miško plotą reikia mums per savaitę iškirsti. Davė pie- 
lyčią pjūklams galąsti, bet ir ta greit atšipo. Ir vėl zulinom 
per dienas atšipusiais pjūklais. Vakare rankų nebeval-

dydavom.
Anoje vietoje buvau atidavusi vienai rusei išeiginę 

suknelę ir gaudavau vaikams nieno. Dabar ryšis nutrūko. 
Liko vanduo ir avižinė duona. Vaikų skilviai nustojo veikę.

Gailestingoji sesuo S. turėjo sergančią 1 metų mer
gytę. Ji gelbėjo, kaip išmanydama, savo dukrelę ir mums 
padėdavo. Galų gale ji patarė mėginti venų krauju vai
kus maitinti. Išėjusios į kalnus su vaikais, jos padeda
mos, prapiaudavom venas, duodavom kraujo vaikams ir 
vėl stipriai užspausdavom. Tokį maitinimą tęsėm dvi sa
vaites. Nusilpom pačios, vos besilaikėm ant kojų. Marytė 
Jodeikienė vieną dieną, beleidžiant kraują, mirė. Per daug 
kraujo nubėgo, nebegalėjo sulaikyti. Paliko 5 metų sū
nelis, kuris po kelių dienų mirė. Sekančią savaitę mirė 
gailestingosios sesers S. dukrelė. Po kelių dienų K. ber
niukas. Jį pasekė jo sesutė.

Šaukėme Dievo pagalbos, prašydamos gelbėti mūsų 
vaikučius. Vėliau nė melstis negalėjom tik verkėm. Ver
kėm mirusių vaikų ir bevilčiai verkėm dėl gyvųjų vaikų.

Atvažiavęs sovehozo vedėjas rado neišpildytas nor
mas. Barė ir grąsino. Buvo vistiek. Nebeėjau į darbą, nes 
mano vaikai buvo mirties patale. Duonos nebegavau. Po 
kelių dienų atskyrė mus tris su sergančiais vaikais ir iš
vežė į sovehozo ligoninę, Olienės bernukas mirė pakeliui. 
Bacevičienės mergaitė už dienos ligoninėje. Mano Algiu
kas trečios dienos rytą.

Verkti nebegalėjau. Davė karstuką. Sekiau viena pa
ti paskui vežėją vežantį karstą. Lyg nebesupratau, kas 
darosi. Kai vežėjas pradėjo berti žemes, pabudau lyg iš 
sapno. Pradėjau save drąskyti, rauti plaukus ... Staiga 
prisiminiau dukrytę ligoninėj. Palikusi viską bėgau, kiek 
jėgos leido, į ligoninę.

Nubėgus puolu prie lovytes. Lovyte tuščia. Vieną 
rusė sanitarė pasakė, kad lavoninėje. Durys uždarytos. 
Išlaužiau duris. Mergytė dar gyva pamesta ant grindų. 
Pažiūrėjo į mane, lyg norėjo ką sakyti, tuo tarpu prasi
veržė putos pro burnelę. Viduriukai išputo. Mano rankose 
mirė. Mano rankose jos kūnelis sustingo. Norėjau bėgti 
su ja rankose j kapines pas broliuką. Sulaikė. Uždarė ma
ne lavoninėje su mirusia Rūtele. Ten buvo dar vaiko ir< 
suaugusio lavonai.



1963 m. birželio 12 d.

Jau 5 metai kaip amerikos lie
tuviai neteko garbingo Amerikos 
lietuvio A.A. Antano Olio.

Olis buvo brangi asmenybė 
Amerikos lietuviams, Lietuviai 
dar labai daug tikėjosi iš jo as
menybės Lietuvos laisvinimo dar
be.

Gyvenime labai retai sutinka
me žmogų . kuris nebuvęs savo 
tėvų žemėje, taip ją būtų pami
lęs ir tiek dėl jos būtų pasidar
bavęs. Jo lietuviška kalba buvo 
gryniausia ir jis ją taisyklingai 
vartojo, kaip ir savo gimtąją ang
lų kalbą. Jo lietuviškos kalbos 
žinojimas ir grynumas buvo pa
vyzdžiu mūsų jaunajai kartai.

A. Olis meilę lietuvybei pavel
dėjo iš savo tėvo Antano Olšaus
ko, kuris buvo didelis Lietuvos 
patrijotas, lietuviškų knygų ir 
laikraščio leidėjas ir redakto
rius. A. Olis iš mažens buvo lin
kęs ( muziką. Ypatingai j( žavė
jo lietuviškos dainos. Per muzi
ką jis (sitraukė ( plačią lietuviš
ką visuomenės veiklą. Tuo laiku 
pagarsėjusiam Birutės chorui jis 
pirmininkavo ir kartais diriguo
davo. Aktyviai verkė SLA organi
zacijoje, Kartu su muziku Vana
gaičiu (steigė Chicagoje radijo 
Margut( ir žurnalą ir buvo jų 
nuolatinis rėmėjas ir bendra
darbis. Nors A. Olis turėjo tei
sininko profesiją, bet su muzi
ka nesiskirdavo. Jis yra para
šęs kelis muzikos kūrinėlius, yra 
dirigavęs net simfoniniam or
kestrui / lietuviškų kūrinių kon
certui.

A. Olis per visą savo gyveni
mą buvo nuolatiniam kontekte su 
lietuviška veikla ir su lietuviais. 
Jis ir savo gyvenimo draugę pa
sirinko lietuvaitę Vernoną Žil- 
vičiūtę.

A. Olis buvo garbingas Ame
rikos pilietis. Jo politinė karje
ra Respublikonų partijoje buvo 
labai aukštai (vertinta. Jis buvo 
pasiekęs aukštas ir atsakomin- 
gas pareigasChicagos miesto va- 
vodybėje. Jam buvo patikėta svar
biausioji Chicagos miesto (staiga 
-- Sanitary District. Jo (staigos 
biudžetas siekdavo 400 mil. dol. 
A. Olio darbas ir sąžiningumą‘bu
vo labai aukštai (vertinti ir jo po
litinei karjerai buvo atviras ke
lias. Be abejo, kad jis Amerikos 
politiniame gyvenime būtų pasie
kęs aukštą karjerą, tik nelemta 
liga palaužė jo jėgas.

A. Olis lietuviškoje veikloje 
sugebėjo išeiti su dideliais dar
bais, kurie būdavo pravedami 
plačiai Amerikos visuomenėje ir 
Amerikos vyriausybės narių 
tarpe.

1934 m. pasaulinėje parodoje 
Chicagoje jis dirigavo simfoni
niam orkestrui iŠpildant lietuviš' 
kos muzikos ir dainų koncertą, 
kur| transliavo per galingą Ame
rikos radijo stot( ( Lietuvą. 1942 
m. surengė Chicagos Amphite- 
atre politini susirinkimą, kur da
lyvavo 17000 žiūrovų. Ten lietu
viai labai gražiai pasirodėsupui
kia menine programa.

Sovietams okupavus Lietuvą, 
Olis,veikdamas su kitais Ameri
kos lietuviais patrijotais,(steigė 
Lietuvai Vaduoti Sąjungą ir Ame- 
riko Lietuvių misiją ir buvo jos 
pirmasis pirmininkas.

II-jam Pas. karui baigiantis, 
Olis ypatingai pradėjo aktyvinti 
Lietuvos atstatymo darbą, ir tuo 
reikalu pradėjo daryti žygių 
Amerikos vyriausybėje. Jo auto
ritetas ir pažintis su Amerikos 
politikais jam daug padėjo. 1944 
m. jo pastangomis buvo suorga
nizuota New Yorke politinis lie
tuvių seimas, kuris atkreipė Ame
rikiečių dėmesį (Lietuvos vals
tybės reikalus.

II-jo pasaulinio karo metu, 
kada JAV su Sovietų S-ga pasi
darė sąjungininkės ir pokario lai
kui atėjus Amerikos politika pra
dėjo daryti Sovietų S-gai nuolai
das Lietuvos suverenumo sąskai- 
ton, kad tam pasipriešinti, jis su
organizavo labai svarbų ir nau
dingą žyg(. 1945 m. jo vadovauja
ma Amerikos Lietuvių Misija 
suruošė Washingtone suvažia
vimą. Į Lietuvių Misijos sureng
tą banketą atsilankė labai daug 
senatorių, kongresmanų ir vy
riausybės aukštų pareigūnų. Bu
vo sukviesta spaudos konferenci
ja, radijo ir televizijos korespon
dentai. Laike banketo A. Olis pa
sakė Lietuvai istorinės svarbos 
kalbą. Jis viešai pamerkė JAV 
sąjungininko Sovietų S-gos planą 
įsijungti Lietuvą ( Sov. Sąjungą. 
Jis reikalavo leisti Lieuvos gy-

ANTANAS A. OLIS
A. JANUKAITIS

ventojams patiems apsispręsti 
savo likimą balsavimu, sąjungi
ninkų komisijai prižiūrint. Ta 
kalba Washingtone sulaukė dide
lio atgarsio. Jo kalbos turinys 
buvo komentuojamas per televi- 

Antanas Olis su žmona Vera Oliene.

ziją ir spaudoje. Olio kalba 1945 mėje. Jis yra A.L. Tautinės 
m. kovo mėn 29 d. buvo (rašyta ( S-gos kūrėjas. Jo pastangomis 
Congressional Record (A 1707); Amerikos lietuvių tautinės ide- 
tapdama oficialiame kongreso 
leidinyje pirmuoju dokumentu, 
kuriame juridiškai pagrįsta 
Lietuvos teisė į nepriklausomy
bės atkūrimą. 1945 m. su Ame-

ologijos organizacijos buvo ap
jungtos jr (steigta A. L. Tauti
nė S-ga. Nuo 1949 iki 1951 m. 
A. Olis buvo A.L. Tautinės S- 
gos pirmininku.

Maloniu metu . . . kiekvienu metu . . . skanus trigubai 
dengtas sumuštinis . . . šaltas stiklas Stroh’s alaus. Ra
gauk, ką ugnimi darytas alus teikia skoniui. Joks kitas 
alus nebus toks lengvas ar toks gaivinąs. Gėrčkis Stroh’s 
švelnumu, vieninteliu Amerikoj ant ugnies daromu alum.

STROH BREVVERV COMPANY, DETROIT 26, MICHICANTHE
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rikos Lietuvių Misija dalyvauja 
Jungtinių Tautų organizacijos 
steigiamuosiuose darbuose St. 
Franciscotkur per JAVdelegaci
jos dalyvius visur kėlė Sovietų 
S-gos daromas skriaudas Lietu
vai.

A. Olio lietuviška veikla vys
tėsi tautinės ideologijos plot-

dirva_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
LAIŠKAI IŠ PARYŽIAUS

APIE SOVIETINIO POETO SANTYKIUS

Pagal įsigalėjusią nuomonę, 
Sovietų Rusijoje (siviešpatavęs 
"atlydys" pasireiškė partijos lei
dimu daugiau vietos skirti, tiek 
literatūroje, tiek ir šiaip menuo
se, sentimentams bendrai ir mei
lei ypatingai. Logiškai gąlvojant: 
jei paimsi sovietinio rašytojo 
poezijos knygą, jei suskaičiuosi 
eilutes, skirtas "jausmams" ap
rašinėti, ( kitą pusę atrinkdamas 
eilutes, skirtas kitokiems "gra
žiems" dalykams, tai tokiu sta
tistiniu metodu galėsi nustatyti 
kiekvieno poeto "atlydumo" koefi
cientą.

Ant stalo prieš savo turiu pa
sidėjęs Ed. Mieželaičio Ž m o g ų. 
Žinote, jo eilėraščių rinkin(, per
nai gavusi Lenino premiją. Kny
ga, reiškia, reprezentatyvi, netik 
lietuviškais, bet ir visasovieti- 
niais masteliais.

Jinai užplanuota neblogai. Ed. 
Mieželaitis myli žmogų, bet tok( 
žmogų, kuris tvirtai kojomis sto
vi ant žemės. -- Kaip dabar to-

Būdamas A.L. Tautinės S-gos 
pirmininku 1953 m. A. Olis, J. 
Bachūnas, dr. S. Biežis ir kiti, 
suorganizavo Washingtone didel( 
lietuvių sąskrydi ir koncertą. To 
koncerto tikslas buvo supažindin
ti Amerikos Vyriausybės narius 
su Lietuvos kultūra, dainomis, 
tautiniais šokiais ir muzika. J 
tą koncertą atsilankė visas Wa- 
shingtono elitas: Kongreso ir Se
nato atstovai, vyriausybės nariai, 
svetimų valstybių akredituoti at
stovai, spaudos ir televizijos ko
respondentai. Koncertas labai pa
sisekė. Apie koncertą labai pa
lankiai rašė didieji Washingto- 
no laikraščiai ir televizija. Tas 
koncertas liko labai svarbiu kul
tūriniu Veiksmu Lietuvos laisvi
nimo darbe.

A. Lietuvių Tautinė S-ga ir 
Amerikos lietuvių visuomenė la
bai aukštai (vertina A.A. Antano 
Olio lietuvišką veiklą ir labai pa
sigenda ir jaučia jo netekimą.

SU MOTERIMIS
ki nemetafizišką žmogų apdai
nuoti? Planas savaime peršasi: 
paskirk kiekvienai kūno daliai po 
eilėrašti, o tų eilėraščių suma ir 
bus visas žmogus. Tok( planą 
Edv. Mieželaitis ir bandė (vykdy
ti (tik nepilnai ištesėjo: tomelis 
būtų per plonas išėjęs, tai reikė
jo kitkuo papildyti).

Klausimai kyla: ką šis repre
zentatyvus poetas galvoja apie 
meilę? Kur tų meilės eilėraščių 
ieškoti pagal jo užsibrėžtą planą?

Apie gėdingas kūno dalis negali 
būti kalbos: tokiais pavadinimais 
eilėraščių nėra. Gal perskaityti 
Širdžiai skirtą poeziją? Ne, Edv. 
Mieželaičio širdis neskirta mei
lei: ji ne Majakovskio "baraba- 
nas", jinai — Kudirkos varpas, 
kalbąs apie laisvę, džiaugsmą, ir 
t.t. Rankas? — Ne, Edv. Mieže
laičio rankos meilei nevarto
jamos. Plaukai? -- Irgi ne. Edv. 
Mieželaitis susidomėjęs savo 
plaukų žilimu. Tikriausiai lūpos? 
Sunku, vis dėlto, (sivaizduoti, 
kaip galima būtų parašyti eilė
rašti apie lūpas, nepaminėjus 
meilės.

Lūpų eilėraštis irgi tvirtai pa
darytas: kiekviena jo strofa skir
ta vis skirtingai lūpų paskirčiai 
aptarti. Gal mes, paryžiečiai, ir 
kiek aptvirkę šia prasme, bet vis 
dėlto nustembi žmogus, suradęs, 
kad pabučiavimo funkcija (ir tai 
tik ( skruostą!) vos šeštoje vieto
je (rašyta. Kokiems tikslams so
vietinis žmogus naudoja savo lū
pas? — Visų pirma: dainuoti In
ternacionalą. Tai visiškai nor
malu. Antra: valgyti duoną -- 
druską ir užsigerti šaltu vande
niu (sic!) Aš būčiau pridėjęs dar 
sviestą, bet tiek to. Trečia:

"Lūpos laukia tabako,
"vyno lašo, arbatos, kavos 

ir medaus".
Dėl tabako sutinku. Vyno visgi 

reikėtų poros lašų. Arbatos,ypač 
a la russe, t.y. gelsvai nudažyto 
vandenėlio -- ačiū, ačiū! Kava -- 
tvarkoj. Bet medus, turiu (spfld(, 
čia pridėtas tik dėl rimo.

Ketvirtoji lūpų funkcija -- būti 
"lizdu, kuriame širdis peri sau 
žodžius". Tai poetinė funkcija, 
ir kiekvienas save gerbiąs poe
tas privalo ją priminti — kitaip 
dar skaitytojas suabejos,nežino
damas, ar jis skaito poeziją ar 
prozą. Penktoji funkcija -- poeto 
-oratoriaus, traukiančio "iš tri
būnos ir žaibus ir perkūnus". 
No comment.

Ir pagaliau, kai "praeina aud
ra", kai "pasidaro šviesu", gali
ma pagalvoti ir apie meilę. Ta
čiau, užuot kalbėjus apie lūpų 
rolę meilėje, leiskiteman, mie
li skaitytojai, kaip tam Heine’s 
Gottingeno universiteto profeso
riui, panagrinėti pirmiau Edv. 
Mieželaičio meilės koncepciją 
apskritai.

Reikia pasakyti, kad, pagal 
Edv. MieželaitJ, meilė yra dvie
jų rūšių: "nežemiškoji" ir "že
miškoji". Žemiškoji meilė, laiko 
atžvilgiu, skirstytina ( dvi stadi
jas: lūpinę stadiją ir lovinę sta
diją. O moterys -- meilės ob
jektai (nes, reikia pasakyti, kad 
moteris, nežiūrint socialistinio 
režimo, Edv. Mieželaičiui vis
tiek yra meilės objektas, o ne 
subjektas) dalinamos (keturisti
pus: Duererio, Rafaelio, Vinci ir 
Renoir’o tipai. Tai ir viskas, ką 
Mieželaitis per porą šimtų eilu
čių, skirtų meilei, išviso apie ją 
pasako. Nagrinėkime dabar pa
punkčiui.

"Nežemiška meilė",pagalEdv, 
Mieželaiti, yra kažkoks nemalo
nus ir netikėtas siurprizas, ku
ris žmogų apakina, išstumia iš 
vėžių ir verčia skaičiuoti dangu
je žvaigždutes:

"Mano meilė atrodė tokia. 
Jog netyčia nakčia apakau. 
Pasiklydau aš paukščių take 
Ir ( žvaigždę staiga patekau".

Štai ir sėdi mūsų meilės kos
monautas ant žvaigždės, visų pa
dorių žmonių pajuokai:

"Leipo visas pasauli? juokais, 
kad kažkur gyvenu žvaigž

dėje".

Istorija baigiasi, žinoma, po- 
eto-astronauto grjžimu ( žemę:

"Tu žydi -- lyg sode radasta 
"Baltesni liko mano plaukai. 
"Stovi vyno taurė apversta.

Nr. 67 — 5

ALGIRDAS J. GREIMAS

Šios istorijos moralė tokia: 
moterims tokia meilėtinka — jos 
pražysta kaip radastos, bet jau 
vyrams tai reikia jos privengti. 
(Estetinis P.S.t "apversta vyno 
taurė" — tai retas mūsų poezi
jos simbolizmo (takos pasireiš
kimas,’ jis galėtų būti pateisin
tas siūlomojo vaizdo realizmu, 
jei apversta taurė gulėtų, o ne 
stovėtų).

Pakalbėkime dabar apie že
miškąją meilę ir jos lūpinę iš
raišką. Edv. Mieželaičio liau
džiai siūloma flirto technika yra 
maždaug tokia. Visų pirma:

"Lūpos, lyg laumės juosta,

... moters liečia skruostą" 
Antras etapas: (aus(

"skrenda žodžiai tyliausi, 
tylesni negu žemės tyliau

sia tyla".

Kaip matote, pasisekimas pri
klauso nuo teisingo tono pagavi
mo: pianissimo! -- Ir pagaliau 
trečiasis etapas:

"Siekia sodriai raudonos 
lūpos lūpų, kaip vakaro sie

kia diena,
ir tada dvi aguonos 
susilieja ( vieną — pavirsta 

liepsna".
Vaisius prinokęs.
Antrąją meilės fazę vadinu 

"lovine", o ne, pavyzdžiui, "sofi- 
ne" todėl, kad komunizmas yra 
pasaulėžiūra, kuri iš svetimo
terystės juokų nedaro. O be to, 
nereikia užmiršti ir utilitarinio 
režimo aspekto: "Kiekvienas 
darbas teikia laimę", kaip kitoje 
vietoje, bet vis kalbėdamas apie 
meilę, sako Edv. Mieželaitis: tad 
ir reikia pasirinkti naudingus da
lykus, šiuo atveju--vaisinimąsi. 
Užtat, jeigu pirmoji strofa atrodo 
estetinė, "nesuinteresuota":

"nes kūnas prie kūno, petys 
peties,

nes mano krūtinė prie tavo 
krūties,

du kūnai kaip vienas prašne
ko".

(Estetinis P.S.: Bet jauir šito
je strofoje vaizdas "petys prie 
peties" -- tai aliuzija (komuniz
mo žygiavimą, petys (pet(, J atei
ti) — tai antrasis posmas paaiš
kina, kad viskas tikslingai ir gar
bingai:

"O mes? O išėjęs iš mano 
širdies,

išėjęs iš tavo aistringos šir
dies,

gyvybę pratęs mūsų vai-, 
sius..."

Honny soit gui mal y pense, 
kaip sako Anglijos karalių devy- 
za«.

***
Atvažiuoja Mieželaitis | Pary

žių, meilės sostinę, ir vietoj so
cialistinio realizmo, ima jam kil
ti neortodoksinės mintys. Vyras, 
sako žmonių išmintis, iš prigim
ties polygamijai skirtas: kad taip 
ne vieną, o keletą moterų galima 
būtų turėti! Nesutardamas su 
Pranašu ir jo kalifais, pagal ku
riuos idealus Žmonų skaičius yra 
penkios, Ed. Mieželaitis susilai
ko: jam užtektų keturių. -- Skai
tytojas klystų manydamas, kad po
etas svajoja, pavyzdžiui, apie 
blondinę antradieniui, brunetę — 
ketvirtadieniui, o irlandietę — 
šeštadieniui. Ne, jisai praktiš
kas žmogus, jis moteris rūšiuo
ja pagal naudingumo principą, 
maždaug kaip senovės lietuviai, 
kurie ieškojo žmonos, kad būtų 
"ir prie svečio, ir prie pečio". 
Jo klasifikacija maždaug tokia: 
dvi moterys šeimyniniam gyveni
mui, ir dvi -- asmeniškam nau
dojimui. Šeimyninio gyvenimo 
moterys, MadameRafael --vaikų 
auginimui, Madame Duerer — 
dauginimuisi. Asmeniškiems rei
kalams skirtos moterys: Madame 
da Vinci -- (kvėpimui (idant dai
gintų "kilniųjų norų apleistus grū 
dus", idant išrankiotų "žemųjų 
norų didžiulius spiečius"). Ir pa
galiau Madame Renoir --atsigai
vinimui (jinai -- "nežemiškai 
aukšta ir žemiškai žaisminga", 
jinai -- "aukšta ir nuodėminga").

Moterų tipai, kaip matote, gana 
skirtingi, ir sunku susidaryti įs
pūdi, koksai gi būtų idealus Edv. 
Mieželaičio moters tipas. Tiktai 
labai detali analyzė leidžia vi$

(Nukelta ( 6 psl.)
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JAKADEMIS’IS (AVĖSIMAS
DISKUSIJOS APIE JAUHAJA KARTA

Gegužės 11 d., New Yorko San
taros pastangomis Festivalio 
restorano salėje buvo surengtos 
viešos diskusijos apie jaunąją 
kartą. Diskusijoe dalyvavo Dalia 
Bulgarauskaitė, Juozas Miklo- 
vas, Saulius Šimoliūnas ir Vytau
tas Valaitis, o diskusijas pra
vedė Leonas Sabaliūnas. Susirin
kę buvo apie 50 asmeny: rengėjų 
tėvai bei artimieji ir temos iš
šauktieji jaunesnieji.

Rašančiam susirinkimo įspū
dis tenka palyginti su Pirandello 
vaidinimu Šeši Veikėjai Betešką 
Autoriaus, kuris irgi šiuo metu 
eina geru pasisekimu viename 
New Yorko teatrų. Pas Pirandel
lo teatralai bando atvaiz
duoti gyvenimą, tačiau iš lau
ko įsiveržę veikėjai patys 
užima teatralų vietą. Pirande- 
lo mums sako, kad teatras turi 
būti gyvas ir tikras, kad rašyto
jas turi skaitytis su tikrove, kad 
jo veikėjai tampa lyg tai nepri
klausomi nuo jo ir turi gyventi 
pagal savo charakterį ir savo

LAIŠKAI IŠ PARYŽIAUS
(Atkelta iš 5 psl.)

dėlto pagauti keletą bendrųbruo- 
žų. Pirma: jo moterys turi būti 
"baltos" -- Edv. Mieželaitis, at
rodo, nėra per didelis nei Palan
gos, nei Soči pliažų lankytojas. 
Antra: jos turi būti "aukštos" 
arba "ilgos". Tai, žinoma, tas 
pat, tai tik perspektyvos klausi
mas. Bet su tokiais pareikala
vimais, poetas daugiau šansų turė 
tų Skandinavijoje ar Amerikoje,o 
ne Lietuvoje, Rusijoje ar Uzbe
kijoje.

Visa tai būtų labai gerai. Tik 
vienas dalykas mane kiek nera
mina: tai įžanginė poemos pro
zoje apie Moterį eilutė:

"Tu man tokia atrodei: po 
žaliu medžiu, liekna tarsi 
balta žuvis, nuoga su figos 
lapo trikampiu, ... " ir t.t.

Nežinau, ką jūs, iš viso, apie 
žuvis galvojate. Aš pažįstu tiktai 
tokį posakį: "šalta kaip žuvis". 
Užtai man ir vaizdas "ilga balta 
žuvis" jokio entuziazmo nekelia. 
Visų pirma, tai, įžeidimas lietu
vėms moterims, o antra, jeigu 
tai teisybė, tai lietuvių tautos 
ateities ir dauginimasis neatro
do garantuoti. Reikėtų labai su
sirūpinti.

tikslus. Beje, Pirandello vaidi
nimas daug prisidėjo prie mo • 
dernaus prasmingo teatro išsiru
tuliojimo. Teatras tapo tikroviš
kesniu ir sąmoniniai bei pasą
moniniai daugiau pradėjo išreikš
ti žiūrovų tikrovę: gyvenimo są
lygas bei žmonių tikslus gyve
nime būti prasmingais.

Santaros surengtų diskusijų 
dalyviai, gal būt, daugiau ar ma
žiau atitiko Pirandello autoriui 
ir teatralams. Jie bandė išsaky
ti savo mintis apie savo kartą. 
Tačiau dėt tvarkos jie sėdėjo 
už stalo ir jie "programą išpil
dė". Vietomis, gal būt, jie buvo 
per daug teatrališki, perdaug su- 
abstraktinantys esamas sąlygas 
ir savo kartos užsimojimus. Po 
pranešimų, kuriuos kiekvienas 
diskutantas padarė paskirai, dis
kusijos buvo išneštos į salę. 
Užvirė gyvos diskusijos iš su
sirinkusiųjų pusės. Jie buvo lyg 
tai tie šeši veikėjai, kuriuos au
torius pamiršo įrėminti savo vai
dinime. Klausytojai daug kur ne
sutiko su kalbėtojais. Pagaliau ir 
patys kalbėtojai pradėjo daug kur 
skirtis. Tačiau visu tuo susirin
kimas paliko gilesnį įspūdį, ne- 
lyg Pirandello vaidinimas. Dis
kusijos buvo tikros diskusijos, 
jose kas norėjo galėjo pasakyti 
savo nuomonę ar savo nuotaiką, 
nes tam buvo sukurtos sąlygos. 
Už tat po trijų valandų "oficia
lios programos" pasikalbėjimai 
tęsėsi visą vakarą ir dar.ilgiau 
svetingo Vytauto Valaičio bute. 
Grojo muzika ir žmonės vėliau 
sukosi salėje. Buvo apstotas ir 
baras. Vis dėlto visa tai liko 
nekasdienišku įspūdžiu, nes šio. 
se diskusijose pilnai išryškėjo 
viena tiesa: jaunoji karta ieško 
tarpusavio kontakto, kuris šian
dien daugiau pasąmoninis ir ku
ris, jei prižiūrimas ir skatina
mas (kaip kad tokių susirinkimų), 
gali virsti sąmoningu apsispren
dimu didesniems kartos dar
bams.

Pirmoji kalbėjusi Dalia Bul
garauskaitė palietė klausimą, ar 
iš viso yra tokia jaunoji karta, 
kuri stovi prieš savo specifines 
problemas ir pati turi į jas sa
vitai atsakyti. Ji rado, kad tik
rai tokiais išskirtiniais žmonė
mis -- jaunąja karta — yra mū
sų jaunimas 20-30 metų amžiaus. 
Jis stovi tarp dviejų pasaulių. 
Jis nėra savo darbo atlikęs ir ne
gali gyventi Lietuvos gyvenimo

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO PRIVATAUS PLIA

ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 
VASARVIETĖJE

JANSONŲ VILOJE

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 

Tel. (Area 617) 428-8125
• Graži vila ir erdvūs kambariai.
• Privatus 2 akrų pušynas — parkas.
• šiltos Golfštromo srovės atviros jūros pliažas vos 7 

min. pėsčioms.
• Rami aplinkuma — daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Geras ir sveikas lietuviškas maistas ir malonus patar

navimas.
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 15 D. IKI 

RUGSĖJO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 

Jansonai visus maloniai kviečia atvykti 
praleisti atostogas.

Iš anksto kreiptis:
E. JANSONAS, 15 Rosedale St., Boston 24, Mass. 

Tel. (Area 617) 288-5999.
Po birželio 15 d. _ AUDRONĖ-JANSONAS —

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

prisiminimais ir nuopelnais, kaip 
kad vyresnioji karta. Jis kartu 
nėra jaugęs tiek j š| kraštą, kad 
galėtų sutapti su savo kaimy
nyste ir tenai palikti gyventi. Jis 
turi atrasti savo kelią, kuris yra 
kaimynystės ir prasmingos savo 
visuomenės ieškojimas savo am
žininkų lietuvių tarpe. Buvo ban
dyta organizuotis į įvairias stu
dentiškas organizacijas. Šiandien 
dalis jų jau iširę. Yra būtina ieš
koti būdų bendrinei kartos veik
lai, kuri nebūtų atsitiktinio po
būdžio ir per kurią išryškėtų tik
rasis kartos veidas.

Saulius Šimoliūnas pastatė sa
vo kartą didesnėje šio amžiaus 
įtampoje. Galima gyventi pagal 
įspūdį ir galima gyventi pagal 
principą, tačiau Šiandien įspūdis 
yra šimtmečio dvasia. Šis am
žius yra didelių pasikeitimų am
žius. Pasikeitimų amžiais sunku 
turėti vieningą žvilgsnį. Realiz
mas įžvelgti į sąlygas ir pirmus 
dalykus pastatyti pirmaisiais 
lengviau pasiekiamas ramiais lai
kais. Realizmas, gal būt, sklin
da iš ramesnių laikų į nerames
niuosius, bet visvien jis sunkiau 
pasiekiamas, kada viskas aplin
kui keičiasi. Jei būtų laikomasi 
realizmo, būtų aišku, kad verta 
išlaikyti savo aš ir todėl verta 
nenutausti, bet veikti pagal savo 
praeitį ir per savo tautos kultū
rą. Vienaip ar kitaip,ši karta liks 
lietuviška, tačiau klausimas yra, 
ar ji kuo nors sužibės ar tik iš
blės. Už tat būtina planuoti bend
rus darbus, turėti bent viešą 
forumą, kuriame būtų visuomet 
galima susitikti.

Juozas Miklovas, tik prieš du 
metus pabėgęs iš Lietuvos, gal 
būt, daugiau negu bet kas kitas 
iŠ diskutuotojų galėjo pažvelgti 
į savo jaunąją kartą iš daugiau 
atitrauktinio taško. Pagal jį jau
noji karta yra labai aktyvi lie
tuviškame gyvenime, račiautame 
aktyvume galima pasigesti rim
tumo ir ištvermingumo. Kažkaip 
vis liekama vaikais. Jauni žmo
nės vieni kitus tarpusavyje vadi
na vaikais. Ir tai nėra kalbos at
silikimas, bet faktas apie jaunąją 
kartą. Jos pagrindinis uždavinys 
yra vidinis subrendimas. Tuomet 
nebus norima vienai dienai suži
bėti meteoru, o kitą dieną prapul
ti nežinion ir pasišalinti iš lietu
vių tarpo. Tokių pavyzdžių yra la
bai daug. Reikia pratintis veiklai, 
įvertinus savo galimybes, irtuo- 
met atitinkamai siekti savo tiks
lo. Jaunoji karta politinėje srity
je yra suorganizavusi NewYorke 
veiklos branduolį. Reikia tikėtis, 
kad šis branduolys bus akstinu ir 
platesniam apsijUngimui dar
bams ne vien tik politinėje, bet ir 
kitose srityse.

Vytautas Valaitis vaizdžiai pa
statė savo kartą prieš apsispren
dimo reikalą. Žmogus turi pasi
sakyti kuo jis tiki ir savo tikė
jimą bandyti pagrįsti darbais. 
Pas mus tikėjimai yra dideli, bet 
darbai yra labai maži. Mes turi
me būti jauni ir į savo lietuviškus 
reikalus turime žvelgti drąsiai ir 
gyvai. Mes negalime kovoti už 
Lietuvos laisvę ir kartu nesekti 
ir nepripažinti negrų pastangų tap
ti laisvais. Jei mes siekiame 
laisvės idealo, mes tai turime 
pripažinti visiems. Dėdamiesi į 
laisvės kovą su amerikiečiais, 
mes neturime turėti vienintėlio 
reikalavimo, kad tie Amerikos 
politikai būtų tik antikomunistai. 
Jie turėtų būti ir laisvės idealo 
puoselėtojai. Pavyzdžiais iš lie
tuvių spaudos kalbėtojas nurodė 
keletą tikėjimo ir darbų paradok
sų. Valaitis baigė savo pašnekė- 
sį, kviesdamas visus aktyviai ir 
kritiškai padėtį įvertinant reikš
tis lietuviškame gyvenime, nors 
tam reiktų aukotis, gal net algos 
dešimtą dalį rezervuojant lietu
viškiems reikalams.

Kalbėtojų mintis darniai derino 
ir sintetizavo Leonas Sabaliūnas. 
Paskatinęs tarpdiskutantųdisku- 
sijas, vėliau jas perkėlė į salę. 
Iš jaunosios kartos Gabrielius 
Gedvilą, Jonas Ulėnas, Algis Gu- 
reckas nesutiko su kalbėtojų iš
vadomis. Jiems nelyg kaltina
miems (nes jie buvo publika) kal
bėtojų išvados rodėsi per daug 
apibendrintos, suidealintos, ne
įgyvendinamos. Vanda Gegevi- 
čiūtė pasidžiaugė, kad ieškoma 
bendros veiklos gija. Juozas Au
dėnas ir Vincas Rastenis iš vy
resnės kartos pakomentavo dis-

Chicagos ir apylinkių lituanistinių mokyklų mokiniai pavasario šventėj šoka Žilvytį.
Z. Degučio nuotrauka

kusijų eigą ir kalbamą dalyką. 
Audėnas siūlė atsiremti į kokį 
nors tikrą pagrindą, o tas pagrin
das tegali būti Lietuva. Rastenis 
pastebėjo, kad arba karta susiku
ria ir turi savo veidą arba ne. To
kio savito savo veido ši karta dar

nėra parodžiusi. Vytautas Ignas 
skatino dažniau susitikti.

Reportažo rėmuose teįmanoma 
perduoti tik pagrindines mintis, 
bet ne susirinkimo nuotaiką ir 
spalvą, klausytojai ir kalbėtojai 
liko susirinkimu patenkinti. Su

sirinkimas pademonstravo išsi
kalbėjimo prasmę ir iėgą. Kaip 
toks, jis lieka vienu iš sėkminges
nių kelrodžių jaunosios kartos vi
suomeninio vystymosi kelyje.

Juozas Nendriūnas

EAGLE STAMPS ARE ADDED SAVINGS!

MAY’S =BASEMENTS
Dėmesio! Vyrams!

Naujas mokslinis prasilaužimas atpalaiduoja

MEGZTŲ BALTINIŲ SUSITRAUKIMĄ

100 PROC. MEDVILNĖS 
MEZGINIAI

VYRAMS
T marškiniai

■ ir 
kelnės 
$1

■ vienas

3 už 2.95

100%> medvilnė 
nesusitraukia net 

1% ilgiui

Jau praeityje baltinių susitraukimo problema 
su šiais revoliuciniais baltiniais. Jūs perkate 
tikslius, jums reikalingus dydžius. Tas dydis 
lieka po kiekvieno skalbimo, džiovinimo net gi 
automatinėmis skalbimo ir džiovinimo maši
nomis. Dydis lieka tas pats iki susidėvėjimo.

T-MARŠKINIAI:
Specialia juosta sustiprinta apykaklė; niekad 
nesusitraukia, niekad nenustoja formos. Ypa
tingai balta medžiaga. Išsiūtos rankovėms sky
lės ir nesipiną rankovės. Sustiprintos didžiau
sio nusidėvėjimo vietose.

DYDŽIAI
S M L XL

34-36 38-40 42-44 46-48

Mažiau nei 1'1 susitraukimo ilgyje pagal val
džios tyrimus. Nr. 7550 (CCC-T-191-B)

Priimami užsakymai paštu ir telefonu 
užsakant už $2.00 ir daugiau . .. 

Skambinti CHerry 1-3070

BASEMENT MEVS FŲRN1SHINGS 
DEI’ARTMENT... THE MAY COMl’ANY, 

l)OW\T<nVN, ALL BRANCHES

KELNĖS:
Švelnios ir pastovaus dydžių. Kryžminės juos
tos taip pritaikytos, kad viskas veikia kaip 
vienetas nuo viršaus iki apačios, švelnus, bet 
tvirtas sustiprinimas, be siūlių sėdynė, nevar
žanti sėdint, nėra siūlių, kurios trauktųsi ir 
painotųsi. Atsparios karščiui, elastinės apy- 
juostės.

DYDŽIAI: 30-32-34-36-38-40-42-44.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS

Clevelande minėjimą ren
gia ALT birželio 16 d. se
kančia tvarka:

Pamaldos už išvežtuosius 
j Sibirą abiejose lietuvių 
parapijų bažnyčiose; 10 vai. 
Šv. Panelės Nesiliaujančios 
Pagalbos bažnyčioje, ir 10 
vai. 30 min. šv. Jurgio baž
nyčioje.

Pamaldoms pasiba i g u s 
Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos bažnyčioje, visi vyksta 
į Clevelando Lietuvių Kul
tūrinius Darželius, kur prie 
Dr. J. Basanavičiaus pa
minklo įvyks iškilmingas 
Tragiškųjų Birželio įvykių 
paminėjimas. Pagrindi nes 
kalbas pasakys Clevelando 
miesto burmistras - meras 
R. Locher ir ALTo vice
pirm. J. Daugėla. Bus pa
tiekta rezoliucija Lietuvos 
išlaisvinimo klausimu ir pa
siųsta Amerikos preziden
tui, valstybės departamento 
sekretoriui ir kitiems val
džios pareigūnams.

Meninę dalį išpildys Čiur
lionio ansamblis, vadovau
jamas Alf. Mikulskio.

Visos organizacijos su vė
liavomis kviečiamos daly
vauti šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje 'pamaldose ir 
Liet. Kultūriniuose Darže
liuose iškilmingam minėji
me.

Senimas ir jaunimas ma
siniai dalyvaukime pamal
dose ir iškilmingam minė
jime. ALT

• Milda Lenkauskienė 
penktadienį, 8 vai. vak. per 
Tėvynės Garsų radiją 
(WXEN-FM 106.5 mgc.) 
kalbės tema "Kelias į pavo
jų ir pašaukimą". Milda 
Lenkauskienė dvisavaitinė
je Moters Pasaulio radijo 
programoje intelektualiu ir 
šiltu žvilgsniu yra palietusi 
įdomias moters gyvenimo 
temas. Pastaroji jos tema 
"Kelias į pavojų ir pašau
kimą” yra skirta aukštes
niąsias mokyklas baigian
čiam jaunimui.

• Baltijos Aidų radijas 
pirmadienį, birželio 17 d., 
8-9 vai. vak. transliuos spe
cialią programą anglų kal
ba, skirtą priminti Baltijos 
kraštų okupaciją ir sovietų 
įvykdytus Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje masinius 
trėmimus į Sibirą. Progra
ma rūpinasi Baltijos Aidų 
radijo vedėjai Jonas Dau
gėla, Eriks Ievinš ir And- 
reas Traks.

• L. Valiukas, iš Los An- 
gelesjbirželio 14 d., penkta
dienį, 8 vai. vak., Čiurlionio 
ansamblio namuose padarys 
pranešimą apie rezoliucijų 
stovį Lietuvos laisvinimo 
reikalu, JAV Kongrese. 
C 1 e v elandiečiai kviečiami 
atsilankyti išgirsti praneši
mo.

Po asmenine priežiūra 
MISS JACKIE FRAZIOR

JUDRUS SAVAITGALIS
C 1 e v elando visuomenė, 

neturėjusi "laisvo” savait
galio per visą žiemos ir pa
vasario sezoną, dar ir pra
ėjusio savaitgalio kaitroje 
buvo kviečiama savo atsi
lankymu paremti keletą 
reikšmingų lietuvių visuo
meninės veiklos apraiškų.

• Mažoji šokių šventė iš 
šv. Jurgio parapijos salės 
turėjo nusikelti į Lietuvių 
salę, ryšium su Popiežiaus 
mirtimi.

Parengimas praėjo nuo
taikingai ir entuziastingai, 
stengiantis praskinti kelią 
mūsų jauniems tautinių šo
kių meno reprezentantams 
į šokių šventę Chicagoje. 
Programoje, be šokių, pasi
rodė ir R. Babicko vado
vaujamas Clevelando vyrų 
oktetas.

Karštas subatvakaris ne
viliojo nei jaunimo į šokių 
salę, tačiau apatinėje salė
je troškulį ir alkį malšino 
gausus būrys nuolatinių 
ben druomeninių pastangų 
rėmėjų.

• Lituanistinių mokyklų 
mokslo metų užbaigtuvės 
buvo nukeltos j Neurų ūky
je rengtą bendrą gegužinę, 
kuriai kiek pakenkė lietin
gas oras, nuotoliai ir pa
rengimų gausumas.

Gegužinės garsas prany
ko mokslo metų užbaigtu- 
vių triukšme, kitų parengi
mų įkarštyje.

Rengėjai turėtų daugiau 
dėmesio kreipti į parengimų 
kalendorių ir gerai apsiskai
čiuoti, ar ruošiamų parengi
mų "infliacija”, vietoje pa- 
gelbėjusi organizacijų ka
sai, ko gero jai nepakenks.

• Pianisto Antano Sme
tonos, Fulbrighto premijos 
laureato, koncertas Cleve
land Music Schdol Settle- 
ment salėje, Magnolia Dr., 
sutraukė gražų būrį piano 
muzikos mėgėjų ir mūsų 
jaunojo pianisto gražių pa
stangų ir laimėjimų gerbė
ju.

A. Smetona, atlikęs Ba
cho, V. Persichetti ir Cho- 
pino kūrinius, pasirodė sa
voj Clevelando aplinkoj jau 
nebe gabaus mokinio vaid- 
meny, bet kaip vienas iš žy
miųjų piano koncertų paži
bų. Ypatingai Chopino pre
liudai, atrodo, bene bus An
tano stiprybės ir iškilaus 
išpildymo ženklu.

Nepaprastų gabumų, kar
tu ir įtempto darbo nesibi- 
jąs jaunuolis, prieš vyks
tant naujai paskirčiai į Eu
ropos muzikinio pasaulio 
areną, turės peržengti dar 
vieną svarų savo gyvenimo 
slengstį, birželio 15 d. su
kuriant šeimą.

Antanui Smetonai linki
me daug gražių laimėjimų 
tolimesniame kelyje, neuž
mirštant, kad jo pastangas 
su pasigėrėjimu ir pasidi
džiavimu seka visa lietuvių 
visuomenė.

Pagerbimo vakarienė
Ralph Perk, naujai iš

rinkto County Auditor gar
bei pagerbimo vakarienė 
Sheraton-Cleveland viešbu
tyje sutraukė virš 1500 da-

DIRVA
lyvių. Jų tarpe virš 20 lie
tuvių, aktyviau besireiš
kiančių vietos respubliko
nų veikloje ar šiaip pa
kviestų iškilmėse dalyvauti 
svečiais. Trys grakščios lie
tuvaitės tautiniais rūbais 
taip pat buvo įsijungę į va
karo šeimininkių eiles.

Vakarienės metu pasaky
tose kalbose, lygiai kaip 
jautriame R. Perk padėkos 
žodyje buvo pabrėžtas fak
tas, kad Cuyahoga apskri
ties vadovybėje buvo atsta
tyta (po 30 metų) 2 parti
jų sistema, kuria remiasi 
JAV demokratinio tvarky
mosi principai. Tai nebuvo 
n u g a 1 ė jusiu rinki mus 
džiaugsmo šūkis, bet kuk
lus pasitenkinimas visuo
menei naudinga rotacinės 
sistemos atstatymu, kurio
je gali savo iniciatyva reik
štis įvairių partinių įsitiki
nimų žmones.

Vakarienėje dalyvavo vi
sų miesto ir apskrities val
dinių institucijų atstovai — 
teisėiai, administrator i a i, 
partijos pareigūnai ir kon
greso atstovas Minshall.

Ralph Perk iškilioje veik
loje žymų vaidmenį vaidina 
tautybių grupės. Jo ryšiai 
ir pažiūros į tautybių kul
tūrinį ir visuomeninį įnašą 
vietos visuomeniniame gy
venime teikia vilčių, kad 
tautybių suniveliavimas po 
viena žalia kepure neturės 
pasisekimo. Svarbu, kad 
tautybių atstovai nepailstų 
savo veikla skverbtis į vie
tos politini gyvenimą, nes 
visos,- tuo labiau lietu

viai, savo svoriu ir įtaka ga
lėtų užimti ryškesnę vietą 
vietos administracijoje.

Pagerbimo vakar i e n ė s 
ruošimo komitetas buvo su
darytas iš įvairių tautybių 
grupių atstovų. Jų tarpe lie
tuvius atstovauti buvo pa
kviestas adv. Julius Smeto
na.

ATITAISYMAS

Dirvos 66 nr. paraše po LB II 
Apylinkės valdybos nuotrauka per 
klaidą buvo praleista valdybos 
nario Juliaus Kazėno pavardė.

SAVININKAS 
PARDUODA

1 šeimos, 8 kamb. namą, 
6731 Edna Avė., netoli šv. 
Jurgio mokyklos. Erdvūs 
kambariai, aukštas rūsys, 2 
automobilių garažai.

Skambinti A. Dailidei — 
HE 1-8516.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

East Cleveland
8 kamb. 1 šeimos namas 

netoli Euclid Avė. l*/> vo
nios, kilimai, ekstra kamb., 
3 aukšte, garažas. 60x145 
sklypas. $13,800.

Šv. Jurgio parapijoj
6 kamb., 2 vonios, erdvus 

rūsys, nauji variniai van
dens vamzdžiai, nauji elek
tros laidai, naujas gaso pe
čius. Aluminijaus dvigubi 
langai, garažas. Atskiras 
įėjimas j 2 aukštą. Tinka 
vienai šeimai arba dviem. 
$12,800.

Edna Avė.
2 šeimų, 5-5, erdvūs kam

bariai, 2 geri gaso pečiai, 
šildymas su radijatoriais. 
$15,900.

Netoli St. Clair — Ida
2 šeimų, 5-5, naujas ga

ražas, geras rūsys, prašo 
$13,300.

Investavimui
6 šeimų mūrinis, $25,500.
3 šeimų, garažai, $10,000.
4 šeimų — $10,800.
10 šeimii — 2 krautuvės, 

metinės pajamos — $7,600. 
Kaina $41,500.

Lietuvis bendradarbis
Alg. Dailidė

13229 Superior Avė.

UL 1-6666

• Antanas Mikoliūnas, 
veiklus ramovėnas ir kitų 
organizacijų narys, šiuo 
metu Policlynic ligoninėje 
tikrina kiek sušlubavusią 
sveikatą.

• Stasys Halaburda, Lie
tuvių Salės Bendrovės di
rektorius, prieš kiek laiko 
sunegalavęs, lūžus kojos 
kaului, tikrina sveikatą Po
liclynic ligoninėje.

Vilkiukų stovykla
Clevelando Pilėnų Tunto 

jaunesniųjų skautų (vilkiu
kų) stovykla įvyks š. m. 
birželio 22-30 dienomis. Vie
ta— Wyoga ežero parkas. 
Apie 30 mylių nuo Cleve
lando, važiuojant 532 keliu, 
netoli Cuyahoga Falls mies
telio.

Norintieji važiuoti sto- 
vyklon prašomi registruotis 
iki birželio 18 d. pas tunt. 
V. Jokūbaitį MU 1-9143, v. 
s. G. Juškėną YE 2-6019 ir 
v. si. š. Lazdinį CE 1-8714.

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs. 
area, 4 Rooms do.wn $.70.0j0, 4 
Rooms up $65.00 all utilities. 
paid for except electric. Quiet, 
elean apt. Basement, yard. Tele- 
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

HOUSE FOR SALE

NEWBURGH HGTS., 4024 E. 
26. By owner. (2) 4 Room suite. 
(2)2 Room suite. Private Baths, 
gas furnace. Mušt sacrifice. 
$15,460. Telephone: 883-9856 — 
after 6 P. M. IM 7-7080.

<681

Modern 2 bedroom ranch, at- 
tached car garage, clay tile 
kitchen & bath walnut paneled 
dining area. Carpeting & drapes. 
$17,900. RE. 4r1428.

BAY VILLAGE
4 bedrooms, 2 baths, beamed Ceilings, 
window ^alls, & family room beige 
wool carpeting and drapes inciuded 
$27,000. AC. 1-4449.

ALMOST 5 acres, by owner, old 
farm house, garage, out bldgs., 
$17,900, leaving statė.

BE 7-4006.

BEREA, income property, newly 
decorated and remodeled front 
house, beautiful log cabin in 
rear. By owner, 234-7580 for 
appointment.

PARMA CIRCLE area: Master bun- 
gaJotv, near schools and transporla- 
tion. Eating spacc in kitchen, full 
dining room. Many extras. See to 
appreciate. TU 4-3988.

USED CARS & TRUCKS 
FOR SALE

1959 FORD, retractable hardtop, au
tomatic transmission, excellent condi- 
tion. A real classic in design ant 
convenience. reasonable. 231-4513.

1956 FORD Courier panel truck. New 
tires, 3 7,000 miles, mechanicaily cx- 
cellent. Original owner, Very rcason- 
able. CE 1-0257.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

IN TOWN OFF1CE — 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 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

FILATELIJOS KAMPELIS l(|
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ANTANAS BERNOTAS _ _ _ _ _ _ _

JUNGTINES AMERIKOS VALS
TYBES gegužės 3 d. išleido 15 c. 
oro pašto ženklą, kuriuo pager
biamas MontgomeryBlair. Ženk
le -- jo atvaizdas ir žemės rutu
lys, apsupti laišką juosta.

Montgomery Blair (1813-1883) 
gimė Franklin County, Ky. Kaip 
advokatas, vėliau kaip teisėjas, 
dirbo St. Louis, Mo. Pasižymėjo 
gindamas svarbias bylas. Apie 
1860 m. persikėlė J Silver Spring 
Md. Prezidentas Lincolnas jj pa
skyrė vyr. Amerikos pašto virši
ninku. Eidamas tas pareigas 
Amerikos pašto santvarkoje jis 
pravedė daug reformų.

Jo sumanymu ir iniciatyva 1863 
m. Paryžiuje buvo sušauktas I 
Pasaulinis Pašto kongresas 
svarstyti {vairią tarptautinių 
problemą. Iš to kongreso suma
nymą 1874 m. išsivystė Pasaulinė 
Pašto Sąjunga.

♦♦♦

ISPANIJA išleido puikią 15 paš
to ženklų seriją visoms rožan
čiaus paslaptims paminėti. Ženk
lai suskirstyti3dalimistaip,kaip 
ir rožančiuje. Piešiniams panau

doti geriausių ispanų dailininkų 
paveikslai. Čia dedame antrosios 
(sopulingosios) dalies 5-tąj{ pa-

PARDUODAMAS 
APARTAMENTAS

4 penkių kambarių butai, 
netoli šv. Jurgio parapijos, 
mokyklų ir krautuvių.

Teirautis tel. WH 2-7405.
(67-71)

PARDUODAMAS NAMAS 
Prie šv. Juozapo parapijos 
144 ir St. Clair — Galewood 
Dr. — 6 kamb. vienos šei
mos, moderniškai įruoštas, 
išbaigtas trečias aukštas ir 
rūsio (recreation) kamba
rys, naujas gaso pečius ir 
vandens tankas.

Skambinti LI 1-6593 
HRIBAR REALTY 

arba
GL 1-2500

(67, 68, 69)

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND
REMODELING LOANS
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veikslą -- Nukryžiavimas(Mu- 
rillo darbas).

Esteban Bartolome Murillo 
(1617 - 1862), vienas geriausių 
ispanų dailininkų, piešęs realis
tinio ir religinio turinio paveiks
lus, gimė Sevilijoje. Turėdamas 
meninių polinkių, jau 12 metų ber
niukas buvo pasiųstas l tapybos 
studiją Sevilijoje. Draugavo su 
kitu garsiu ispanų dailininku Ve- 
lazųuez. Nutapėdaugybępaveiks
lų Sevilijos, Cadizo ir kitoms 
bažnyčioms. Paliko apie 400 pa
veikslų, kaikurie su keletą pakar
tojimų. įvairūs kopijuotojai pada
rė tūkstančius jo paveikslų kopi
jų. Labiausiai garsios jo Mado
nos, laikomos moteriško žavumo 
pavyzdžiu.

*•*
LENKIJA išleido 60 grašių 

pašto ženklą, kuriuo paminima 
100 metų sukaktis nuo 1863 m. 
sukilimo. Ženkle -- datos ir Ro
mualdo Traugutto (1826-1864), 
vieno svarbiausių Lenkijos suki
lėlių vadų, atvaizdas.

1863 m. sukilimas prieš rusų 
okupaciją, kaip žinia, prasidėjo 
Lenkijoje sausio 22 d., ir netru
kus persimetė { Lietuvą. Prie 
sukilimo prisidėjo daug ano meto 
bajorijos, valstiečių ir net dva
sininkų. Svarbiausi sukilėlių va
dai Lietuvoje buvo Z. Sierakaus
kas, K. Kalinauskas, kunigai 
Mackevičius ir Jasinskis. Suki
lėliams pradžioje gerai sekėsi 
ir jie greit užėmė visą Lietuvą, 
išskyrus miestus. Tačiau vėliau, 
kai rusai sutraukė daug kariuo
menės, sukilimas iki metų pabai
gos buvo visiškai numalšintas. 
Prisidėję prie sukilimo smar
kiai nukentėjo, o krašte prasi
dėjo žiauri rusifikacija ir kolo
nizacija.

SIRIJA (Mažosios Azijos vals
tybė) leidžia pašto ženklų seriją 
su senovės meno paminklais, val
dovais, karalių kapais. Jau išėjo 
pašto ženklai su karalienės Zeno- 
bijos atvaizdu, su Palmyros Gra
žuole, su karalių kapais. Žemiau 
dedame 7 ir pusės piastro p. ženk 
lą su kar. Zenobijos atvaizdu.

Zenobia, gimusi šiaurinės Si
rijos mieste Palmyroje, ištekė
jo už to miesto karaliaus Ode- 
anato (Odenathus) ir, po jo nu
žudymo 267 m., tęsė valdymą 
kaip regentė jos mažamečio sū
naus Vabalato (Wahab-Allah, 
graik. Athenodorus) naudai. Jau 
karalius Odeanatus buvo išplėtęs 
savo valstybę {gretimuskraštus, 
gi Zenobija dar toliau plėtė, už
imdama net Egiptą. Romos impe
ratoriaus Aurelijaus nugalėta ir 
paimta { nelaisvę, ji 273 m. buvo 
nugabenta { Romą i r apgyvendinta 
prie Tivoli, kur ir baigė savo am
žių. Pasižymėjo savo drąsa, iš
mintim ir teisingumu.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

BETTER LAWNS AND 
GARDENS CO., 

V. Apaniaus vadovaujama, 
atlieka sodininkystes patar
navimus ir patarimus. Be to 
galite nusipirkti pievoms 
trąšų, chemikalu, sėklų ir 
įvairių augalų. Prie progos 
užsukit ar naskambmkit 

12518 Lake Shore Blvd.
Cleveland 8, Ohio. 

Tel. PO 1-5614.
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KAS IR KUR?
• Antano A. Olio 5-rių 

metų mirties sukakčiai pa
minėti šj šeštadienį, birže
lio 15 d., 7 vai. vak., Chica
goje, Jaunimo Centre, 5620 
So. Claremont Avė., ren
giama akademija.

Dalyvauja: Lietuvos at
stovas J. Rajeckas, gen. 
kons. dr. P. Daužvardis, 
ALT pirm. L. šimutis, adv. 
A. Lapinskas ir pagrindinis 
kalbėtojas poetas Stasys 
Santvaras.

Meninėje programoje: so
listai Anna K.askas ir Jonas 
Vaznelis, muz. Aleksandras 
Kučiūnas ir Dainavos an
samblis.

Po programos apatinėje 
salėje kavutė. Įėjimas vi
siems nemokamas.

Akademiją rengia J. Ba- 
chuno iniciatyva lietuvių 
organizacijų komitetas.

• Lietuvos Paviljonas 
Chicagos Tarptautinėje pa
rodoje suprojektuotas ir 
baigiamas statyti, Akade
mikų Skautų (architektų- 
inžinierių).

Paroda atidaroma birže

Korp! NEO-LITHUANIA Filisteriui
A; A.

ANTANUI MICHELE VIČIUI
mirus, Jo tėvams, sūnui bei broliui PRANUI MI-
CHELEVICIUI gilią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

Korp! Neo-Lithuania Filisteriui

ANTANUI MICHELEVIČIUI
mirus, jo broliui PRANUI su šeima, bei artimie

siems nuoširdžią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

A. t A.

ANTANUI MICHELEVIČIUI

mirus, jo broliui PRANUI ir brolienei JUDITAI

reiškiu giliausią užuojautą

Juozas Leimonas

PADĖKA
Mūsų neužmirštama ir mylima Mamytė

A. t A.

JUZEFĄ STASKEVIČIENĖ
mirė š. m. balandžio mėnesio 29 dieną, Yonkers, 
N. Y.

Širdingai dėkojame visiems suteikusiems jai 
paskutinį patarnavimą, kun. J. Gurinskui už at
laikytas pamaldas ir palydėjimą į amžino poilsio 
vietą, kun. J. Pakalniškiui už šv. Rožančiaus su
kalbėjimą ir visiems apsilankiusiems koplyčioje, 
visiems palydėjusiems į kapines, užprašiusiems 
šv. Miškas ir už prisiųstas gėles.

Nuoširdus dėkui aukotojams Vasario 16 Gim
nazijai mūsų Mamytes atminčiai — kuriai jauni
mo mokslinimas visada buvo artimas širdžiai. 
Ačiū p. J. Bražinskui už atsisveikinimo žodį ir vi
siems bet kokiu būdu pagelbėjusiems šioje liūdesio 
valandoje.

Širdingai dėkojame dr. L. Plechavičiui už di
delį rūpestingumą velionės ligos metu. Ponioms 
Z. Kozakevičienei ir J. Brazinskieriei ją lankiu
sioms ligos metu. Ačiū visiems.

Nuliūdusi šeima.

lio 19 d., ir tęsis iki liepos 
7 d.

Paviljono įrengimui ša
kių Apskrities Klubas pa
aukojo $25.00, L. š. S. Vy
tauto Didžiojo Chicagos 
šaulių Kuona — $26.00, Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
junga — $25.00, Maisto pro
duktų ir gėralų parduotuvė 
"Parama” — $25.00.

A u k o tojams reiškiama 
padėka. Aukos siunčiamos 
"Lithuanian Pavilion”, c/o 
Consulate General of Lithu
ania, 6147 So. Artesian Av., 
Chicago 29, III.

• Tautinių šokių šventės 
būstinė (Jaunimo Centras, 
5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. Tel. 471-2248). 
Atdara: pirmad. iki penkta
dienio nuo 3 iki 9:30 vai. p. 
p., šeštadieniais nuo 2 iki 
9:30 vai. p. p., sekmadie
niais nuo 9:30 vai. ryto iki 
1 vai. p. p. Jaunimo Centre 
esant didesniems parengi
mams būstinė bus atdara ir 
prieš parengimus kitokiu, 
nei nustatytu laiku. Būsti
nėje gaunami bilietai, in
formacijos, suven y r i n i s 
šventės ženkliukas ir t.t.

Chicagos Aukšt. Lituanistikos Mokyklos abiturientų išleistuvės. Nuotraukoje garbės prezidiumas, 
abiturientai ir svečiai Jaunimo Cnetro didžioje salėje diplomų {teikimo iškilmėse, kurios {vyko bir
želio 2 d. Z. Degučio nuotrauka

i' M’is1 1 .. MK3lwiw'■■■ •
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BAIGĖ CHICAGOS AUKST.
Chicagos Aukštesniąją Litu

anistikos Mokyklą 1962-63 m.m. 
(dvyliktąją laidą) baigė šie moki
niai:

Barmutė Dalia, Grabauskaitė 
Kristina, Raslavičiūtė Raminta, 
Rauchas Antanas, Valatkaitytė 
Dalia, Valiukėnas Šarūnas.

Aukštakalnytė Violeta, Bal- 
čiauskaitė Auksė, Baraitė Rita,

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPIŲ VADOVAMS 

IR ŠOKĖJAMS
Liepos septintoji diena 

artėja visu spartumu. Liko 
vos kelios savaitės iki Jūs 
visi, palikę kasdieninę ap
linkumą, skubėsite trauki
niais, autobusais ir mašino
mis į savo šventę, kurioje 
įvyks visas Jūsų darbo ap
vainikavimas. Daug darbo 
valandų teko skirti besi
ruošiant šiai Tautinių šo
kių šventei, ir nuopelnas 
bus Jūsų, jeigu sukviestieji 
svečiai pajus grožį progra
mos išpildyme. Kad šitas 
grožis pasireikštų visame 
pilnume,reikalinga, kad Jūs 
visi, kurie šią šventę ruo
šiate, atvyktumėte su gied
ria nuotaika širdyje ir tvir
tu žingsniu šokyje. Repe
tuokite paskutinėmis sa
vaitėmis ne po vieną, bet po 
du ar tris kartus. Tegul šios 
šventės nuotaiką lydi šū
kis: "Kokybėje, o ne kie
kybėje glūdi didybė”.

Laiko tėkmė nusineš vi
sas darbo valandas ir pačią 
Šventę. Prisiminimai ir 
Įspūdžiai liks Jumyse ir 
publikoje nesuskaitomoms 
valandoms. Dėl to kiekvie
nas jauskite ant savo pečių 
dalelę atsakomybės ir ♦pa
reigingumo ir darykite vis
ką, kad Jums būtų garbė ir 
malonumas prisiminti Ant
rąją JAV ir Kanados Lietu
vių Tautinių šokių šventę.

Liudas Sagys, 
šventės Programos 

Vadovas

PADĖKA
Širdingai dėkojame visiems, kurie, š. m. gegužės 

6 d. mirus mūsų brangiai

MODESTAI PLECHAVIČIŪTEI

užjautė ar kitaip guodė mus skausmo valandoje. 
Dėkojame visiems, atvykusiems į paskutinį su ja 
atsisveikinimą New Yorke ir Chicagoje ir daly
vavusiems jos laidotuvėse.

Tariame širdingą ačiū visiems už vainikus, 
maldas ir užpirktas šv. Mišias.

Nuliūdime pasilikę: SESERYS, BROLIAI
IR GIMINĖS

LITUANISTIKOS MOKYKLĄ
Civinskaitė Beatričė, Civinskai- 
tė Kristina, Dmuka'uskas Simas, 
Gylytė Aušra, Gliosaitė Laima, 
Gustaitytė Rūta, Jančytė Jūratė, 
Janickaitė Margarita, Jarošiūtė 
Kristina, Jokubauskaitė Jūratė, 
Jonikas Alvydas, Kavaliūnaitė 
Regina, Konauka Regis, Koncytė 
Dalia, Koncytė Dana, Kremerytė 
Gražina, Kripkauskaitė Virgini
ja, Krosniūnaitė Ramunė, Les- 
niauskaitė Audronė, Mackevičiū
tė Birutė, Mackevičiūtė Danguo
lė, Mačiulis Ričardas, Nakas Vy
tautas, Norvilas Kęstutis, Pali- 
liūnaitė Živilė, Petrauskas Kęs
tutis, Prunskytė Teresė, Putriu- 
tė Birutė, Repšytė Rima, Šimkus 
Mindaugas, Švaraitė Marytė, 
Tervydis Edmundas, Truškūnai- 
tė Jūratė, Underys Ramūnas, Va - 
linskaitė Agota.

Pirmieji šeši yra geriausiai 
(vienais penketukais) baigusieji 
šią mokyklą.

• Dr. V. Majauskas, Dr. 
A. Darnusis, R. Baris ir R. 
Valatka sudaro Rezoliuci
joms Remti Komiteto De
troito skyriaus pradinę va
dovybę, kuri vėliau bus 
praplėsta, įtraukiant dau
giau aktyvesnių ir veikles
nių lietuvių. Detroito ir 
apylinkės lietuviai, kurie 
norėtų pilniau ir aktyviau 
įsijungti į rezoliucijų prave- 
dimo bei viso šio žygio rė
mimo darbą, kviečiami 
kreiptis i dr. Vytautą Ma
jauską, kurio adresas yra 
šis; 23738 Joy Road, De
troit 39, Michigan. Telefo
nai : KE 8-2899, LO 5-2152.

• Kun. kleb. P. Valukevi- 
čius, dr, A. Klimas B. Kro- 
kys, P. Norkeliūnas, J. 
Stankus ir A. Jančys yra

rezoliucijoms remti bei pra
vesti reikalo judintojai Ro- 
chesteryje. Jie kviečia ir ki
tus Rochesterio lietuvius 
pilniau Įsijungti Į šį Lietu
vos laisvinimo darbą.

• Dail. A. Trinkūnas rū
pinsis Taut. šokių šventės 
salės menine priežiūra šven
tės metu.

• Taut. šokių šventės su
venyriniai ženkliukai jau 
gaunami bilietų platinimo 
vietose ir šventės būstinė
je, 5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. Bilietų, ypa
čiai geresnių vietų, parei
kalavimas labai didelis.

LITUANISTIKA VASAROS 
SEMESTRE FORDHAM 
UNIVERSITETE

Kursai prasidės liepos 3 d. 
Tai puiki proga pagilinti žinias 
lituanistikoje ir susipažinti su 
New Yorko bei apylinkių lietu
višku jaunimu bei N.Y. miesto 
įdomumais.

Jau kelinti metai tokie kursai 
negalėjo {vykti dėl mažo skai
čiaus susidomėjusių. Jauskime 
pareigą šiemet užpildyti nors mi
nimumą --8. Kol kas užsire
gistravo tik 4. Keli šimtai stu
dentų užsiregistruoja prancūzų, 
vokiečių, rusų ir kt. kalboms. 
Ar nebūtų malonu, kad nors mini
mumas susidarytų lietuvių kai-, 
bai? Neapvilkime prof. A. Vasio, 
nuoširdžiai besirūpinančio litu
anistika Fordham Universitete, 
kur yra sudarytos geros sąlygos 
tokioms studijoms. Už lietuvių 
kalbą duodama 4 kreditai. Be to, 
yra gerai {rengtos sporto aikš
tės ir plaukymo baseinas. Pato
gus laikas dirbantiesiems, nes 
paskaitos vyks vakarais nuo 5:30 
iki 8:30 v.

Iki liepos 2 dar nevėlu užsire
gistruoti. Parodykime susidomė
jimą ir {vertinkime besirūpinan
čio profesoriaus ir instituto vi
cedirektoriaus A. Vasio pastan
gas išlaikyti lietuvių kalbą šiame 
universitete.

Dėl katalogo ir informacijų 
kreiptis: Prof. A. Vasys, Ford
ham University, New York, 58, 
Box AA.,. N.Y., (Tel. Code 212 
FO 7-5400, Ėst. 218)

Los Angeles jaunimo šventėje broliai Vygis, Virgis ir Rimas Nar
butai puikiai užsirekomendavo savo dainomis. Jiems akompanuoja 
muz. A. Narbutas. L. Kančausko nuotrauka

IŠ New Jersey 
lietuvių veiklos

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos 5-to sky
riaus narių susirinkimas 
įvyks 1963 m. birželio 13 d., 
7:30 vai. vak., Lietuvių sa
lėje, 180 New York Avenue, 
Newark, N. J.

Darbotvarkėje atstovų iš 
ALTS seimo pranešimai ir 
svarstomi kiti reikalai.

A. S. Trečiokas, 
Skyriaus pirm.

AUKOS DIRVAI
Dr. S. Virkutis, Cambridge 4.00 
A. Čepulis, Philadelphia .... 3.00 
A. Keturakis, Boston........... 1.00
J. Stempužis, Cleveland..... 4.00
Br. Burba, Detroit................4.00
J. Petrauskas, Chicago.......2.00
V. Mieželis, Chicago...........4.00
M. Balčiauskas, Chicago .... 1.00 
V. Kruminas, Venezuela..... 4.00
J. Zimblys, Brooklyn......... 5.00
J. Vallušaitis.Stamford.......3.00
J. Jankaitis, Toronto............. 2.00
A. Andriulionis, Boston.......2.00
M. Baliutavičius, Venezuela 9.00
K. Mereckis, Chicago...........1.00
K. Kudukis, London, Canada 2.00 
S. Skirmantas, Sacramento.. 1.00
G. Vėžys, Chicago.................5.00
A. Zatkus, Torrance............5.00
R.M. Veitas Pittsburgh.......4.00
Vyt. Zdanys, Hartford......... 1.00
Ig. Kaimelis, Detroit............ 2.00
J. Kriščiukaitis, Dorchester4.00

L* I E T U V I š K A 
VASARVIETĖ 

BANGA 
CAPE COD’E, MASS.

GREAT MARSH RD., 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atski
ri namukai, kuriuose pa
tiems galima gamintis val
gi-

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų au

tomobilių — transportacija 
Į ir iš paplūdimio.

• Vaikų priežiūra tėvams iš
vykus.

• šalia "Bangos” randasi eže
ras su viešu paplūdimiu. 
Žuvavimo mėgėjams yra 
laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Pakštienė,
74Alicia Rd., 
Boston 24, Mass.
Tel. AV 2-8046,

o po birželio 15 d. į "Bangą”.
Box 188, Centerville, 

Cape Cod, Mass. 
Tel. SP 5-4633.
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