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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LODGE ATSISTATYDINUS
AMBASADORIAUS VIETNAME GRĮŽIMAS Į 
JAV POLITIKĄ PRIMENA 1952 METŲ 'SĄ
MOKSLĄ’ PRIEŠ SENATORIŲ TAFTĄ. — NAU
JAS AMBASADORIUS TAYLORAS TURI PA
TIEKTI ĮRODYMĄ, KAD JAV GALI ATMUŠTI 
NE TIK TIESIOGINĘ, BET IR NETIESIOGINĘ 
AGRESIJĄ, UŽMASKUOTĄ PILIETINIU KA
RU. — TAS ĮRODYMAS REIKALINGAS, KAD 
PATEISINUS VISĄ KENNEDY-JOHNSONO PO

LITINĘ LINIJĄ.

------- Vytautas Meškauskas ----------
JAV ambasadoriaus Pietų 

Vietnamui Henry Cabot Lodgeat- 
sistatydinimas yra reikšmingas 
Įvykis vidaus ir užsienio politi
koje. Jo Įsijungimas Į aktyvią 
opoziciją prieš Goldwaterio no- 
minavimą Į prezidentus prime
na padėtĮ 1952 metais, kada va
dinami Rytų liberaliniai sluoks
niai sukliudė Ohio senatoriaus 
Robert Taft nominaciją. Lodge 
tada tame 'sąmoksle* turėjo va
dovaujamą vaidmenĮ. Skirtumas

ŽINIOS IŠ VISO 

__  PASAULIO___

♦ ambasadoriui h. c. 
LODGE pasitraukus iš posto 
Vietname ir jo vieton paskyrus 
gen. štabo viršininką gen.Taylor 
spėjama, kad JAV stengsis išnau
doti savo persvarą lėktuvais, kad 
sustabdžius tolimesnę komunistų 
infiltraciją Vietname ir Laose.

R. Kinijai duota suprasti, kad 
jos tolimesnis spaudimas Į piet
ryčių Azijos valstybes gali iš
šaukti tiesioginĮ karinĮ konfliktą 
su JAV.

♦ GENEROLAS HAROLD K. 
JOHNSON, 52 m. amžiaus kariš
kis, aplenkus visą eilę vyresnių 
generolų, paskirtas JAV štabo 
viršininku.

♦ SENATORIAUS EDVVARD M, 
KENNEDY, neseniai sunkiai su
žeisto lėktuvo nelaimėje, sveika
ta smarkiai gerėja. Jo sekreto
riaus pranešimu spaudai, tuoj po 
katastrofos jaunojo senatoriaus 
padėtis buvusi beviltiška: nebe
veikęs pulsas ir kraujo spaudi
mas beveik neegzistavęs.

♦ VAK. VOKIETIJOS IR PEKI
NO atstovų Šveicarijoje slaptos 
derybos dėl prekybinių santykių 
praplėtimo staigiai buvo nutrauk
tos. Spėjama, kad paveikusi JAV 
prezidento Johnsono intervencija 
Erhardo vizito VVashingtone me
tu.

Lietuvos gen. konsulas J. Budrys padarė oficialų vizitą naujai išrinktai General Federation of Wo- 
men’s Clubs prezidentei Mrs. William H. Hasebroock. Nuotraukoje iš kairės: gen. konsulas J. Budrys, 
R. Budrienė, GFWC prezidentė Mrs. William H. Hasebroock, Lietuvių Moterų Atstovybės pirm. L. Bie
liukienė ir Pabaltijo Moterų Tarybos pirm. G. Žilionienė.

tarp 1952 m. ir nūdienės situaci
jos yra tačiau toks, kad tąsyk 
'liberalai* turėjo labai populia
rų kandidatą — generolą Eiseh- 
howerĮ. Tuo tarpu dabartinis jų 
kandidatas gubernatorius Scran
ton iki šiol buvo beveik visai ne
žinomas.

Antra vertus, reikia atsiminti, 
kad karas Vietname ir apskritai 
padėtis pietryčių Azijoje yra silp
niausia dabartinės administraci
jos pusė Į kurią galėtų boti nu
kreipti smarkos ir pamatuoti res
publikonų puolimai. Respublikono 
Cabot Lodge dalyvavimas tos po
litikos formavime atima dalĮ at
sakomybės iš demokratųir tuo pa
čiu ją palengvina. Užtat išeinant 
iš partinės politikos interesų botų 
geriau, jei Lodge visai nebotų 
veržęsis Į ambasadoriaus Saigo- 
ne postą.

Kaip ten bebūtų, dabar visa at
sakomybė už tolimesnę Įvykių 
raidą krinta tiesiogiai ant pre
zidento Johnsono, kuris iš savo 
pusės padarėpatĮ geriausią spren • 
dimą susidariusioje situacijoje. 
Nauju ambasadorium jis paskyrė 
iki šiol buvusĮ jungtinio genera
linio štabo viršininką gen. Max- 
well D. Taylor, ne naujoką Viet
namo byloje. Jis jaupenkis kartus 
lydėjo Gynimo Sekretorių McNa- 
marą Į tą nelaimingą kraštą. Jo 
paskyrimas pabrėžia situacijos 
Pietryčių Azijoje svarbą ir Wa- 
shingtono dėmesĮ.

Karas toje pasaulio dalyje daž
nai yra vadinamas McNamaros 
karu, nes Gynimo Sekretorius čia 
turi, galima sakyti, asmeniškai 
Įrodyti visą Kennėdy-Johnsono už
sienio ir karo politikos sampra
tos teisingumą.

Mat, Kennedy pradėta 'atoslū
gio* politika santykiuose su ko
munistiniu pasauliu tik tada gali 
turėti pasisekimo, jei McNama- 
rai pavyks Įrodyti, kad bet kokia 
agresija prieš JAV ar jos inte
resus yra iš anksto pasmerkta 
nepasisekimui. Jau ir prieš Ken
nedy buvo aišku, kad bet koks J A V 
užpuolimas atominiais ginklais 
prives prie užpuolėjo visiško su

naikinimo. McNamara taip su
stiprino JAV ’konvencionalines’ 
karo pajėgas, kad JAV gali vesti 
karą ir nepereinant prie totali
nio atominio karo. Ką dar reikia 
Įrodyti, yra tai, kad JAV ar jos 
remiamas sąjungininkas, gali at
mušti kiekvieną komunistinę ag
resijos bandymą, užmaskuotą pi-r 
lietiniu karu.

LIETUVĖS MOTERŲ KONGRESE
73-iasis tarptautinis General 

Federation of Women’s Clubs 
Kongresas Įvyko birželio 7-11 
dienomis Atlantic City, N.J. {kon
gresą suvažiavo apie 3.000 dele
gačių iš 49 valstijų ir 53 už
sienio kraštų.

Lietuves atstovavo Lietuvių Mo
terų Atstovybės pirm. L, Blellu- 
kienė ir Pabaltijo kraštus -- Pa
baltijo MoterųTarybospirm. Ga
lia Žilionienė.

Pirmąją dieną, kongreso tarp
tautiniuose atidarymo priešpie
čiuose, dalyvavo mūsų Atstovo 
iš Washingtono žmona Ona Ka- 
jeckienė. Ją pakvietė Į kongresą 
ir pristatė GFWC pirm. Mrs. 
Dexter Otis Arnold. Visada labai 
palanki lietuvėms p. Arnold turė
jo ir dar vieną puikų siurprizą 
lietuvėms. Ji kongresui pati per
skaitė Alinos Grinienės, LMA 
Vokietijos Regionalinės pirm, 
laišką. Alina Grinienė savo laiš
ke rašė apie GFWC darbo svar
bą laisvinime, linkėdama toje ko
voje už laisvę ir žmogaus teisės 
dvasioje pravesti kongresą ir 
priimti atatinkamas rezoliucijas.

Pabaltijo Moterų Tarybos var
du kongrese kalbėjo pirm. G. Ži- 
lionienė, o Lietuvių Moterų At
stovybės vardu L. Bieliukienė.

Karas Vietname iki šiol tokio 
Įrodymo nepatiekė. O jis reika
lingas, kad pateisinus visą ligšio
linę politiką.

Komunistų taktiką Vietname 
geriausiai apibūdina McNama
ros priešo Pietryčių Azijoješiau- 
rinlo Vietnamo generolo Giappa
reiškimas: "Po truput} priešas 
iš ofenzyvos yra stumiamas Į de- 
fenzyvą ir atsiduria prieš dile
mą: jis turi Įsileisti Į ilgą ko
vą, kuriai tačiau jam stinga psi
chologinių ir politinių priemonių, 
kad išlaikius ilgą laiką". Pa
gal tą receptą komunistai po tru
put}, didindami savo spaudimą, 
pasiekė didelių laimėjimų. Tokių, 
kad praktiškai jau nebeliko kur 
trauktis. Iš kitos pusės, nei šiau
rinio Vietnamo komunistams nei 
jų sėbrams Maskvoje ir Pekine 
nėra jokio intereso išprovokuoti 
didelio karo. Didesnio karo rinki
miniais metais nenori ir Johnso
no administracija. Tokiu būdu 
abejose pusėse esama bendrų in
teresų. Tayloro, kuris laikomas 
labai atsargiu, uždavinys yra iš
silaikyti dabartinėse pozicijose 
ir Įrodyti, kad jos yra nepaima
mos. Bent iki rinkimų.

Abiejų delegačių kalbos susilau
kė gyvo susidomėjimo ir dauge
lis klubų atstovių prašė abiejų 
kalbų tekstų, kad vėliau panaudo
ti metinėse klubų programose. 

.Kongresui buvo patiekta rezo
liucija, prašanti remti Radio 
Free Europe transliacijas. Lie
tuvių delegačių ir Women For 
Freedom atstovės Mrs. M. Dush« 
niek pastangomis, buvo pasiūly
ta rezoliuciją praplėsti, reika
laujant (prašant) radijo translia
cijas išplėsti^ Į VISUS pavergtus 
kraštus. G. Žilionienė Įnešė kon
kretų pasiūlymą, L. Bieliukienė 
dalyvavo specialiame Rezoliuci
jų komisijos posėdyje, kaip 
GVWC valdybos narė. Jos galu
tina redakcija buvo kongresui pa
siūlyta ir rezoliucija su pakeiti
mu priimta. Mrs. J. Perkins, 
Rezoliucijos kom. pirm, rezoliu 
ciją priėmus, gražiai apibūdino 
Pabaltijo Kraštus, kuriuose yra 
buvusi prieš karą, ir pabrėžė tų 
transliacijų Į tuos kraštus svar
bą, ta pačia proga šiltai prisi
mindama ir kongresui nupasako
dama p.p. Lozoraičių suruoštą 
priėmimą GFWC valdybai Lietu
vos Pasiuntinybėje Romoje pra
eitos vasaros pabaigoje.

šie metai buvo rinkiminiai 
ir GFWC turi naują pirmininkę: 
Mrs. William H. Hasebroock iš 
Nebraskos. Naujoji pirmininkė 
pirmąją dieną buvo pakviesta Pre. 
zidento ir ponios Johnson vaka
rienei Į Baltuosius Rūmus. Gi se
kančios dienos rytą oficialų vizi
tą GFWC pirmininkei padarė Lie
tuvos Generalinis Konsulas Jonas 
Budrys su Ponia. Vizito metu 
mūsų Generalinis Konsulas iš
reiškė padėką p. Hasebroock už 
ypatingą dėmesĮ Lietuvos bylai, 
ir lietuvių moterų organizaci
joms, kurios jau daugiau kaip 14 
metų yra sėkmingai atstovauja
mos šioje didžiausioje laisvo pa
saulio moterų organizacijoje. 
Naujoji pirmininkė puikiai Įver
tino lietuvių moterų darbą ir 
Jnšą Į GFWC. Vėliau lietuvės 
delegatės Konsulą ir Ponią su
pažindino su visa eile valstijų pir
mininkių ir žymių GFWC dar
buotoji;. Konsulo vizito metu da
lyvavo amerikiečių laikraščių 
spaudos atstovai. Ypatingų sim
patijų lietuvės turi Michigano 
valstijos narių tarpe, Michigano 
Federacija, kaip draugiškumo 
žestą mūsų organizacijoms,yra 
priėmusios Ligi ją Biellukienę sa • 
vo nare.

G. Žilionienė ir L. Bieliukienė 
išdalino daug literatūros apie Lle. 
tuvą ir Pabaltijo kraštus.

Mūsų delegatėms teko arčiau 
susipažinti su Dr. Marion M1U 
Preminger (filmų režisieriaus

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininkas Vytautas AB- 
RAITIS, su žmona Stela, kuri taip pat yra aktyvi ALT S-gos veikėja. 
Respublikonų Programos Komisijoje Philadelphijoje V. Abraitis pa
sakė kalbą, sulaukusią didelio dėmesio. Pirmasis ją komentavo bu
vęs JAV prezidentas I>wight D. Eisenhoweris.

ALT S-gos pirm. V. Abraičio 
žygiai respublikonų partijoje

"Party - to - People" Šukiu 
praėjo JAV respublikonų parti
jos suvažiavimas, birželio 15 
dieną Philadelphijoje, Benjamin 
Franklin viešbuty, kuriame daly
vavo pusantro tūkstančio žmonių, 
jų tarpe ir lietuviųatstovas, Ame 
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos pirmininkas Vytautas Abrai- 
tis, pakviestas Respublikonų Na
cionalinio Komiteto tarti žodĮ 
ir pasiūlyti sugestijų Pabaltijo 
valstybių rekalais.

šis suvažiavimas Įvyko pa
ruošimui partijos platformos 
1964 metams užsienio politiniais 
klausimais. Tie klausimai ir bu
vo gyvai išdiskutuoti.

ALTS pirmininko Vytauto Ab
raičio gausiais plojimais sutik-

Otto Preminger žmona). Dr. Ma
rion, kilme vengrė, dabar Ame
rikos pilietė, turinti daugiausia 
atžymėjlmų (medalių), su pasiau
kojimu išdirbusi 10 metų su Dr. 
A. Schweitzer Afrikoje.

Žymiausieji 73-čio kongreso 
kalbėtojai buvo: Dr. Ralph J. 
Bunche, rašytoja Doris Pitkin 
Buck. Look redaktorė Patricia 
Carbine, McCall redaktorius 
John Mack Carter, Harlan Cleve
land (Asslstant Secretary of Sta
tė) Le Roy Colllns,buvęs Flori
dos Gubernatorius, JamesT. Far- 
rell,rašyto jas, W, AverellHarri- 
man, Ross Hunter, filmų direkto
rius, Rlchard D. Peters, redakto
rius New York World Telegram, 
Esther Petersons specialus pre
zidento patarėjas, Ted Thorpe, 
filmų režisierius ir kt.

Ligija Bieliukienė ir G. Žilio
nienė grĮžo iš kongreso pilnomis 
skraistėmis naujų planų ir darbų. 

tą rezoliucijos projektą Pabaltijo 
valstybių klausimais Išklausius, 
pirmas paprašė balso buvęs JAV 
prezidentas D. Eisenhower, kuris 
pritarė tų kraštų išlaisvinimui, 
vadovaujantis žmogiškosios ly
gybės principu.

Antrasis iš eilės, dr. Kltner, 
Pennsilvanios u-to užsienio rei
kalams studijuoti instituto vice
direktorius, pilnai pritardamas 
tai rezoliucijai, pabrėžė, kad 
"mes amerikiečiai, atrodom 
keisti, kada sklriamedaugdėme- 
sio naujai gimstančiom tautom, 
nutylėdami jau buvusias laisvas 
tautas su jų didžia praeitim ir 
kultūra".

Tame suvažiavime visų pa
vergtų tautų klausimu kalbėjo ir 
rezoliuciją pasiūlė dr. Lew E. 
Dobriansky, ukrainietis, prof. 
Georgetovm u-te, Mashingtone,
D.C.

šias visų pavergtų tautų ir 
Pabaltijo valstybių nepriklauso
mybių atstatymą liečiančias re
zoliucijas suvažiavimas nutarė 
patiekti Respublikonų Partijos 
Komitetui, kaip medžiagą parti
jos platformą sudarant.

Vytautas Abraitis buvo priim
tas ir privačiam pasikalbėjimui 
su buvusiu JAV prezidentu D, 
Eisehnowerlu bei kitais parti
jos pareigūnais, kurių tarpe da
lyvavo Mrs. Claire Booth Luce, 
buvusi JAV ambasadorė Itali
joje, buvęs kongresmanasWalter 
Judd, buvęs JAVKrašto Apsaugos 
Sekretorius T. Gate ir eilė ki
tų.

Mūsų atstovo kalba ir rezo
liucija buvo plačiai paminėta Phi- 
ladelphijos spaudoje. Taip pat 
buvo perduota per televiziją ir 
radiją. Iš lietuvių suvažiavimą 
stebėjo ir VLIKo vicepirminin
kas J. Stikllorius.
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NORI PATEISINTI HITLERIO POLITIKA
Vokietijoje tenka stebėti bū

dingas reiškinys: dešiniųjų orga
nizacijos, pseudo mokslininkais 
pasinaudodamos, siekia pateisin
ti Adolfo Hitlerio politiką ir ant
rojo karo pradininkų įžūliai ieš
ko Vakarų kraštuose.

Ar daug Vokietijoje tų radika
liųjų dešiniųjų? Pagal pastarojo 
meto duomenis, jei jų narių skai
čius krenta, tai kyla jų leidinių 
tiražai, na, ir minėtoji "moks
linė" propaganda. Taigi, pagal 
Bonnos duomenis, 1954 m. na
cizmo gerbėjų organizacijose na
rių buvo 78,000, tačiau 1963 m. 
jų skaičius jau buvo nukritęs li
gi 24,000. Tos organizacijos turi 
vieną bruožą — jos nuolat savo 
tarpe skyla, atsiranda naujos 
draugijėlės. Štai 1961 m, tokių 
organizacijų buvo 37, o 1963 m. 
jų skaičius jau pasiekė 123. Spau
dos srityje žymus aktyvumas — 
jei 1962 m. jų leidinių tiražai 
siekė 191,700 egz., tai 1963 m. 
jie jau buvo pasiekę 223,000 egz.

Skaitytojai, be abejo, jau gir
dėjo David L. Hoggan'o Vokietijo
je sukeltą triukšmą. Už jo 1961 
m. Fed. Vokietijoje išleistą kny
gą "Prievartos karas" jam balan
džio mėn. buvo įteiktos premijos 
15,000 DM sumoje, gerbta užda
ruose susirinkimuose, o Bonnos 
vyriausybė su krašto viešąja nuo
mone sukliudė iš pagerbimo su
kelti didesnį triukšmą (neleido 
nuomoti salių pilyse, vak. Ber
lyne uždraudė kalbėti).

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI K IEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

41/2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIER1AMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburhan Phone: 656-6330

Mieli tautiečiai,
Tik per Londoną geriau, greičiau ir pigiau išsiusite maistą it 

medžiagas į Lietuvą.
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių Londone puikiai 

įpakuotą geriausios rūšies maisto produktų siuntinį, kuris pradžiugins kiek
vieną gavėją.

M. 14.
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, 1 2sv. arbatos, 

J-j sv. kakavos, 1 ■> sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv, cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių ir 6 sv. kvietiniųmiltų.

tik už $30.00 su pasiuntimo išlaidomis ir muitu.
Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai vertingų angliškų 

medžiagų.
V. 3.

Trys atkarpos po 3*2 jardo kostiuminių angliškų sunkių grynos vilnos 
mėlynų, pilkų ir rūdų medžiagų su įrašais All Wool Made in England, viso 
101 jardo,

tik už $55.00 su pasiuntimo išlaidomis ir Sovietiniu muitu.
Reikalaukite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Esame seniausia lietuviu 

įmonė Anglijoje. Nuosavų krautuvių tinklą turime jau nuo 1938 mėtų.
Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Maistą siunčiame ir po 40 sv. siuntinius/

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.

Skyriai:
L. Venckus, 7042 S. Talman Avė., Chicago, III. 60629.
Telef. 436-0494
A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ontario, Canada. 
Phone: 674-1605.
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Avė., Port Arthur, Ont., 
Canada.

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V, Vokietijoje

žalia Hoggano, savo "tyrinėji
mų" darbus skelbia ir kiti "isto
rikai". Ne taip seniai pasirodė 
Wllly Glasebock’o 582 psl. kny
ga "War Deutschland am 2. 
Weltkrieg allein schuld? Von 
Versailles bis Danzig" (Ar tik 
Vokietija kaltintina II pas. karui 
prasidėjus ? Nuo Versalio iki 
Dancigo). Kita knyga: Udo Wa- 
lendy "Wahrheit fuer Deutsch
land. Die Schuldfrage dės Zwei- 
ten Weltkrieges" (Tiesa Vokie
tijai. II pas. karo kaltininkų klau
simas). Pagaliau, jau minėtas 
Hoggan parašė ir Vokietija pir
moji išleido 520 psl. (pirmoji 
buvo 900 psl.) amerikiečio kny
gą "Frankreichs Widerstand ge- 
gen den zweiten VVeltkrleg. Die 
franzoesische Aussenpolitik von 
1934 bis 1939". (Prancūzijos pa
sipriešinimas II pas. karui. 
Prancūzų užsienio politika nuo 
1934 ligi 1939 m.).

Tų knygų leidėjai bei kai kurie 
kiti šaltiniai liudija.kokie sluogs- 
niai susidomėję tų "istorinių" 
veikalų pasirodymu bei platini
mu. Glasebock’o knyga anksčiau 
buvo spausdinama dešiniųjų or
gane -- savaitraštyje "Deutsche 
National u. Soldaten Zeitung". 
Jis sėmėsi medžiagos iš mėne
sinio žurnalo "Nation Europa", 

o šio leidėju yra buvęs SA Ober- 
truppfuehreris ir SS Hauptsturm- 
fuehreris Albert Ehrhardt. Sis 
buvęs nacių pareigūnas Vokie
tijos mokyklose platina ne tik 
savo spaudą, bet ir kitus leidi
nius ir juose, aišku, daugiau kal
bama apie "Nation" kaip ją yra 
savo metu supratę SS vyrai.

Abu vokiečiai savo veikaluose 
dažnai cituoja amerikietį Hogga- 
ną, o šio gi antrąją, Hitlerio 
politiką išbaltinančią knygą, iš
leido tas pats Tuebingene gyve
nąs Dr. Herbert Grabert, grei
čiausiai pats vienas atstovaująs 
"leidyklą".

Hoggano antrojoje knygoje pa
teisinama Prancūzija ir visa kal
tė dėl antrojo pas. karo suverčia
ma D. Britanijai. Žinoma,teigia
mai aptariami su Hitleriu ben
dradarbiavę politikai Lavai ir 
Bonnet, tuo tarpu antifašistai 
Reynaud ir Blum laikomi jau 
menkais politikais. Antisemitiz
mas — ryškus Hoggano knygos 
bruožas. Jis kelia Weimaro res
publikoje buvusį žydų įsigalėji
mą. O kitas autorius — Walen- 
dy — savo pirmoje "istorinėje" 
knygoje (net 399 psl.) teigia, kad 
ne kas kitas, kaip žydai sukė
lę karą ir tuo būdu ... patys iš
provokavę jų sunaikinimą.

Būdingas ne tik turinys, bet ir 
parašai po iliustracijomis. Pvz. 
Hoggano knygą atsivertę galime 
netikėti savo akims — atrodytų, 
kad vartome ne 1964 m. vak. Vo~, 
kietijoje išleistą knygą, bet 
NSDAP (nacių leidyklos) leidi
nius. Taigi, po prancūzo politi
ko, buvusio viceprezidentu Vichy 
vyriausybėje Pierre Flandin pa
veikslu skaltome/Flandin --nor- 
manų kilmės...", Hitlerio ben
dradarbis Pierre Lavai prista
tomas -- "iš motinos pusės — 
arabų kraujo", žinomoji prancū
zų laikraštininkė Genevieve Ta- 
bouis buvusi "prieš vokiečius 
nusistačiusi", o Aleksandras 
Serge Stavinski laikomas "rusiš- 
kai-žydiškuoju emigrantu ir ban
kiniu apgaviku".

Tiek apie naujai pasirodžiusius 
leidinius, kuriuose tariami isto
rikai teisina Hitlerio politiką, o 
kaltę dėl karo sukėlimo suver
čia britams (ypač puolamas Ha- 
lifax), lenkams ir kitiems.

Įdomu, kokia komunistinių, sa
telitinių kraštų nuomonė -- čia 
meskime žvilgsnį J Lenkijos par
tinį dienraštį "Trybuna Ludu". 
Jo Bonnos korespondentas Ma- 
rian Podkowinski gegužės 19 pa
žymėjo, kad "Hoggan vak. Vokie
tijoje pagarsėjo. Kai Fed. Vokie
tijos reakciniai sluogsniai pa
sijuto esą stipresni, Hoggano 
knyga jiems virto didžiuoju ar
gumentu". Lenkų dienraštis dar 
priduria, kad Hoggano (pirmo
sios) knygos buvo išparduota 
10,000 egz. Esą, kas iš to, kad 
spaudoje buvę ir piktų balsų Hog- 
ganui dovanas įteikiant, šiaip ar 
taip, girdi, vokiškoji reakcija

Chicagos lietuvių jūrą skautijos sporto klubas Jūra kiekvieną savaitę turi plaukymo treniruotes, ku
rias lanko apie 30 plaukiką. Jūra sėkmingai pasirodė Vid. Vakarų sporto apygardos plaukymo pirme
nybėse ir rengiasi gausiai dalyvauti birželio 27-28 d. Clevelande įvyksiančiuose Š. Amerikos pabaltiečių 
olimpiniuose žaidimuose. Nuotraukos dešinėje matomi klubo plaukymo vadovai Julius Butkevičius ir 
Marija Mažeikaitė. P, Petručio nuotrauka

ŠVEICARAI APIE PABALTIJĮ
c

"Pabaltiečių Kultūros Dienų", 
surengtų Zueriche gegužės 8- 
11 dienomis, proga šveicarų spau 
da jautraiai atsiliepė apie Pabal
tijį. Zuerichas užima šveicarų 
miestų tarpe išskirtiną vietą. Jis 
yra ne tik gyventoju atžvilgiu vy
raujantis miestas. Jis pirmauja 
taip pat ūkiniame gyvenime ir to
dėl dažnai vadinamas Šveicari
jos ekonomine sostine. Bet ir in
telektualiniame gyvenime Zueri
chas stovi pirmutinėse eilėse ki
tų šveicarų miestų tarpe.

Tokiomis aplinkybėmis tenka 
laikyti ypatingu laimėjimu, kad 
pabaltiečių parengimas susilau
kė spaudoje gyvą atgarsį. Reikia 
atsiminti, kad tokiame mieste, 
kaip Zuerichas įvairių parengi
mų tikrai nestinga. Jeigu "Kultū- 

turėjusi savo puikiąsias dienas. 
Lenkus ir kitų kraštų besido
minčią spaudą daugiau domino 
to Hoggano priėmimas Muenche
ne, kai jam įteikiant dovaną — 
žvakidę, jam teigus, jog "Vokie
tija 1939 m. nebuvo kalta", mi
nia atsakiusi — taip, taip,taip, 
O kai buvo pasiūlyta viešoji dis
kusija, kai Hoggano tezių žymu
sis kritikas prof. Jakobsen(tarp
tautinių klausimų instituto narys) 
norėjęs pasisakyti, susirinkimo 
organizatoriai nesutikę.

Žinoma, iš lenkiškojo, sovie
tinio ar čekiškojo taško stebint 
tokio Hoggano pagerbimai, ar 
"istorinių” leidinių apie vokie
čių pateisinimą pasirodymas gali 
sudaryti įspūdį -- siaučia reak
cionieriai, fašistai, atgyja naci
nės nuotaikos. Tikrumoje Fed. 
Vokietijai žymiai daugiau pavo
jingesni nelegaliai veikią komu
nistai. Tačiau negalima nuneigti, 
kad tie dešinieji yra išvystę gyvą 
propagandinę veiklą, kad jie su
geba su leidiniais pasiekti moks
leiviją, studentus ir kad jų įvai
rių smulkių leidyklų bei žurnalų 
ar savaitraščių priešaky visur 
rasime buvusius nacių laikmečio 
veikėjus ar pareigūnus ir SS-kų 
bei Goebelso propagandos minis
terijos žmonių neišskiriant. Tai 
negali kelti tam tikro rūpesčio 
Vakarų pasauly ir — džaugsmo 
komunistų tarpe. Šie visuomet 
nutylės komunistų siautėjimą, 
grobimus, propagandą ir kelia- 
ropai išpūs vokiečių dešiniųjų 
ar radikalų veiklą.

TIIE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
32084 W. 95 St.

STATĖ FARM CHICAGO, 
MUTUAL ILL., 60612

AUTOMIBILE 
insurance Phone: 
company GArden 4-8654
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BEVERLY HILUS 

GĖLINYCIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
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Chicago, III. 
Telefonai;
PR 8-0833 ir PR 8-0834 

ros Dienos" vis dėlto kelias die
nas iš eilės stovėjo dėmesio cent
re, tai tuo galima ypač pasi
džiaugti.

Dar į vieną džiuginančią ap
linkybę verta atkreipti dėmesį. 
Apie pabaltiečių parengimą iš
samiai rašė ne tik Zuericho spau. 
da. Taip pat tokių svarbių cent
rų, kaip Bazelio, Berno, Liucer- 
no ir kitų miestų laikraščiai at
siliepė "Kultūros Dienų" temo
mis, o trumpesni pranešimai, pa
imti iš šveicarų spaudos agentū
ros, iš United Press, Reuterio 
ir kitų, pasirodė ir kitų vietovių 
spaudoje.

Vienas svariausių dienraščių 
Šveicarijoje yra "Neue Zuercher 
Zeitung", kurio reikšmė lygina
ma su New York Times ar kitais 
panašiais leidiniais, šis dienraš
tis, skaitomas ne tik Šveicarijo
je, bet ir užsienyje, paskelbė sek
madienio numeryje ilgą straipsnį 
apie spaudos draudimą ir knyg
nešių karžygišką kovą prieš pas
tangas surusinti lietuvių tautą. 
Dienraštis dar dviem atvejais iš
samiai parašė apie "Kultūros 
Dienas".

Bazelio inteligentų sluoksniuo
se paplitęs dienraštis "Basler 
Nachrichten" įsidėjo ministerio
S. Lozoraičio taikliai argumen
tuotą straipsnį apie kultūros slo 
pinimą sovietų okupuotoje Lietu
voje. Ministeris Lozoraitis yra 
nuolatinis šio įtakingo dienraščio, 
amerikiečių terminu kalbant, 
"kolumnistas" ir jo straipsniai, 
kuriais ginama Lietuvos laisvės 
byla, dažnai pasirodo šio Baze
lio dienraščio skiltyse. Tas pats 
laikraštis "Kultūros Dienų" pro
ga paskelbė dar ir prof. J. Ere
to straipsnį apie Pabaltijo kultū
rinius saitus su Šveicarija.

Kitas Bazelio dienraštis "Na
tional - Zeitung", tiražo atžvil
giu stovįs Šveicarijoje trečioje 
vietoje, įsidėjo sekmadienio nu
meryje straipsnį apie Lietuvą.

Didžiausią tiražą Šveicarijoje 
turįs dienraštis "Tages-Anzei- 
ger" Zueriche trim atvejais rašė 
apie "Pabaltiečių Kultūros Die
nas". Lygiu būdu Zuericho kata
likų dienraštis "Neue Zuercher 
Nachrichten" du kartus paskyrė

GERIAUSIAI PAILSĖS1T PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE CO D-OSTERVI LLE
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod. Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. 

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir 

įrengta daugiau žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikra poilsį ir sustiprins sveikatą, 
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 iki rugsėjo 15.
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pabaltiečių parengimui kelias 
skiltis, o kitas Zuericho dien
raštis "Die Tat" įsidėjo straipsnį 
ir kelis pranešimus. Du Zueri
cho savaitraščiai "Zuercher 
Woche" ir socialdemokratų lei
dinys "Der Aufbau" pavedė savo 
skiltis šveicarų kalbininko, iš
mokusio ir lietuvių kalbos, Dr. 
J. P. Locherio straipsniui apie 
Pabaltijo kultūrą ir istoriją.

"Kultūros Dienų" spinduliai 
pasiekė ir kitus miestus. Švei
carijos sostinės svarbiausias 
dienraštis "Der Bund" savo lite
ratūrinėje dalyje atspausdino 
straipsnį apie lietuvių - šveicarų 
kultūrinius santykius. Taip pat 
Liucerno, Winterthuro,St. Galle- 
no ir kitų miestų spauda palankiai 
rašė apie Pabaltijį.

"Kultūros Dienų" proga švei
carų visuomenėje ir spaudojebu- 
vo nušviesti ne tik pabaltiečių 
kultūriniai savitumai bei laimė
jimai, bet taip pat iškeltas Pa
baltijo laisvės reikalas. Tuo bū
du pasitarnauta Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo valstybių laisvės by
lai.

(S)

CAPE COD
CKAIGVILLE BEACH

VASARVIETĖ 
‘’JŪRA4’ 

praneša, kad vasarojimo se
zonas prasideda birželio 15 
d. ”JCRA” randasi West- 
Hyannis port’e, Marie Avė., 
tik ketvirtis mylios nuo ži
nomo šiltosios srovės Craig- 
ville paplūdimio. Graži, ra
mi aplinka, geras lietuviš
kas maistas ir jaukūs kam
bariai suteiks kiekvienam 
vasarotojui gerą poilsi. Su 
užsakymais kreiptis;

O. ŠLEPAVIČIENĖ
P. O. Box 307 
Centerville, Mass. 02632 
Telefonas: Hyannis, 
Code 617, 775-4146.
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REDDE QUOD DEBES
Kilnu prisiminti ir pagerbti mirusius. Visose tautose nuo se

niausių laikų didžiausia pagarba buvo reiškiama žuvusiems dėl savo 
tėvynės laisvės. "Mes mirėme, kad jūs gyventumėt" -- skamba (ra
šai Karo vėliavose. Platonas savo raštuose sako: "Žmogus yra gi
męs ne vien sau. Už savo egzistenciją jis skolingas tėvynei ir arti
miesiems". Nežinomo Kareivio paminklo akmeny (kaltas (rašas by
loja: "Redde guod debesį" -- Atiduok, ką privalai. Atiduok savo au
ką tautai, jei ji yra jos reikalinga.

Birželio dienomis mūsų mintys skrenda ( pavergtą tėvų žemę 
Lietuvą, lydimos liūdnų ir skausmingų prisiminimų apie tuos bro
lius ir seses, kurie žiauriojo bolševikinio okupanto buvo brutaliai 
išplėšti iš gimtojo krašto ir deportuoti kančioms ir mirčiai ( šal
tuosius Sibiro plotus.

Prisimindami jų kančias, kartu atiduodame pagarbą mūsų lais
vės kovų partizanams, kurie su ginklu rankoje stojo ( sunkią ir ne
lygią kovą, priešindamiesi baisiajam tautos naikinimui.

Tik išlaisvinta Lietuva sugebės tinkamiau pagerbti ir (amžinti 
didvyrių vardus. Čia norėtųsi keliais žodžiais atžymėti atminimą 
vieno iš žymiausių partizanų vadų, parodžiusi nepaprastą atsida
vimą ir meilę savo gimtai žemei, savo priesaikai, duotai ginklo 
draugams ir lietuvio kario pareigai. Tai buvo Juozas Lukša - Dau
mantas - Skrajūnas - Miškinis.

Pagal Burllckio liudijimą Kersteno Komitete, Sovietų raudo
nosios armijos daliniams ir NKVD pareigūnams daugiausia žalos 
padaręs lietuvių partizanų vadas — Miškinis. Lietuvių tauta laikė j( 
didvyriu ir jis turėjo milžinišką autoritetą tarp lietuvių (Lietuvių 
Enciklopedija XXII tomas). Išdavikų išduotas, apsuptas ir atsidūręs 
beviltiškoje padėtyje, Miškinis nusižudė.

Tai buvo 1951 m. gruodžio mėnes(. Tik vėliau komunistinė 
"Tiesa" paskelbė, kad tas Miškinis buvo Juozas Lukša - Daumantas.

Juozas Lukša, kaip pogrindžio Įgaliotinis, 1947 m. buvo atvy
kęs ( Vakarų Europą, užmegsti ryšiui su lietuvių politinės veiklos 
organizacijomis. Čia kur( laiką gyvendamas laisvėje parašė doku
mentinę knygą "Partizanai už geležinės uždangos".

Daugelio atkalblnėjamas negrįžti ( okupuotą Lietuvą, atsakė, kad 
neturjs teisės sulaužyti duotą priesaiką savo ten likusiems ginklo 
broliams ir lietuvių tautai. Jis ten gr(žo ir žuvo didvyrio mirtimi.

Juozo Lukšos pavyzdys, kaip reikia mylėti savo nelaimėje pa
liktą tėvynę ir kaip likti ištikimam priesaikai, yra retas istorijoje.

Juozas Lukša, pildydamas savo priesaiką, gr|žo pas kovos 
draugus ( Lietuvą ir ten žuvo didvyrio mirtimi. Jo vardas am
žiais bus gerbiamas mūsų tautos' laisvės kovų istorijos lapuose.

(J.V.S.)

PRIVALOME PASMERKTI

i

SOVIETINE
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sąjungos pirm. Vytauto 
Abraičio kalbos, pasakytos 
respublikonų Programos 
Komisijoje Philadelphijoje, 
1964 m. birželio 15 d.(iš
traukos.

Pabaltijo kraštų svarba Jungti- 
nėms Amerikos Valstybėms glūdi 
ne vien tik Lietuvoje, Latvijoje ar 
Estijoje kilusių amerikiečių sen
timentuose. Toji sritis yra iš
skirtinai svarbi dėl jos geogra
finės pozicijos, dabartinės poli
tinės situacijos ir jos vaidmeny
je mūsų pačių imtynėse su jėga, 
grasančia mus palaidoti kartu su 
viso pasaulio laisve.

Jei kartais pasijaučiame ne
jaukiai dėl vieno kurio rusiško 
prietilčio Karibų srityje 1100 my
lių nuo Washingtono ir 90 mylių 
nuo mūsų pakrančių, privalome 
nepamiršti, kad vis dar tebeturi-

Buvęs JAV prezidentas Dvight D. Elsenhoverls respublikonų 
"Party-to-People" forume Philadelphijoje tarp ukrainiečio prof. 
Lev, E. Dobriansky ir ALT S-gos pirmininko Vytauto Abraičio (de
šinėje).

OKIIPACIIA
me kultūrlnĮ, ideologinį ir politi
ni prietilt( rytiniame Baltijos jū
ros pakraštyje, Sovietų Rusijos 
ribose ir tik 400 mylių nuo Mask
vos.

Lietuvių, latvių ir estų tautos 
yra visiškai svetimos rusams ne 
vien tik savo etnine kilme, kalba, 
religija, bet ir jų saitais su Va
karų kultūra, gyvenimo būdu ir 
galvosena. Ir dabar, virš 20 metų 
po rusiškųjų komunistų valdžia, 
toji sritis išlieka svetima Rusi
jai net iki to laipsnio, kad rusai, 

vykstą l bet kurią Pabaltijo vals
tybę, sakosi vykstą "j užsieni".

Rusų ryšiai su tautomis, ku
rias jie yra užvaldę, nepalieka 
be pasėkų rusų intelektualų, tech
nokratų ir jaunimo galvosenai. 
Tai pasėkos, kurios turi galimy
bių būti efektyvesnėmis ir mūsų 
tikslams naudingesnėmis, nei iš
plaukiančios iš taip vadinamų 

kultūrinio pasikeitimo programų, 
šiuo metu vykdomų tarp Sovie
tų Sąjungos ir JAV.

Pabaltijo tautos, tuo tarpu ne
gali ilgai ištverti, taip apleistos 
ir neremiamos iš mūsų pusės. 
Ypatingai apgailėtina, kad ypač 
pastaruoju metu jos jaučiasi ap
leistos ir ignoruojamos mūsų da
bartinės užsienio politikos vai
ruotojų.

Dabartinės administracijos at
stovai, be abejo, vis dar pusiau 
tylomis pareiškia linkėjimus ir 
viltis tokiomis,kaip pav., meti
nės Nepriklausomybės šventės 
progomis, tačiau rusų pasmer
kimo už Pabaltijo kraštų teisių 
sulaužymą viešai neteko girdėti 
jau ilgesnj laiką.

Mes turime Amerikos Balso 
transliacijas Pabaltiečių kalbo
mis. Tačiau tų transliacijų turi
nys ilgainiui buvo praskiestas 
tam tikru "neutralizmu" iki tokio 
laipsnio, kad jos jau atrodo tur( 
pilną sovietų vyriausybės pasi
tikėjimą: jos daugiau nebetruk- 
domos, kas rodo, kad sovietai ran
da jas priimtinomis ir naudingo
mis jų pačių politikai. Išvadoje, 
Pabaltijo kraštuose nebėra smal
sių klausytojų Amerikos Balsui, 
kai toks balsas atneša daugiau nu
sivylimo, nei reikiamos morali
nės paramos, nekalbant jau apie 
bet kokią vilti.

Pačiu svarbiausiu ir efektin
giausiu faktorium, palaikančiu 
vis dar gyvą mūsų dvasini prie
tilti rytiniuose Baltijos pakraš
čiuose yra skaitlingos emigran
tų grupės, ypatingai gi tų grupių 
politiniai išeiviai, išblaškyti po 
visą pasaulj, bet daugumoje su
sispietę JAV, Paskutiniųjų 20 
metų bėgyje jie be galo daug pa
sidarbavo laisvės reikalui bend
rai, o specialiai daug JAV pres
tižui palaikyti pavergtose Pabal
tijo valstybėse. Pavyzdžiu gali
ma suminėti "privačią užsienio 
paramos programą", vykdomą 
siuntiniais 1 Pabaltijo kraštus. 
Tų kraštų kilmės amerikiečiai, 
seni ir nauji išeiviai, paskyrė de. 
šimtimis milijonų dolerių iš jų 
pačių kišenių tam tikslui; netgi be 
privilegijų tas sumas atskaityti 
nuo mokesčių. Tuo būdu jie pa
gelbėjo ne vien tik savo giminėms 
ir draugams medžiaginiai, bet 
tikrumoje toji parama turėjo di
desnę politinę prasmę, nes ir tūks
tančiai Amerikos balsų nebūtų 
tiek efektingai paveikę sovietų 
priešamerlkinę propagandą, kaip 
tie apčiuopiami argumentai siun
tiniuose.

Organizuotas emigrantų ir po
litinių išeivių balsas galima saky
ti vienintėlls, be paliovos skelbė 
protestą prieš sovietini impe
rializmą palaikydamas pasiprie
šinimo prieš komunistinę prie
spaudą dvasią Pabaltijo kraštuo
se. Baltijos kraštų kilmės ame
rikiečiai ir politiniai išeiviai bu-

PABALTIJO VALSTYBES LIECIĄ PRINCIPAI, 
PASIŪLYTI ĮTRAUKTI RESPUBLIKONŲ 
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Pabaltijo sritis, kurią sudaro Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos respublikos — ir tautos, susiję su šiuo kraštu ne
ribotais draugiškumo ryšiais; gimtinės, kuriose kilo dau
gelis gerų šio krašto piliečių, — yra užsitarnavę didesnio 
mūsų susidomėjimo ir gilesnio susirūpinimo, ypatingai 
dėl Sovietų Sąjungos primestos situacijos, sulaužant prin
cipus, būtinus laisvės, teisėtumo ir taikos išlaikymui.

Geografinė pozicija ir dabartinė politinė situacija 
iškelia Pabaltijo sritį ir jos tautas ypatingai svarbia jėga 
kovojant už laisvės idealus, nes tai yra laisvojo pasaulio, 
kultūrinis, ideologinis ir politinis prietiltis, šiuo metu 
tiesioginiai valdomas Sovietų vyriausybės.

Todėl ši sritis jokiu būdu negali būti be atodairos pa
likta vergijoje, ar nurašyta kaip neišsprendžiamai pra
laimėta, ar laikoma nereikšmingu jos nustojus.

Tuo būdu pasyvioji politika, išreiškiama nepripaži
nimu Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkorporavimo Į So
vietų Sąjungą lieka nepakankama. Kadangi Sovietinė Pa
baltijo kraštų okupacija yra II Pasaulinio karo palikimas, 
mūsų diplomatinė akcija, tiesioginiai veikianti per Mask
vą siekiant Rytų ir Vakarų santykių normalizacijos likvi
duojant to karo palikimą, privalo vadovautis ne nuolati
niu pasitraukimu, darant nuolaidą po nuolaidos Sovietų 
Sąjungos vyriausybei, bet patiekti Kremliui aiškų nusi
statymą, kad Pabaltijo valstybių okupacija privalo baig
tis kaip būtina sąlygą Rytų-Vakarų įtampos sumažini
mui ir teisėtos bei ilgalaikės taikos Europoje išlaikymui.

Užimant aiškią poziciją dekolonizacijos ir buvusių 
kolonijų emancipacijos klausimu, mūsų vyriausybė pri
valo išnaudoti Jungtinių Tautų Organizacijos mašineriją, 
ypatingai jos 24-ąją komisiją, kad pritaikius teisę į ne
priklausomybę ir Pabaltijo tautoms.

Mūsų vyriausybė privalo teikti pilną moralinę ir rei
kalingą medžiaginę paramą Pabaltijo išeiviams ir ameri
kiečiams, kilusiems iš tų kraštų, kad įgalinus juos efek
tingai jungtis į mūsų visų bendrą kovą už laisvę, teisėtu
mą ir taiką pasaulyje.

Schaefer yra alus, kurį privalote turėti, 
jei turite daugiau, nei vieną.

tas, auksu šviečiąs SchaeferKai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

Bet vėliau, su antru stiklu, ir 
trečiu, kaž ko pasigendate. Kaž 
kaip jaučiasi nusivadėjimas.

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dvieju.

Net troškuli nuraminus, Schae
fer vistiek lieka šviesus ir stiprus.

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
Žmonės kalba, kad stiprus, šal-

vo ypatingai našiu faktorium pa
laikant tą Vakarų prietilčio so
vietų imperijoje gyvybingumą. 
Tačiau jie velkė beveik be jokios 
paramos ir bendradarbiavimo iš

suteikia tq pati pasitenkinimg 
šaltą stiklą po stiklo ragaujant.

Jie ištikrųjų turi pirmojo alaus 
malonumą, jis |iks ragaujant visą 
turimą alų.

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

Sekanti kartą, kai eisit apsi
pirkti, pasiimkite šešių bonku 
dėžutę ar dvi.

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kuri privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vieną.

mūsų politikų pusės. Opastaruo- 
ju metu jaučiama vis didėjanti 
tendencija iš politikai vadovau
jančiųjų pusės ignoruoti ir nutil
dyti tą faktorių.

O tai vyksta kaip tik tuo metu, 
kai sovietinių agentūrų pastangos 
buvo padviguvintos ir net patri
gubintos, kad demoralizuoti, des- 
organizuotl ar rasti kompromisų 
su Pabaltijo išeiviais. Jaučiame 
savo pareigą visa turima jėga pa
smerkti tokią mūsų politinės va
dovybės ir priešo pastangų sin
chronizaciją. Drjstu palaikyti nu
sistatymą, kad mūsų prietiltis 
Baltijos pakrantėse negali būti 
apleistas.

Ypatingai šiuo metu Pabaltijo 
sritis turėtų būti laikoma kon- 
trabalanso priemone prieš sovie
tų pastangas {kelti koją Į mūsų 
pakrantes. Mūsų politika nepri
valo ribotis vien tik pasyviu ne
pripažinimu sovietinės okupaci
jos Pabaltijo valstybėse. Mes pri
valome kuo griežčiausiai pa
smerkti sovietų karinių pajėgų 
ir administracijos buvimą Balti
jos srityje ir kiekviena proga rei
kalauti Baltijos respublikų nepri
klausomybės atstatymo. Mes tu
rėtume reikalauti, kad Sov. Są
jungos vyriausybė pirmiausia pra
dėtų vykdyti jos skelbiamą deko
lonizaciją savo pačios prieangy
je.

Mes privalome pripažinti Bal
tijos emigrantų ir išeivių nuopel
nus kartu su kitų pavergtų kraštų 
išeiviais nešant ant savo pečių 
sunkią naštą pasiaukojant besąly
giniai bendram laisvės idealui. 
Jie reikalingi ir yra užsitarnavę 
moralinės ir medžiaginės para
mos. Būtų neteisinga ir nepatei
sinama ignoruoti Jų pastangas, 
ypatingai kada milžiniškas su
mas išleidžiame remdami įvai
rias svetimas vyriausybes, kurių 
daugelis skelbiasi "neĮsiparei-

Schaefer Brevreries, New York and 
Albany, N. Y., Baltimore, Md.

gojusiomis" laisvės idealams, o 
kartais net atvirai lieka stovėti 
vienoje eilėje su šių idealų prie
šais.

LAIŠKAI/

GOLDWATERIO NUOMONĖS 
KEIČIASI KAIP...

Tikiuosi, Jog V. Meškauskas 
per daug neužslrūstins Jei pa
darysiu keletą komentarų jo nu
mylėto prezidentinio kandidato 
atžvilgiu.

Senatorius Goldvraterls yra 
daug kalbėjęs apie JAV užsie
nio politiką, bet labai mažai ką 
aiškaus pasakęs. Jo nuomonė 
šiais klausimais keičiasi kaip 
chameleono paviršius. Vieną die
ną Goldwaterls nori JAV pasitrau
kimo iš, Jungtinių Tautų, kitą 
dieną tik šios organizacijos re
formos.

šių metų pradžioje jis paža
dėjo grasinti Sovietų Sąjungai 
diplomatinių santykių nutrauki
mu, bet vėliau pareiškė, Jog tik 
Senatas tą gali padaryti. Kalifor
nijoje jis, atrodo, sugestijonavo 
atominių ginklų vartojimą Viet
name, tačiau tuoj po to užsigynė 
nieko panašaus nesakęs.

Trumpai tariant, Goldwaterls 
pėdas mėto dar daugiau kaip Nlxo 
nas, kuris Iki šiol šioje srity
je turėjo mažai konkurentų. Ta
čiau užsienio politika Goldvate- 
rlo kandidatūrai yra tik antra
eilės reikšmės. Jo rinkiminės 
pergalės šansai glūdi tik rasinio 
konflikto galimybėse. Goldwate- 
rlo pasisakymas prieš pilietinių 
teisių (statymą j( padarė rasl-

(N ūkei ta | 4 psl.)



Nr. 74-4 DIRVA 1964 m. birželio 26 d.

Dieppe miestelio bendras vaizdas ir kairėje paplūdimys, kur anglai, o ypač kanadiečiai 1942 m. rug
piūčio 19 d. turėjo didelių nuostolių.

JIE IŠSILAIPINO... |2|

Anglai buvo teisūs
Kelioms dienoms praėjus po 

Roosevelto nutarimo, tragiškas 
įvykis parodė, kad anglai buvo 
teisūs sakydami, jog susiremti 
su Hitlerio kareiviais dar neatė
jęs tinkamas momentas.

Rugpiūčio 19' d, La Manche pa
kraštyje gulįs Prancūzijos mies
telis Dieppe užmigo Įprasto black 
-out tyloje. Bangos ramiai ritosi 
per akmenuotą paplūdimį, kuria
me vokiečiai buvo ištiesę spy
gliuotas užtvaras. Stačioj pakriau
šėj buvo įmūrytas tankas, o į pa
plūdimį iš visų pusių buvo nu
kreipti sunkieji kulkosvaidžiai... 
Toliau buvo prieštankinės kliū
tys. Cementiniai stulpai siauro
se gatvėse neleido laisvai pra
važiuoti.

Vokiečiai buvo užaliarmuoti ne 
dėl to, kad kas būtų išdavęs pa
slaptį, bet grynai dėl to, kad Hit
leris, lankydamasis savo štabe 
Ukrainoje, "užuodė", jog Vaka
ruose kažkam rimtai ruošiamasi 
ir davė Įsakymą būti budriems.

Dieppe įgula susidėjo iš dviejų 
pėstininkų batalijonų. Du iš trijų 
Įtarių buvo Volksdeutschen,taisą- 

Laiškai...
(Atkelta iš 3 psl.)

nės diskriminacijos ir netole
rancijos simboliu. Dėlto jo rė
mėjai daugiausiai susideda iš 
pietinių rasistų ir John Birch So 
ciety mentaliteto balsuotojų, ku
riems rasinė netolerancija yra 
daug svarbiau negu visos Gold- 
waterio pozicijos užsienio poli
tikoje.

V. Meškauskas tokį kandidatą 
perša lietuviams. Bet čia tuoj ir 
kyla klausimas,ar žmogus, kuris 
remia savo kandidatūrą mažumų 
konstitucinių teisių paneigimu, 
gali būti nuoširdus lietuviškos 
mažumos Sovietų Sąjungoje tel- Dieppe sąjungininkai gavo pamoką, kad akmenuotas paplūdimys nėra idealus terenas tankams išlai- 
sių gynėju? pinti. Jų vikšrai slidinėja ir beveik visi išlaipintieji tankai liko gulėti įklimpę krante. Tik keliems pa-

Julius Šmulkštys vyko prisiartinti prie miestelio namų. Šioje vokiečių kareivio darytoj nuotraukoje vokiečių sargybinis 
Fort Wayne, Ind. saugo sužeistus anglus prie sudaužyto Chruchillio tanko.

lyginiai vokiečiai, repatrijuoti iš 
Lenkijos ir kitų kraštų, dar tik 
kelios savaitės įtraukti į kariuo
menės eiles. Karas prieš Rusiją 
jau buvo pareikalavęs iš Vokieti
jos geriausius karius Rytų frontui 
ir Vakaruose buvo palikti didžiu
moj seniai, pusiau reformuoti ar 
paaugliai.

Tą naktį visiškoje tamsoje į 
krantą artėjo 237 anglų laivai, ku
riuose buvo 10,000 vyrų ir 58tan- 
kai. Prieš tai nedidelė grupė com - 
mando iš kovo 26 {27 naktįSaint- 
Nazare atliko gerą darbą, suga
dindama kreiserį "Tlrpitz" ir 
pridarydama kitokių nemalonumų 
vokiečiams. Anglai iš tos misijos 
grįžo išdidūs ir galvojo kitą kar
tą galėsią padaryti puolimą net iki 
Paryžiaus... ir pagrobti vokiečių 
štabo karininkus.

Dieppe anglai turėjo išsilaipin

ti auštant ir kitą naktį susėdę į 
laivus grįžti atgal į Angliją. Ka
reivių skaičius ir ginklų svarbu
mas rodė, kad anglai šį kartą bu
vo pasiryžę karo veiksmus pra
plėsti. Jie nedrįso miesto pulti iš 
jūros ir galvojo jį paimti apsupi
mu. Bet kad išvengus civilių 
prancūzų žuvimo, anglų karinė va
dovybė atsisakė nuo aviacijos 
bombardavimų. Admiralitetas 
nesutiko šiai misijai "paskolinti" 
vieną savo sunkiųjų kreiserių,ne
norėdamas rizikuoti. Vienintelė 
parama iš laivyno buvo aštuonios 
4 colių patrankos ir keturi nedi
deli naikintuvai.

Svarbiausias veiksmas įvyko 
pačiame Dieppepaplūdimyje. Es- 
sex Scottish, Royal Marines ir 
Light Hamilton pėstininkai ir ka
nadiečių dalinys išlipo krantan 
po naikintuvų - bombonešiųprie- 

danga. į krantą buvo iškelti 27 
Churchill tankai, kuriuos bandė 
pirmą kartą. Pionieriams nepa
vykus susprogdinti antitankinių 
kliūčių, Churchill tankai atsidū
rė prieš neperžiangiamą kliūtį. 
Dvylika vyrų su kapitonu Tony 
Hill įsiveržė į Casino gatvelę, ei. 
viliams abejingai žiūrint, ir pa
siekę Saint-Remy bažnyčią, ma
tydami, kad niekas jų neseka grį
žo atgal. Kita grupė, vadovauja
ma kanadiečio seržanto Pierre 
Dubuc sekė tą patį kelią, bet vie
toj grįžus atgal, nuėjo iki Du- 
ąuesne užtvankos, kur pateko vo
kiečiams į rankas. Vokiečiai juos 
išrengė ir Dubuc, su vienom apa 
tinėm kelnaitėm, pabėgo. Jis pa
siekė paplūdimį, kur 4000 jo 
draugų negalėjo pajudėti. Jis bu
vo vienintelis žmogus šioj repe
ticijoj padaręs ilgiausią kelią.

Apie 9 vai. ryto ekspedicijos 
vadas gen. Roberts suprato, kad 
išsilaipinimo operacija nepavy
ko. Visiškai demoralizuoti kariai 
pasyviai davėsi žudomi. Buvo 
duotas Įsakymas sugrįžti į laivus, 
bet jį įvykdyti buvo nelengva. Iš 
6,086 kareivių, kurie tą rytą iš
sikėlė Prancūzijos krante, tik 
2,463 vos grįžo į Angliją. Apie 12 
vaL 15 min. paskutinis laivas ati
tolo nuo kranto apšaudomas stip
ria priešo ugnimiir4val. 20min. 
maršalo von Rundstedt raporte 
buvo sakoma, kad Dieppe grįžo 
normalus gyvenimas. Krautuvės 
buvo atidarytos, bet paplūdimys Ii 
ko panašus į 1940 metų Dunker- 
que su vandenyje išvartytais tan
kais, išmėtytais ginklais ir nu
klotas anglų karių lavonais.

Hitleris ironiškai prasitarė: 
"Pirmą kartą priešas persikėlė 
per vandenį, kad atvežus mums 
savo naujų ginklų". Bet Hitleris 
vengė daryti išvadą, kad invazi
jos pavojus neegzistuoja. Priim
damas Dieppe kaip įspėjimą, jis 
įsakė "mit fanatismus" sustip
rinti visą Atlanto pakraštį nuo 
Olandijos iki Ispanijos, pastatant 
15,000 bolckhausų. Tokiu būdu gi
mė garsusis "Atlanto mūras".

Horizontas prašvito kiek 1943 
m. sausio mėn., kai Casablancoj 
susitiko Roosveltas su Chur- 
chilliu. Apsuptos prie Stalingra
do 28 vokiečių divizijos kovėsi

Tą dieną Dieppe į nelaisvę buvo paimta apie pora tūkstančių anglų ir 
kanadiečių. Kai kurie, kad nepabėgtųbuvo išrengti. Gi paplūdimyje liko 
gulėti virš tūkstantis žuvusių.

agonijoje. Pacifike didysis Gua- 
dalcanal mūšis reiškė japonams 
pralaimėjimą. Vokiečiai ir italai 
dar laikėsi Tunise, bet likusioji 
S. Afrikos dalis jau buvo sąjun
gininkų rankose ir Rommelis prie 
EI Alamein buvo sumuštas. Atėjo 
palankus momentas Amerikai ir 
Anglijai žengti pirmyn.

Bet idėjos vėl susikryžiavo. 
Vėl atsirado naujas nesutarimas 
dėl karo vedimo.

Susibūrę aplink aiškiaregį 
Churchillį, anglai kariškiai turė
jo griežtas ir aiškiai nubrėžtas 
idėjas. Churchillis norėjo smog
ti "ašiai" į minkštą pilvą Vidur
žemio pakraštyje, kuris priešui 
buvo sunkiai apginti iš jūros. Ita
lija svirduliavo. J ją reikėjo smog
ti, priverčiant išstoti iš karo. 
Tokiu būdu galėjo būti atidarytas 
plyšis, kuriam užpildyti reikė
tų 40 vokiečių divizijų ir inva
zija į Europą nebūtų sunki.

Churchillis jokiu būdu nenorė
jo atsisakyti nuo pergalės grįži
mo Į kontinentą, bet galvojo, kad 
tam dar neatėjęs tinkamas mo
mentas.

Amerkiečiai buvo kitos nuo
monės. Rooseveltas nieko neiš
manė strategijoje ir jis tik vieno 
troško, padėti rusams. Gi jo šta
bo viršininkai kas galva — kita 
nuomonė. Jūreivis King nenorė
jo sutikti, kad Pacifikas būtų ant
roj vietoj, lakūnas Arnold galvojo 
priversti Vokietiją kapituliuoti 
masiniu bombardavimu, o karei
vis Marshall užsispyręs kartojo, 
kad Viduržemio baseinas yra ak- 
ligatvė ir iš ten reikia kuo grei
čiau pasitraukti. Jis įtarė Chur- 
chillį, kad su karo veiksmais Vi
duržemyje jis riša savo imperi
alistinius siekimus, norėdamas 
karą ilgiau užtęsti, kad galėtų 
išnaudoti savo sąjungą su Ameri
ka. Bet du argumentai buvo už 
Churchillį. Vienas -- tai nepa
sisekimas Dieppe, geriausias 
įrodymas, kad sąlygos išsilaipi
nimui dar netinkamos. Antra, tai 
jūrinis karas. Vokiečių povande
niniai laivai siautė Atlante ir lai
vų buvo nuskandinama daugiau 
negu pastatomą. Tad buvo nutar
ta pasitenkinti ambicijomis už- 
imaęt Šiaurinę Afriką ir išsilai
pinant vienoje Italijos saloje. 
Amerikiečiai norėjo išsilaipinti

Sardinijoje, bet Churchilliui pa
vyko išsiderėti Siciliją, kuri yra 
tiesioginiame kelyje į Romą ir tuo 
pačiu sugriautų Mussolinio reži
mą.

Tad 1943 metais numatytas tik 
Hitlerio silpnojo partnerio likvi
davimas. Didžioji invazija į Eu
ropą vėl buvo atidėta.

Šiandien matome, kad ameri
kiečiai skubėdami su invazija 
buvo nerealistai. Jai reikėjo di
delio ir detalaus pasiruošimo. 
1944 m. birželio 6 išsilaipinimas, 
kaip didelio spektaklio scena,rei
kalavo didelio ir kruopštaus se
kundinio apskaičiavimo, kad kiek
vienas aktorius laiku pasirody
tų scenoje. To spektaklio vyriau
sio režisieriaus vardas Frederik
E. Morgan mažai skelbiamas. Ei- 
senhoweris vos keliais žodžiais 
apie jį užsimena knygoje "Cru- 
sade in Europe". Mažai kalba 
ir Churchillis savo biografi
joje. Gi Morgano parašyta kny
ga "Overture to Overlord" iš
leista tuoj po karo nepaliko di
delio pėdsako II Pas. karo lite
ratūroje.

Anglų gen. Morgan buvo pa
skirtas išsilaipinimo planuotoju 
paties britų vyr. štabo viršinin
ko gen. Brooke. Per pasitarimus 
Casablancoj Rooseveltas sutiko, 
kad vadovavimas būtų pavestas 
anglui ir Churchillis įspėjo 
Brooke apie atsakomybę, kuri jo 
laukia. Gen. Morgan buvo pa
skirtas planavimo viršininku — 
Chief of Staff Allied Supreme 
Commander, kas sutrumpintai 
vadinosi COSASC. Invazijai bu
vo duotas vardas Roundup. Chur
chilliui žodis nepatiko ir davė 
pakaitalą Overlord. Morganas su 
savo ekipa ėmėsi darbo, kad pla
nas būtų vertas to vardo. Darbas 
buvo nelengvas. Niekam dar ne
buvo prisiėję kombinuoti neside
rinančius elementus. Buvo trys 
armijos: amerikiečių, kanadie
čių ir anglų, kiekviena jų aud
ringa ir ambicinga. Jos buvo su
darytos iš trijų rūšių ginklų: sau
sumos, laivyno ir aviacijos. Gi 
priešas, nežiūrint pralaimėjimų, 
dar turėjo tvirtą reputaciją, At
lanto mūras atrodė nepaimamas 
Ir kėlė nerimą profesionalams 
kariškiams. Prancūzų rezlsten- 

(Nukelta į 5 psl.)

VIENAS V. KAVALIŪNAS

Jo vardo niekas čia nežinojo. Atrodo, nei jis pats, 
nei jo vardas niekam čia nereikalingas: gyveno pašiau 
požeminiame butely, dirbo naktimis ir su kitais namo 

^gyventojais susitikdavo tik savaitgaliais.
šeštadieniais, kai apie devintą valandą visų keturių 

butų gyventojai eidavo į prieangį pasiimti pašto, visada 
ateidavo ir jis, nors ir žinodavo, kad, be elektros ar dujų 
sąskaitos, nieko neras. Stovėdavo dažniausiai jis tarpdury 
ir, rūkydamas pypkę, žiūrėdavo į gatvę. Kartais mėgin
davo užkalbinti čia gyvenančias vokiečių šeimos vaikus, 
bet jų dialogas po kelių trumpų sakinių tuojau pasibaig
davo.

— Labas rytas! Kaip laikotės? — pasveikinau kartą 
jį rusiškai.

— Neblogai, neblogai, ačiū Dievui, — skubėjo jis 
atsakyti pagyvėjusiu balsu, išėmęs pypkę iš burnos ir 
lyg bijodamas, kad aš jo tuojau pat nepalikčiau vieno: 
— Galima sakyti, labai gerai; ir darbą turiu, ir automo
bilį, tik, ot, žinote..., — ir jis susilaikė, lyg abejoda
mas : sakyti ar ne.

— Tik kas? — paklausiau.
— Tik, žinote, vienas, — tarė jis liūdnai, — o bu

vau papratęs gyventi šeimoje.
— O kur jūsų žmdna?

— Po žeme, — tarė jis ir stabtelėjo: — Mirė trisde
šimt devintais metais, — tęsė, lyg ką prisiminęs ir savo 
žvilgsniu ir mintimis nusikeldamas, rodos, kažkur labai 
toli.

Po to patraukė porą dūmų ir vėl išsiėmė pypkę iš 
burnos:

— žinote, ji dirbo. Fabrike. Dirbo sėdėdama ant ge
ležinės kėdės. Ji buvo tokia riebi, apvali — gyvenome ge
rai, turėjome savo karvę, ir maisto, ačiū Dievui, netrūko.

Vieną dieną atbėga kaimyno žmona ir sako: — 
"Borisai, skubėk, tavo Nadė susirgo”.

Išsigandau. Valgiau, ir šaukštas iš rankų iškrito. 
Nubėgu į fabriką — Nadė paraližuota. Žinote, ką tai 
reiškia? Kairę koją ir ranką traukia. Tiesiog laužia. "Bo
risai, laikyk mano ranką ir koją — jas man nulauš!” — 
šaukia ji. Aš laikau, bet nieko negaliu padaryti — neiš
laikau.

Nuvežu j ligoninę. Daktaras ramina: — nesirūpink, 
sako, tuojau pasveiks. Bet man neramu ir gana. Kažkoks, 
žinote, nujautimas. Grįžtu namo ir niekur vietos neran
du. Rytojaus dieną nuvažiuoju pažiūrėti. Neleidžia. Ne
galima, sako, jai reikia ramybės. Važiuoju kitą dieną — 
dirbau prie geležinkelio, ir kelionė man nieko nekaštavo, 
galėjau važiuoti kur tik norėjau. Tas pats: negalima, 
sako.

Su daktarais nesiginčysi. Grįžtu namo. O čia, krūti
nėje, kažkoks negeras nujautimas ir gana. Net, rodos, 
dusina. Įeinu į pirkią, užsidarau duris, griūvu tiesiog ant 
ąslos ir verkiu kaip mažas vaikas. Ir užmigau — dvi nak
tis buvau nė akių nesudėjęs. Sapnuoju, kad, rodos, lai

kau prie žando prisispaudęs šautuvą ir šaudau i antrą 
aukštą — mano Nadė buvo paguldyta antrame aukšte. 
Praplėšiu akis — girdžiu, beldžiasi. Kaimynė atbėgusi — 
ji prižiūrėjo berniuką ir karvę pamelždavo. "Eik, sako, į 
raštinę, tau telefonas”. Pašoku, sakau, gal jau į darbą 
šaukia. Iš ligoninės. Atvažiuok, sako, žmonos laidoti.

Nuvažiuoju. Verkiu, plaukus nuo galvos raunuosi: 
mano Nadė jau lavoninėje. Ji, kaip ir jūsų moterys, — 
tuo laiku su pirkiniais ką tik praėjo mano žmona, — tu
rėjo ilgas, va, iki čia — žemiau juosmens, kasas, žiūriu — 
plaukai nukirpti, kakta susiūta. Ant smegenų kažkas bu
vo. Gerai, kad mirė, sako daktaras, būtų buvusi amžinas 
invalidas.

— O kur sūnus? — paklausiau vėl.
— Tais pačiais metais mirė ir berniukas. Plaučių 

uždegimu. Persišaldė. Be motinos, žinote, nebuvo kam 
prižiūrėti. Ir likau vienų vienas. Draugai sakydavo: apsi
vesk, ką tu čia gyveni, kaip koks atsiskyrėlis.

— Kodėl neapsivedėte ?
— Gal būčiau ir apsivedęs. Savame krašte moterų 

netrūko, o gyvenau gerai. Tik paskui, žinote, karas, mo
bilizacija ...

— Nelengva vienam, — tariau, vartydamas išimtus 
iš pašto dėžutės laiškus ir laikraščius ir ruošdamasis laip
tais lipti aukštyn.

— Nelengva. Niekam tu nereikalingas, — tarė pri
slėgtu balsu Borisas, žiūrėdamas i tolumas, kur, tur būt, 
matė mažą prie geležinkelio pylimo susigūžusią pirkele ir 
ilgomis, šviesiomis kasomis savo Nadę, — baigė pasakoti 
tame pačiame name gyvenąs mano senas bičiulis Antanas.
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Poezija, kurios nereikia skaityti
Pernai prieš pat Kalėdas iš 

Antano Gustaičio ir Stasio San
tvaro gavau draugišką dovaną 
su šventiniais pasveikinimais. 
Reikėjo padėkoti ir atsveikintl, 
tai abiem parašiau po laiškelį 
O Santvarui, atsižvelgdamas {jo 
imlų jautrumą, maždaug dar taip 
pridėjau: pas mus Kalifornijoje 
dabar ne žiema, o greičiau vė
lybas pavasaris. Žiūriu, už lango 
sodelyje ramiu svajingumu per 
anksti skleidžiasi jau kelintas ka
melijos žiedas. Ir tokio baltumo, 
kokiu Greta Garbo puošėsi seno
vės laikų filme "Dama su kame
lijomis". GI toliau antkalnėje 
plėšiasi, lyg Įtūžę gruodžio sau
lėje, rūžavi ir vešlūs pllnavldu- 
rlal hibiskų žiedai, it rožės. 
Jeigu ne tau, tai poniai Alei taip 
norėčiau pasiųsti jų keletą su 
linkėjimais laimingų Naujų Me
tų...

Santa ro lyriškumui to užteko, 
ir jis tuoj atsiliepė dėkodamas 
ponios Alės ir savo vardu už ma
no gražius, bet nęištęsėtus keti
nimus. Tik, sako, už tok{ mostą 
mes iš Bostono dabar galėtume 
atsilyginti nebent balto sniego 
gniužulu, nes sniego pas mus kal
vos prisnigo. Bet ... hibiskai ir 
kamelijos nuvystų per tokią ilgą 
kelionę, o sniegas tikrai sutirp-

Žinoma, geriau nesisiuntinė- 
kime vystančių ir tirpstančių da
lykų. Mano gautoji sveikinimų do
vana buvo iš tokių, kuri netirps- 
ta ir greit nevysta. Tai patefo
no plokštelė, kurion Stasys San
tvaras ir Antanas Gustaitis {kal
bėjo po keturiolika eilėraščių. 
Tik ji pavadinta gal perdaugbend- 
rybiškal — "Poezija". Nelygi
nant, jei kas nupieštų žvaigždė
tą dangų -- realų ar abstraktų — 
ir pavadintų "Astronomija".

kadangi dabar vis labiau {eina | 
madą be leidimo skelbti svetimus 
privačius laiškus, tai ir aš pa
seksiu šiuo gražiu įpročiu, pri
mindamas, kaip Stasys atsiliepė 
apie savo kritiką. Jis man rašė: 
"Pagyvens vaikinas ir pamatys, 
kad šis metas dar yra labai tin
kamas erotikai rašyti, nes žvilgs 
nis J tuos pačius dalykus nors gal 
nėra toks karštas ir aklas, kaip 
aną velniop nudardėjusi pavasa
ri, bet daug giedresnis, o gal ir 
brandesnis. Poetinė kančia, kaip 
žinai, nesensta drauge sužmo 
gaus siela. O ji, va, ir pakursto 
grįžti l jaunystę”...

Pilnai sutikčiau su tuo, kad 
l?agunda grjžti j jaunystę ne vi
sada turi tik blogy pusių.

Bet tai buvo pirmas lietuvių 
mėginimas, ir labai sveikintinas, 
naujovišku būdu pradėti sudaryti 
mūsų literatūros diskoteką. Gal 
toksai kelias irgi nelengvas prie 
klausytojo, bet turbūt ne sunkes
nis, kaip lyrikos knygai prie skai
tytojo. Kai plokštelės leidėjas Jo
nas Karvelis dar po metų atliks 
tos plokštelės inventoriaus sta
tistiką, bus aišku ir {domu: ar 
plokštelių buvo daugiau išparduo
ta, ar tų dviejų autorių poezijos 
knygų? Tada jau žiūrėsma, kas 
geriau.

Abu poetai patys atsijojo eilė
raščius, kurie jiem atrodė tin
kamiausi ar labiausiai patikę jų 
poezijos girioje. Ir nedaug ką te
galėčiau išpeikti jų skoniuose. 
Jie parinko, kas būdinga ir šil
čiau jų ritmų ir rimų kalboje. 

Santvaras išsirinko kelis vė
lesnės datos "filosofinius" eilė
raščius, porą simbolistinių, vie
ną patriotinj ir keletą sentimen
taliųjų, kurie klausytojui prista
tomi, kaip "erotiniai eilėraš
čiai". Poetas itin grakščiai pa
sisako: "Aš, kaip obelis prieš 
saulę, nenustoju kaisti", ir klau
sytojui dėl to nėra abejonės. Ta
čiau jo erotiškumas labai toli nuo 
dabartinio "topless bathingsult", 
jis nėkiek negąsdina ir nedegina, 
o atskleidžia gal tik truputi giles
ni krūtinės iškirpimą, negu Dioro 
madų suknelės leisdavo seniai 
praėjusioje "maišų" ir "trapeci
jų" gadynėje. Ačiū ir už tai, nors 
erotinėje lyrikoje būtų ne pro ša
lį pamatyti ir kai ką daugiau.

O tačiau iš šventesnės mūsų 
spaudos Stasys jau gavo klek prie • 
kaištų. Vienas laikraštis net pri
minė, kad vyrui, sulaukusiam 60 
metų, nėra labai patartina vis taip 
kaisti, kaip obelei prieš saulę. Ir

Visai kiti poetinės muzikos 
skudučiai suskamba Antano Gus
taičio nė klek ne mažiau erotinė
je ir filosofinėje mūsų dabartinės 
"būties" lyrikoje.

Tai jau daugiau tikroji mūsų 
"tremties būtis", kur mūsų ža
vingosios afroditės "kikena su 
vežėjais" ir kur dažna savo var
do verta undinė iš žiūrovo "mal
dauja pinigų". Tai tobulybės Ab
soliuto gadynė, kur viskas, net ir 
"šnapsas bėga atbulai", ir kur 
"tautiečiai - ne šuns vėdarai", 
beskindami "laurų vainiką bend
rai". Tai atkutusi tremties tauta, 
kuri verkia "nuo vieno lašo dži
no" su rasotomis ryto palmė
mis, nes per naktį bei0 "už tė
vynę — ašarėlę už save -- kon
jaką". Ir kai jau "pro kalną ka
lakuto nematyti Lietuvos", tai 
vienas Jsidrąsinęs ėmė ir "pa
skelbė Barzduką caru", -- var
dan labo tėvynės ir tautos...

Si dviejų plokštelės pusių kon
trasto harmonija man labiausiai 
patiko, nes klausytojas už tą pa
čią kainą gauna ilgesnę kelionę 
po {vairesnius kraštus. Su Sant
varų jis keliauja per "būties gel
mes" arba žmogaus akimi neiš- 
matomais stratosferos miglų, 
simbolių ir mistikų plotais, kur 
kaitaliojasi pavasariai, vasaros 
ir rudeniai, kur šmėkšteli tru
puti triviali kirptaakė Suzie Wong 
ir net Kleopatra, kurios "nežavi 
rudens audra"... Gi su Gustaičiu 
klausytojas nusileidžia ant žemės 
t tikrovę, {mūsų garbingą mužikų 
ir carų bendruomenę, kur net gir
tas gali blaiviai pasišnekėti bei 
pasitarti būties tikslo, vienybės 
ir tautos vadavimo reikalais.

rus, kiekvieną kartą pajusdavau 
vieną girgždėjimą - interpreta
cijos {vairumo ir išieškojimo sto • 
ką, vienodą skalę, galy gale tei
kiančią monotonumo įspūdį Apie 
tai jau su pirmu laišku užsimi
niau ir Santvarui. Gi jis (jeigu 
čia toliau tęstume privatiniy laiš • 
ky skelbimo gerąjį įprotį..) tuoj 
man padėjo problemą aiškinti ši
tokiais žodžiais:

"Kalbėdamas apie interpreta
cijos monotonumą, nepadaryk te 
"tautiško" sprendimo: nepagei
dauk, kad autoriai dailiai skai
tyty, Niekur pasauly niekas ne
reikalauja, kad autoriai būty dai
liojo skaitymo meistrai, tik mū
suose kažkodėl ta pažiūra smar
kiai {sipilietino. Žinoma, neblo
gai būna, kai rašytojai {kerta su 
nemeluota išraiška savo darbus 
skaityti, bet tokių talentų retai 
tepasitaiko. Gal šiuo atveju svar
biau pats autoriaus balsas ir 
jausmas, kuriuo jis savo raštą 
gieda... Plokštelės ydas mudu su 
Antanu gerai apčiuoptam. Pra
keikta tegu būna mūsą biednystė! 
Jei mudu būtumėm galėję skai
tyti nors porą juostų repetuo
jant (tas leidėjui jau būtų kašta
vę per 300 dolerių daugiau), gal 
mažiau būty monotonumo ir kitų 
nelabumų. Dabar vienu kvapu vis
ką pasakėm, todėl patys ypač 
gerai girdim trūkumus. Monoto
nijos problemą pačioj pasiren
gimų užuomazgoj turėjom, todėl 
talkon pasikvietėm kompozitorių 
Gaideli".

Tikrai, Gaidelio talka čia buvo 
pravarti ir labai reikalinga, kaip 
kiekvienam, kuriam senovėje 
reikėdavo anksti keltis, kai dar 
nebūdavo žadintuvų. Ir muziki
niai jo užgiedojimai labai daug 
padeda plokštelės klausytojui, 
nors jie per šykštūs ir pernelig 
palaidai paberiami poezijos teks
tams, atsitiktiniai, o Gustaičio 
satyrų nuotaikai daugmaž visai 
nepritaikinti. Tai ne priekaištas 
kompozitoriui, kuris tam neturė
jo laiko ir gal ypatingo noro, tik 
prašomas atėjo draugams l pa
galbą. Bet su tinkamai priderinta 
lydimąja muzika tokio pobūdžio 
plokštelę yra galima pakelti l žy
miai aukštesni menini lygmenį

Santvaras ir Gustaitis yra vie
ni iš itin nedaugelio autoriy, ku
rie savo kūrybą gali iš rašto ar 
atminties pakankamai ar net la
bai gerai išsakyti. Santvaro bal
sas gražus iš prigimties ir dar 
rūpestingai išlavintas, kaip ope
ros dainininko. Ir be to, jo teno- 
rinė "tembrana” nematomom 
vielom darniai sujungta su pačia 
širdimi. Gustaičio stygos mažiau 
išblizgintos, tonas duodasi ne tiek 
švariai ir skambiai užrašomas J 
juostą, kaip Santvaro,bet jis išsi- 
perka savo aktorine kultūra ir 
{gimtu humoristiniu intymumu. 
Kitas toks dviejų skaitytojų de
rinys sunkoka būtų surasti mūsų 
literatūros carų bendruomenėje. 
Matyt, Karvelis žinojo, kur pir
miausia kreiptis.

Tik kai įjungus aparatą išklau
sydavau iš eilės visus 28 šedev-

šiuo požiūriu aš dar nesutik
čiau su Santvaro paaiškinimais 
dėl "dailiojo skaitymo".

Bę abejo, jei šiandien galėtume 
turėti įskaitytas plokšteles paties 
Donelaičio, Kudirkos, Maironio, 
Binkio ar Vienažindžio, jos būtų 
mums labai {domios vien dėl jy 
balso ir jausmo. Tik jy didžioji 
vertė būty pirmiausia dokumen- 
tacinė. Abejočiau, kad senatve 
dar nesiskundžiąs Gustaitis ar 
juo labiau } erotinę jaunystę su
grįžtantis Santvaras bOty ypač 
suinteresuoti save tik sausai už- 
dokumentuoti: va, ir mes kadai
se gyvenom, eiles rašėm, net 
Margaritą ir Suzie Wong bandėm 
įsimylėti... Abu autoriai yra dar 
tokio amžiaus ir jausmo, kad tik
riausiai nenorėty gaminti plokš, 
teliy lituanistikos archyvui. Jiem 
dar derėtą būti pionieriais ruoš
ti poezijos veikalus mūsų šių die- 
ny diskotekoms.

Interpretacijos ir monotonumo 
problemą aš kitaip supratau, nes 
buvau ir tebesu aukštesnės nuo
monės apie meninės plokšte-

MOKAME
Anglai buvo 
teisūs

(Atkelta iš 4 psl.)
cijos jėgos buvo netikros, ir ne
žinoma iki kokio laipsnio galima 
bus jomis pasinaudoti. COSASC
turėjo pasidaryti tikra invazijos 
ministerija ir buvo sukurtas nė 
kiek nemažesnis kitas "fabri
kas", SHAEF arba Supreme Head. 
ųuarters Allled Expeditionary 
Force, žinomas kaip Eisenho- 
werio štabas.

Kitame numeryje: ROOSEVEL
TAS NORI PASIMATYTI SU STA
LINU, BET CHURCHILLIS PRO
TESTUOJA...

VIKTORAS VIZGIRDA Poilsis (aliejus)

VIZGIRDA BOSTONO MENO
lės kūrėjų privalomus reika
lavimus. O ši plokštelė, man 
rodos, juk yra pirmiausia me
ninio, ne dokumentacinio pobū- 
dži.

Eilėraščių skaitymo, sakymo, 
ar deklamavimo krypčių gali bū
ti daug, bet ryškiausios yra dvi: 
Pirma - tradicinė, skanduojan
ti, "mechaniškai" išryškinanti ei
lučių ritmus ir rimus, maždaug 
taip kaip eilėraštj paprastai dek
lamuoja valkai... Antra - aktori
nė interpretacija, tekstą iki 
smulkmenų "išvaidinant", atme
tant ritmo metronomą ir rimus, 
visiškai sulaužant eilėraščio iš
orinę architektūrą, ieškant po
tekstės ir tik vadinamo "viduji
nio ritmo", apie kur J savo stu
dijoje "LiteratureandCriticism" 
plačiau kalba žinomas britų kri
tikas H. Coombes.

Man asmeniškai labiausiai pa
tinka eilėraščio deklamavimas, 
kai būna panaudojamos ir sude
rinamos šių abiejų manierų ge
rosios savybės, bet tai skonio da
lykas. Abu plokštelės poetai la
biau naudoja pirmąją, lengvesnę, 
tradicinę manięrą -.ir be pakei
timų nuo pradžios ligi galo, kur 
užgožiančio monotoniškumo ne
begali išgelbėti net ir protar
piais suskambanti Gaidelio talka.

Tačiau ryžtingumas pradėti 
ruošti lietuviu poezijos veikalus 
mūsų diskotekoms mane labiau 
užimponavo už visus grįžimus l 
jaunystę. Tai mažas ženklelis 
apie artėjančią naują gadynę. Tai 
gal ta pati tragiška žirgo-ark- 
lio ir automobilio - traktoriaus 
kova.

Poezijos ir apysakų knygų žmo 
gui nebereikės pačiam skaityti. 
Už vidutinio šampano bonkos kai
ną jis galės nusipirkti plokštelę, 
ir jam geriausi aktoriai ar patys 
poetai ir rašytojai skaitys.

Žinoma, jei tik tasai žmogus 
dar norės tokių dalykų klausytis 
ir iš viso, ar jis dar ilgai išliks 
žmogumi...

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti
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Kelinti metai Bostone yra ren
giami meno festivaliai. Visi pa
rengimai būna dailiame miesto 
sode. Vaidinimams pastatoma 
speciali patalpa, dailės parodoms 
-- drobiniai paviljonai. Bostono 
meno festivalio parengimus ap
lanko šimtai tūkstančių žiūrovų. 
Ir pamatyti ten yra kas: pasiro
do tautinių šokių šokėjai, kur ir 
mūsų Ona Ivaškienė su savo jau
nimu sulaukia dailaus pasiseki
mo; be to, rengiami dramos ir 
operos spektakliai, simfoni
niai koncertai, poezijos vakarai, 
didelės dailės meno parodos. Kai 
{tą parengimų dalyvių skaičių pa
tenka lietuvis — jau yra ko pasi
džiaugti.

Paprastai Bostono meno festi
valiai tęsdavosi keturias savai
tes. Šiemet festivalis atidarytas 
birželio 16 d. ir bus uždarytas 
tik rugpiūčio 9d.-- taigi tęsis 
apie du mėnesius. Visų menypa- 
sirodymai praplėsti ir pagilinti.

Dailės parodų būdavo tik viena, 
o šiemet bus dvi. Birželio 16 d. 
atidarytoj dailės parodoj savo dai
lininkus išstatė Bostono meno ga
lerijos, o liepos 13 d. bus ati
daryta visa amerikinė dailės pa
roda, kuriai eksponatus parinko 
specialiai sudaryta Jury Komisi
ja. Tai parodai buvo atsiųsta 2500 
paveikslų. Iš jų atrinkta tik 250 
drobių. į tą skaičių pateko ir 
mūsų dalį Vikt. Vizgirda. Jo dar
bas, pavadintas Poilsiu, Bostono 
meno festivalio dailės parodoj 
bus regimas nuo liepos 13 d. iki 
festivalio uždarymo. Lietuviams, 
visų pirma Bostone gyvenan
tiems, tai yra maloni žinia. Nuo
širdūs sveikinimai dail. Vikt. 
Vizgirdai.

Bostono meno festivali lanko ir 
nemažai lietuvių. Iš tikro, kai tiek 
{domių meno parengimų po atviru 
dangum, tai ir vasara pasidaro 
gražesnė ir turiningesnė.

St. S.

PRALEISKIME ATOSTOGAS
BE RŪPESČIŲ PRIE ATLANTO!

v 42 Beach St.
1JII I IflrvL 1 Monument Beach 
I1L1 lIllMna Cape God, Mass.

Tel. 759-3251 (617)
TIKRAM POILSIUI: rami aplinka, gražus plia

žas ir šiltas vanduo, geras maistas, erdvūs kamba
riai ir malonus patarnavimas.

LAISVALAIKIO PAĮVAIRINIMUI: • valtis 
žuvavimui, • Sail-Fish buriavimui, • Ping-Pong, 
•teniso aikštė, • vakare tėvams išvykus prižiūrimi 
vaikai.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 20 D.

AND LOUNGE
2432 WEST 63rd STREET

Artesian-Restaurant

P. S. Svečius be automobilių nuvežame ir par
vežame iš pliažo.

Jau yra pilnai Įrengtas ir veikia, 
turi virš 300 sėdimų vietų.

Čia galite netik gerai 
ir nebrangiai pavalgyti, 
bet atšvęsti krikštynas, 
vedybas, sukaktuves ir 
kitokias Jūsų šeimynines 
ar visuomenines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvykit i mūsų res 
toraną-lounge, kur valgių pasirinkimas Įvairus, 
nebrangios kainos ir taip pat didžiausias pasirin
kimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. draugijos, 
klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinki
mams ir posėdžiams banketo patalpomis naudo
jasi nemokamai. Teina virš 300 asmenų. Kad 
būtumėt užtikrinti dėl vietos, patelefonuokite 
436-4622. Atdaras nuo 6 v. ryto iki 1 vai. nakties.
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KALBOS KERTELE
- - - - - - - - - - - - - -  STEPAS VYKINTAS - - - - - - - - - - - - -
PRIESAGOS -IN- REIKŠMĖS IR NAUDOSENA

Priesaga - in - dažniausiai 
vartojama būdvardinėse lytyse. 
Pvz.: medinis, laukinis, akme
ninis ir t.t. Tačiau ji naudoja
ma ir daiktavardžiams kurti, 
pvz.: pieninė, sviestinė, drus
kinė, vytinė, vytinis, Sumuštinis 
Alksninis ir kt.

Priesaga - in - yra daugia
reikšmė. Kai kurie šios priesa
gos būdvardžiai reiškia me
džiagą, iš kurios yra kas pada

ryta. Pvz.: auksinis laikrodis, 
vaškinė žvakė, medinis šaukš
tas, geležinė lazda, lininė dro
bė. Tačiau kartais ir tas pats būd
vardis su priesaga - in - turi 
daug prasmių, pvz.: geležinis ark
lys (geležies spalvos, žilas), ge
ležiniai obuoliai (tokia obuolių 
rūšis), geležinis žmogus (stip
rus, tvirtas, nepalenkiamas, 
griežtas), geležinė ranka (kie
ta, stipri, sunki), geležinė draus-

Kas tik turi gerą skoni 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabriku baldus, 
kilimus, namu įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER. INC., ČIKAGOJE 

6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 
Tel. PRospect 8 - 5875 

3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-4226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette Gift Parcels Service 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St. 
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamu prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS.'
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

mė (griežta), geležinė gyvatė 
(gluodenas -- panašus I gyvatę 
roplys, varinė gyvatė, varinukė) 
Kaip matome iš šių pavyzdžių, 
reikia kalbininkams labai at
sargiai kalbėti apie priesagos
- in - reikšmes...

Arba auksinis gali būti ne tik 
žiedas, laikrodis (iš aukso), bet 
ir auksinis žmogus (labai geras, 
puikus, vertingas, teisingas),auk
siniai žodžiai (teisingi, pui
kūs...). Medinis yra ne tik šaukš
tas, bet ir medinis vabalas (me
dyje gyvenantis), mediniai klijai 
(medžiui klijuoti), žemaitiškai gi 
medinis reiškia miškinis. Be to, 
su šia priesaga yra ir daiktavar
dis mediniai dgs. - medpadžiai. 
Lininė yra ne tik drobė, bet ir 
lininiai plaukai (šviesūs), lini
niai debesys (balti, vingiuoti).

Kai kurie šios priesagos būd
vardžiai reiškia daikto priklau
somybę, pvz.: kapinė tvora, ka
pinės gėlės, jautinis ragas. Ta
čiau arklinis reiškia ne arkliui 
priklausąs, bet arklinis vilkas 
(kuris arklius piauna), arklinė ma 
šina (arkliais varoma), arklinės 
pupos (arkliapupės, arba paša
rinė pupa).

Būdvardžių dalis su priesaga
- in - reiškia vietą, kur kas yra, 
iš kur yra kilęs etc. Pvz.: na
minis paukštis, švedinis plie
nas, švedinės mašinos, ameri
kinės akėčios, austriniai dal
giai, anglinės prekės (anglų, 
iš Anglijos), pilviškinis kunigas, 
prūsinis spiritas, prūsinės pre
kės, ryginis alus, bavarinis alus, 
vietinis kunigas ir t.t. Tačia na
minis gali būti ne tik paukštis, 
gyvulys, bet ir namų gyventojas, 
pvz.: naminiai nesutinka, jis tik
ras naminis (niekur iš namų nei
na). Taigi, šalia būdvardžio, yra 
ir daiktavardis naminis, ė dkt. 
(2).

Kai kurie šios priesagos būd
vardžiai nurodo laiką, pvz.: nak
tinis drugys, naktinis darbas, 
naktinis budėjimas, dieninis sar
gas, dieniniai marškiniai, dieni
niai drugiai, vakarinis drabužis. 
Bet ir šiame porūšyje yra išim
tinių prasmių, pvz.: vakariniai 
debesys (raudoni).

Si priesaga reiškia rūšinę 
daikto ypatybę, pvz.: antiniai 
kiaušiniai, vištiniai kiaušiniai, 
žąsiniai taukai, saldiniai obuo
liai, pirktiniai marškiniai. Ta
čiau ir šiame porūšyje yra skir
tingų prasmių, pvz.: vogtinės 
vestuvės (senovėje, kai jaunąsias 
vogdavo). Sis būdvardis rodo se
novės paprotį.

Kai kurie šios, priesagos būd
vardžiai reiškia paviršutinį daik-

KALBOS VIENODINIMO KLAUSIMU
K. S. KARPIUS

Dirvoje laiks nuo laiko telpa 
straipsniai kalbos klausimu. Tas 
primena Kultūros Tarybos pareiš
kimą apie reikalingumą kalbą 
vienodinti, gryninti, tačiau apie 
tai niekas neužsimena.

Tais straipsniais sunaudojama 
daug vietos lukštenimui kokių 
nors senų žodžių,atgyvenusių sa
vo laikus, be kurių apsieiname.

Iš kitos pusės, nors girdime 
kartojimus apie mūsų kalbos gra. 
žumą, dabartinė mūsų rašyba už
grūsta svetimais žodžiais, jie už
ima vietą mūsų žodžių, lyg jie 
būtų dalis "mūsų gražios kalbos"

Būdingai man nusiskundžia 
Vienas mūsų spaudos skaitytojas, 
kad svetimybėmis mūsų rašyto
jai savo kalbą tiesiog nususino".

Jis sako: "Kol tautiškumo pa
grindas yra kalba, kaip žmonės, 
ir dar šviesuoliai, gali save va
dinti tautininkais ir lietuviais, 
jeigu žmoniškai nemoka savo kal
bos? Kas kalba ir rašo žargonu, 
tas yra nejautrus, nerūpestingas 
tautietis -- tai šventvagystė.Tau
tininkas visų pirma brangina kas

to panašumą, pvz.: kamuoliniai 
debesys, obuolinė spyna (obuolio 
pavidalo), siūlinės šaknys (labai 
plonos). Tačiau ne tik šaknys yra 
siūlinės, bet ir siūlinis tinklas (iš 
siūlų tinklas), siūlinis pulsas (la
bai silpnas).

Ši priesaga rodo ir vidines, 
dvasines ypatybes, pvz„: dvasi
nė seminarija, dvasinis penas, 
mokslinis vadovėlis, paveikslinė 
(pavyzdinė) mokykla, demokrati
niai laikraščiai etc.

Nemaža bendrinių ir tikrinių 
daiktavardžių yra pasakoma ir 
parašoma su šia priesaga, pvz.: 
mėsinė, vieta, kur mėsą laiko, 
mėsos parduotuvė, knyginė, kny
gų spinta, etažerė, laikraštinė, 
krepšys laikraščiams kišti, Ge
ležinis, Šaltiniai, Kelmės vals
čiuje bažnytkaimis etc.

Būdvardžius su šia priesaga 
gali atstoti, ir daiktavardžių kil
mininkai, pvz.: aukso žiedas, laik
rodis, lino drobė, kapų tvora, dva
sios penas... Tačiau dažnai šių 
būdvardžių negali pakeisti daik
tavardžių kilmininkai, pvz. dainų 
knyga, mįslių rinkinys etc.

Taigi, naudojant priesaginius 
būdvardžius su priesaga - in - 
reikia subtilaus kalbos jausmo, 
kad tinkamai juos pavartotume.

H. Seigan

savijautą
DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulĮ! —- Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyru aprangai.

BOTANY „500” kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE SAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. STREGA — Liųuer, Import. from Italy....
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. .
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

from France....................................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand................
5. PORT, SOUTHERN, RHINE Wine.............

5th $5.75
5th $3.98

5th $1.19
5th $4.69
5th $ .69

6. ST. REMY BRAND, Import.
from France..................................

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine ,Red or White

5th $3.98
5th $ .98
5th $ .98

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

sava, lietuviška, šių dienų mūsų 
laikraštininkai visai nepaiso tvar
kingos mūsų kalbos vartosenos. 
Redaktoriai vienas su kitu lenk- 
tyniuoja, kuris pavartos daugiau 
svetimų žodžių."

Svetimybių šalinimas iš mūsų 
kalbos būtinas. Kuo gali įrodyti 
jaunimui, kad mūsų kalba gra
ži, jeigu joje marguoja: trans
kripcijos, eksperimentai, degene
racijos, kalkuliacijos, abstrak
tai, rezultatai, defektai, oportu
nizmai, pretenzijos, integralu
mai, banalumai, iliuzijos, domi- 
nacijos, lojalumai, impotencijos, 
eksploatacijos, intensyvumai, re
liatyvumai, interpretacijos, ve- 
getavimai, eventualumai, vizijos 
-- ir taip be galo (keistoka, ka
da turėtų būti panaudoti tarptau
tiniai terminai, pvz., chemijoje, 
tie lietuvinami).

Stp. Vykintas viename savo ra
šinyje Dirvoje pabrėžė, kad "iš
eivijoje gyvenant negalima mūsų 
kalbą keisti".

Negalima keisti kokią kalbą, 
ar ta pilną svetimybių? Raunant 
iš mūsų kalbos svetimas usnis,- 
nebūtų joks kalbos keitimas. Nie
kas, kiek žinome, nereikalauja-- 
ir nebūtų prasmės -- nei iš šio 
nei iš to imti kalbą keisti tik dėl 
to, kad mes gyvenam išeivijoje. 
Dabar ji, svetimais žodžiais nu
marginta, yra iškeista.

Kai kurių kalbininkų -- ir Kul
tūros Tarybos — teigimu mūsų 
kalbą reikalinga vienodinti ir gry
ninti. Kodėl neimti žygių ta link
me?

Iki šiolei, iš Europos atsivež
toje, svetimybėmis numargintoje 
mūsų rašyboje įjungiama ir dau
giau svetimų žodžių. Keistai 
skamba kai, tam tikras sveti
mybes (amerikoniškas, lenkiš
kas, rusiškas) vadinama "žargo
nu", o lotyniški, prancūziški, vo
kiški žodžiai su apetitu vartoja
mi, lyg "grožis" mūsų kalbos.

Kai Stp. Vykintas paminėjo, kad 
išeivijoje gyvenant negalima mū
sų kalbos keisti, St. Barzdukas 
(vienas Lietuvių Kalbos Vadovo 
autorių), taip pat Dirvoje, St. Vy
kintui viename sakinyje pabrėžė:

"Bet Vadove taip pat palikta 
laisvė ir kitaip rašyti",

Tame ir visa bėda! Koks gali 
būti kalbos vadovas, jeigu jis ne
nustato kalbos, bet "palieka lais
ves" rašyti kaip kas nori -- "ir 
kitaip"?

(Apie svetimybes ir smulkius 
nevienodumus mūsų rašyboje kal
bu savo brošiūroje "Kalbos Vie
nodinimo Klausimu". Gausit vie
ną prisiuntę tik 5 centų pašto ženk
liuką mano adresu: 345 E. 222St. 
Euclid, Ohio 44123).

Patiekiu pavyzdėlį iš amerikie
čių spaudos: kraštas užverstas

įvairaus dydžio žodynais, nuo ki
šeninių iki kelių šimtų puslapių. 
Tačiau visuose pažymėta, kad 
leidinys yra paremtas žinomu 
V/ebster žodynu (virš 3,000 pus
lapių, didelio formato).

Greta paties didžiojo Webster 
žodyno, turimo redakcijose, 
spaustuvėse, dar redakcijoms, re- 
daktorlams, reporteriams, ra
šytojams, spaustuvėms pagamin
ta apie 50 pusi, rankvedėliai, nu
rodą kasdieninius klaidingai ra
šomus žodžius (pasitaikančius ra
šyti kitaip skirtingose vietovėse). 
To nustatyto vienodumo laikosi 
rašytojai, redaktoriai, raidžių 
rinkėjai bei korektūrų skaitytojai 
-- ir viskas, kas spausdinama, 
išeina vienodai.

O kas pas mus? Kas rašytojas, 
kas redaktorius -- tai skirtinga 
kalba. Tie patys žodžiai paskirų 
rašytojų, tame pačiame puslapy
je, talpinama kaip kieno parašy
ti.

Įvardžiuotiniai, kurie atėjo iš 
senų dienų, kai dar tik mokin- 
tasi rašyti, nespėjus išmokti,ka
da jie tikrai turėtų būti rašomi 
ir kur, pavadinti "mūsų kalbos 
puošmena". Jie ir veliami spau
doje kaip "puošmena" be pras
mės.

Nesirūpinant suvienodinti, net 
nematant skirtumo, taip ir velia
ma: pastaras, pastarasis, pasta- 
rąsis; tegu, tegul; nei, nė; bet 
bent, šiemet, šįmet; šiandien, 
šiandie, šiądien; ateityje, atei
ty — ir taip be galo.

Svarstymai apie rašybos vie
nodinimą ir gryninimą nėra min
tis, kad reikalinga mūsų kalbą 
keisti. Kalbos suvienodinimas su
vienodintų vartojimą paprastų 
kasdieninių smulkių žodžių--tas 
jokiam kalbininkui nepabrauktų 
prieš šerstį.

IEŠKOMI
RAŽANSKAS, Jonas, 

Juozas ir Vaitiekus, gyvenę 
Peckville.

ŠATIENĖ (Šatas), Ona, 
našlė.

SAU DARGAS, Pranas, 
Elena ir Ona.
' S V E DEDZEVIČIENĖ- 
VAŠKEVIČIŪTĖ, Veroni- 

't E R EILIENĖ, Marija, 
gyvenanti Brookline (Mas- 
sachustts?) ar Brooklyn 
(N. Y.?).

TIšKINAS, Alfonsas, Ka
zio sūnus, gimęs Telšiuose 
1926 m.

Ieškomieji arba žinantie
ji apie juos maloniai pra
šomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
Nevv York, N. Y. 10021

WE WELCOME YOUR DEPOSITS

GEN mOSES ClEAVELAND

Che
Cleveland

Crust Company

Mf MBOHOEUl OlPOSIt IHSURAMCt C0HP0M TION

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS c- 

Clevelande
maloniai kviečia praleisti liuoslaikį stebint televizija., 
klausant penktadieniais Tėvynės Garsų lietuvišką ra
diją ir su draugais bei pažįstamais jaukiai praleidžiant 

valandėlę-kitą savųjų tarpe.
Klube galite pasiskaityti ir susipažinti su 

lietuvių spauda, lošti šachmatais. 
ATDARAS KIEKVIENĄ DIENĄ.

6835 Superior Avė. Tel. EX 1-1143
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
atsilankykime į gegužinę

Birželio 28 d. 1 vai. Čiurlio
nio Ansamblio buveinėje, 10908 
Magnolia Dr., Clevelande, LVS 
Ramovės Clevelando skyrius ren
gia pirmąją gegužinę. Visas gau
tas pelnas bus paskirtas Kario 
žurnalui paremti. Gros muzika. 
Bus meninė dalis. Seimininkės 
paruoš skanių užkandžių ir gai
vinančių gėrimų.

Kadangi 24 — Joninės, 27 — 
Vladislovas ir 28 — išvakarės 
Petrų ir Povilų, tai visus var
duvininkus kviečiame atsilanky
ti | pagerbtuves, gi artimuosiu 
pagerbti varduvininkus.

Kviečiame atsilankyti ramovė
mis su šeimomis ir artimaisiais 
varduvininkus ir plačiąją Cleve
lando lietuvių visuomenę { ren
giamą gegužinę ir varduvininkų 
pagerbimą.

Bus galimybė išbandyti laimę. 
Nepamirškite datos —birželio28 
d. Čiurlionio Ansamblio buvei
nėje.

Clevelando Ramovėnų sk. 
valdyba

* PRIE PYMATUNING ežero 
vasaroti svečiai kviečiami nuo 
liepos 1 d. Skambinti p. Natke
vičienei EV-2-4114,

TĖVYNĖS GARSŲ PENKIOLIKOS 
METŲ 

sukakties proga 
šeštadienį, liepos 18 d., 7:30 vai. vak.

RIVIERA COUNTRY CLUB 
Richmond Rd. ir Solon Rd. kryžkelė 

Programoje dalyvauja
METROPOLITAN OPEROS BARITONAS

Šokiams groja garsusis
EDDIE PLATT ORKESTRAS

Maloniai kviečiame visus šiame sukaktuviniame baliuje 
dalyvauti. Svečiai bus pavaišinti puikia švediška vakariene. 
Programa bus papildyta maloniomis staigmenomis. Salė yra 
nauja, gražiai įrengta ir vėsinama, apsupta gražios gamtos. 
Įėjimas $7.50 asmeniui. Vietas prie staliukų pavėniui ar gru
pėmis rezervuotis telef. 382-9268. Visų savo bičiulių ir rė
mėjų nuoširdžiai laukia

TĖVYNĖS GARSŲ RADIJAS

♦ BIRUTININKES su šeimomis 
ir kviestais svečiais renkamės 
Rūtoj prie Pymatuning ežero, kur 
liepos 5 d. įvyks gegužinė. Iki 
greito pasimatymo.

* BIRŽELIO 21 §v. Brigitos
bažnyčioje {vyko Maryknoll Mi- 
sijonierlų seminariją baigusio 
kun. Lawrence J. Louis (Lulzos) 
iškilmingos primicijos. Bažny
čioje susirinko apie 1,000 žmo
nių. Dalyvavo taip pat Luizų ir 
Salasevlčių giminės ir draugai.

Vargonais grojo Petro Ir Alvl- 
nos Luizų žentas, muzikos moky
tojas Mlchael Burke, o jo žmona 
Jullanna giedojo.

Po pamaldų kunigo motinos 
Domicėlės Luizienės sukviesti 
svečiai, jų tarpe daug lietuvių, 
dalyvavo pietuose St. Charles 
parapijos salėje.

» CLEVELANDO MENO MU
ZIEJUS traukia meno mėgėjus vis 
naujomis, vis {vairesnėmis meno 
parodomis. Liepos 8d, atidaroma 
paroda, pavadinta "The Private 
World of John Slnger Sargent". 
165 paveikslai, apimą visų 
krypčių meno kūrinius.

Paroda tęsis iki rugpiūčio 16 
d.

Atkins patieks ištraukas iš "The 
Music Man", "The Most Happy 
Fella" ir Bernsteino "Candide" 
bei "On the Town". Priedui dar 
"West Side Story" baletinės iš
traukos ir eilė kitų kūrinių.

* CLEVELANDO VASAROS 
ORKESTRAS tęsia savo koncer
tus vėsinamoje Public Audito
rium salėje, liepos 1 d, 8:30 vaL 
vak. pasirodant su linksma Le
onardo Bernsteino, Meredith 
VVillson ir Frank Losser muzika. 
Louis Lane diriguojamas orkest
ras, pritariant chorui ir solis
tams Bonny Murray ir Norman

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos tėvų komiteto pirm. V. 
Staškevičius ir Mrs. F. Black praeitą sekmadienj suruoštoje gegu
žinėje kongreso atstovės F. Bolton sodyboje. Nuotraukoj atpažinti 
jaunieji Rociflnaitė, Liutkutė ir Idzelytė. V. Pliodžinsko nuotrauka

Bilietus iš anksto patartina Įsi
gyti Severance Hali arba Burrow$ 
krautuvėse.

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos ansamblio Aukuras šokėjai išpildo tautinius šokius kon
greso atstovės F. Bolton sodyboje suruoštoje gegužinėje. V. Pliodžinsko nuotrauka

* VASAROS POBŪVIS - GEGU
ŽINĖ Įvyksta liepos 4 d. (šešta
dieni) Čiurlionio Ansamblio na
muose ir sodelyje.

Pietūs bus gaunami nuo 12 iki 
3 vai. Pasilinksminimas nuo 4 
vai., grojant mūsų moksleivių ka- 
pelai. Veiks bufetas ir baras.

Laimėjimui vertingas paveiks
las.

Žaidimai mokyklinio amž. vai
kams. Laimėtojams skiriamos 
dovanos.

Dalyvaukime skaitlingai šiame 
lietuvių suėjime.

LB Clevelando I-os Apyl. 
Valdyba

PARDAVĖJAS
REIKALINGAS VYRAS AT

SILIEPTI NURODYTIEMS 
KLIENETAMS. IŠ PAT PRA
DŽIOS AUKŠČIAUSIAS AT
LYGINIMAS. PRIVALO SUSI
KALBĖTI ANGLIŠKAI IR LIE
TUVIŠKAI IR TURĖTI AUTO
MOBILĮ. TEIRAUTIS PAS P. 
MARKS.

371-5600

DĖMESIO

siunčiantiems siuntinius 
j Lietuvą < Globė Parcel 
Service, Inc. Clevelando 
skyrius dėl atostogų bus 
uždarytas nuo liepos mėn.. 
4 iki 20 dienos. (74-75>

VASARVIETĖ
LAKEVVOOD — Clifton 

Park rajone, tik suaugusie
ji. 3 kamb. Vasarnamis su 
vonia, naujai atremontuo
tas. Nuoma, šilima ir namų 
apyvokos daiktai apsikei
čiamą už skalbimą ir darbą 
kieme. Rekomendacijos!

Tel. LA 1-8482.
(72-74)

GERI NAMAI

šešių šeimų mūras, vi
suomet išnuomotas, prie 
Lake Shore Blvd.

2 šeimų, prie pat Naujo
sios parapijos.

2 šeimų, prie pat Vila 
Angelą mokyklos.

2 dviejų šeimų, Į pietus 
nuo St. Clair Avė., prie E. 
150 gt.

Didelis mūrinis namas, 
netoli Naujosios parapijos. 
Tuščias.

2 šeimų, netoli šv. Jur
gio parapijos.

Turime 2 naujus namus 
— greitai bus baigti sta
tyti.

NORINTIEJI APSIDRAUSTI,
pasinaudokite mūsų patarnavimu visais draudimų reika
lais, kaip automobilių, gaisro, gyvybės, įvairių vertybių, 
ligoninės ir kt.

Kreipkitės į lietuvius agentus V. GIEDRAITĮ ar Z. 
OBELENĮ, atstovaujančius draudimo bendrovę NATION- 
WIDE CO.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašau paskambinti j 
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 gt. IV 1-6900 

KE 1-2190

♦ INŽ. VIKTORUI BANEVIČIUI 
Šiais metais birželio mėnesi Cle
velando John Carrol Universite
te buvo suteiktas Magistro laips
nis iš matematikos.

Paminėtina, kad inž. V. Bane
vičius magistro laipsni įsigijo 
dirbdamas kaip elektros inžinie
rius Cleveland Electric Illumi- 
nating Company ir — augindamas 
keturių vaikučių šeimą.

Naujas magistras priklauso ei - 
lei profesinių organizacijų, jų 
tarpe Ohio Society of Profess- 
lonal Engineers, Senior Member 
of the Institute of Electrical and 
Electronic Engineers, Mathema- 
tlcal Association of America ir 
kitom.

Baigęs inžinerijos mokslus 
Kanadoj veikė skautų ir sporto 
organizacijose.

Grupė visuomenininkų kongreso atstovės F. Bolton sodyboje. Iš kairės: J. Stempužis, A. Guralski, V, 
Staškevičius, Mrs. A. Lelbach, kongreso atstovė F. Bolton, Naujųjų Piliečių Komiteto pirm. Mrs. F. 
Black, Kongreso atstovas O. Bolton ir R. Premeneckienė. V, Pliodžinsko nuotrauka

V. GIEDRAITIS JIationvyide
Mutual Flre Insurance Co.

Telef. 944-6835 Life Insurance Co. Mutual Insurance Co. 
Home Office; Columbus, 0.

Z. OBELENIS
Telef. 881-7741

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

PARDUODAMAS NAMAS

HARLAND Avė., 18306 
prie E. 185 gt. Dviejų mie
gamų. 1 šeimai. Galima 
Įrengti aukštą, garažas, pa
dalintas rūsys. Prie Nau
josios parapijos ir mokyk
los, krautuvių ir susisieki
mo. Parduoda savininkas.

IV 6-2562
(72-74)

REIKALINGAS 
vedęs vyras darbui minkų 
ūkyje. Nemokamai namas 
gyventi, alga. Patyrimas 
nereikalingas.

Teirautis tel. PR 1-1179.

HOME and 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

NAMŲ ŠEIMININKĖ 
dviems asmenims, gyve
nant kartu. Pageidaujama 
kiek angliškos kalbos. Nuo
savas kambarys su vonia.

Skambinti BE 4-9904.

ŠEIMININKĖ 
namų ruošai ieškoma 4 su
augusių šeimai. Privalo 
kiek susikalbėti angliškai. 
Prosijimas ii- valymas. Pui
kus kambarys su vonia ap
sigyventi, plius alga ir iš
laikymas.

Teirautis tel. 791-0322.

• Balių-koncertų ir kito
kių pramogų bei parengimų 
rengėjų dėmesiui.

Vincas Apanius, greta vi
sų kitų sodininkystės pa
tarnavimų atlieka ir deko
ravimo gėlėmis darbus pa
talpose. Kainos gana priei
namos ir bus atsižvelgta į 
pageidavimus, iš anksto su
sitarus.

Kreiptis; 382-1606
503 Rtehmond Rd. 

Richmond Hts., Ohio



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Eugenija Irena Mažei
kienė, birželio 15 d. baigė 
Roosevelt universitetą Chi
cagoje ii' gavo bachelor of 
arts diplomą. Ji išklausė 
atitinkamą kursą ir gavo 
leidimą mokytojauti Chica
gos aukštesnėse mokyklose

rusų, prancūzų kalbas ir fi
ziką bei general science. Eu
genija yra inž. Vaclovo Ma
žeikos, Korp. Neo-Lithua- 
nia Vyr. Valdybos pirmi
ninko, žmona. Ji pati pri
klausydama korpora c i j a i 
šiuomi įsijungia į neolithu- 
anų filisterių eiles. Linkime 
naujai mokytojai geros sėk
mės jos profesiniame bei 
asmeniniame gyvenime.

• Vytautas Kavolis iš
spausdino straipsnius apie 
”Art Content and Sočiai 
Involvement” Sočiai Forces 
gegužės mėn. numeryje ir 
apie ”Economic Conditions 
and Art Style” The Jour- 
nal of Aesthetics and Art 
Criticism vasariniame nu
meryje.

KNYGA APIE KOVAS DĖL 
LIETUVOS LAISVES

Birželinių Įvykių (sovietinių 
deportacijų ir lietuvių sukilimo 
1941 m.) proga Vokietijoj pasiro
dė vokiškai Dr. N.E. Sūduvio pa
rašyta knyga vardu "Allein, Ganz

JIE GINS LIETUVIŠKAS SPALVAS

AUSTRALIJOJE

Larry Jesevičius, Chicagos ASK Lituanica, Centro puolikas. tJgis: 
6*1”. Svoris: 225 svarai. Gimęs 1943 m. gegužės 20 d. Lankydamas 
Chicagos Gage parko aukštesniąją mokyklą žaidė krepšinĮ ir buvo ke
lis kartus išrinktas Į miesto (All-City) rinktinę. Aukštesniojoje mo
kykloje L. Jesevičius priklausė "Honor Society”. 1961 m. pradėjo elekt
ronikos studijas Notre Dame universitete. Čia atstovauja universi
tetą krepšinio komandoje, pastoviai žaisdamas centro pozicijoje. L. 
Jesevičius tiki, kad kelionė Australijon parodys, jog Amerikos lietu
viai didžiuojasi savo kilme ir sugeba panaudoti sportą geros valios 
misijai. P. Petručio nuotrauka

LAISVĖS KOVŲ 
DAINAS

išleistas Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo, dabar galite įsigyti per Dirvą 

už 5 dolerius.
Leidinys, kuris iki šiol buvo įteikiamas au

kojusiems LNF po 10 dol., galima įsigyti užsi
sakius per Dirvą ir atsiuntus 5 dolerius.

Užpildykite žemiau dedamą atkarpą ir, pri- 
siuntę 5 dol., tuojau gausite LAISVĖS KOVŲ 
DAINAS.

Prašau išsiųsti LAISVĖS KOVŲ DAINAS:

Pavardė ir vardas ..................................................... -......

Adresas .....................................................................................

Priedų: Čekis $..........................

Antanai linksminais... Chicago Lietuvių Moterų Klubo suruoštame tradiciniame-Debiutančių Baliuje, 
birželio mėn. 13 d. South Shore Country Klubo patalpose, kaip per per Antanines, dalyvavo ir keturi 
Antanai su savo palydovais. Iš kairės Į dešinę nuotraukoje matom: dr. Žibą, Mutual Federal Bendro
vės prezidentą John J. Kazanauską su žmona Antanina, buvusĮ generalinj Lietuvos konsulą Chicagoje 
Antaną Kalvaitį su ponia, Mutual Federal Bendrovės advokatą Antaną L. Lapinską, dr. Antaną JuozaitĮ 
ir ponią Lapinskienę. V. Noreikos nuotrauka

Allein Widerstand am Baltischen 
Meer..."

Joje trumpai primenamos lie
tuvių kovos su rusais praeity, bet 
daugiausiai vietos paskirta lie
tuvių pasipriešinimui vokiečių^ 
ypač sovietų okupacijų metais. 
Partizaniniam ginkluotam lie
tuvių pasipriešinimui ir pasyviai, 
lig šiol tebetrunkančiai, rezis
tencijai pavaizduoti autorius pa
naudojo Įvairius lietuvių, sovietų, 
amerikiečių ir vokiečių šaltinius.

Knyga turi 134 psl. Išleista Eu
ropos Lietuvių F ronto Bičiulių ir 
Dr. J. Kazicko lėšomis. Ji kny
gynuose nepardavinėjama. Kas 
norėtų ją Įsigyti arba dovanoti 
pažjstamiems, turi užsisakyti 
pas A. Grinienę, 8 Muenchen 54, 
Kristallstr. 8, Vokietijoj. Bro- 
šiūruotas egzempliorius kainuoja 
6 DM. (11/2 dol.), o kietais vir- 
Seliais - 9 DM, (2 dol.).

* PABALTIEČIŲ DRAUGIJA 
Vokietijoje birželio 12-14d.d. bu
vo susirinkusi suvažiavimo Koe- 
nigsteine prie Frankfurto. Suva
žiavimas buvo paskirtas nagrinė
ti klausimams, susijusiems su 
1944-1964 metų sovietų okupacija. 
Buvo laikoma visa eilė referatų 
aktualiomis temomis, o po prane
šimų sekė gyvos diskusijos.

Suvažiavime buvo renkami 
nauji Pabaltiečių Draugi jos orga
nai. Centro valdybos pirmininku 
perrinktas ligšiol draugijai vado
vavęs Dr. H. Kehren, aukštas 
Rheinland-Vestfalijos socialinių 
reikalų ministerijos pareigūnas, 
o naujuoju vicepirmininku išrink
tas Dr. A. Gerutis.

Vokiečių-lietuvių skyriaus lie
tuviškuoju pirmininku išrinktas, 
vieton ligšiolinio pirmininko Dr. 
Geručio, Valteris Banaitis iš 
Muencheno, o vokiškasis pirmi
ninkas pasiliko Dr. H. J. Dahmen, 
Draugijos generaliniu sekreto
riumi pasiliko A. Gruenbaum.

Suvažiavime, tarp kitų, dalyva
vo Vilko Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas J. Glemža.

Pabaltiečių Draugija šiemet 
dar rengia "Kultūros Dienas” 
Hannoveryje ir Tueblngene.

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Vytautas Alantas — 9 
dramos veikalai 5 dol.

Pulgis Andriušis — Pu
rienos po vandeniu — 1.50 
dol., kietais virš. — 2 dol.

A. Šapoka — Senasis Vil
nius — 5 dol.
J. Kralikauskas — Min

daugo nužudymas — 3 dol.
K. Bradūnas — Sidabri

nės kamanos — 2 dol.
J. Ignatonis — Lūžiai — 

3 dol.
A. Tyruolis — Metų vin

giai — 3 dol.
Aloyzas Baronas — Sau

lės grįžimas, novelės — 1.50 
dol.

Juozas Mikuckis — Der
liaus Vainikas — eilėraš
čiai — 3 dol.

Visa eilė kitų anksčiau 
pasirodžiusių knygų, albu
mų, poezijos rinkinių.

SUTARĖ DĖL 
VLIKO SUDĖTIES

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybos iniciatyva 1963.6.22 
New Yorke sukviestas Vliką su
darančių .organizacijų, Nepriklau* 
somybės Talkos organizacijų ir 
Lietuvių F ronto Bičiulių atstovų 
pasitarimas Lietuvos laisvės ko
vos vieningos vadovybės suda
rymo klausimui sudarė komisi
ją — "Birželio 22 Komisiją", ku
ri, vykdydama jai pavestą užda
vinį, savo posėdžiuose 1963. VII 
5, 22, X.l, XI 5. ir 1964 1.31,
n.10, IV.10, V.22 ir VI.20 suta- 
_rė apsijungusio Vyriausiojo Lie
tuvos Išlalsvinimp Komiteto su- 
dėtĮ bei struktūrą ir priėmė ap- 
s įjungimo pareiškimą. Apsi j tin
gimo protokolą ir vienybės pa
reiškimą komisijos pirmininkas 
pateikia Vilkui, Talkai ir LFB 
ratifikuoti iki 1964.9.1.

J. Puzinas
"Birželio 22 Komisijos" 

Pirmininkas

jorų skautijos pareigūnai Marija Mažeikaitė ir Antanas Butkevičius 
Chicagoje Įvykusių Vid. Vakarų sporto apygardos plaukymo pirme
nybių metu. Z. Degučio nuotrauka

PREZIDENTO
ANTANO SMETONOS 

MONOGRAFIJA
Irisus ir paruošus aplanką, neužilgo šis 

ALEKSANDRO MERKELIO 
parašytas kapitalinis veikalas pasirodys kny

gų rinkoje. Monografiją leidžia 
Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Valdyba.

Neužilgo knyga bus išsiuntinėta garbės 
prenumeratoriams ir prenumeratoriams.

Šį leidinį dar galima iš anksto užsiprenu
meruoti, prisiuntus 10 dol. ALT S-gos iždi
ninkui Povilui Ališauskui — 95-26 U7th St., 
Richmond Hill, Nevv York; Dirvai, 6907 
Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103 ir per 
vietos ALT S-gos skyrių valdybų narius.

Stambus ir gražiai paruoštas veikalas po 
rugsėjo 1 d. knygų rinkoje kainuos 14 dol. 
Todėl norintieji pasinaudoti proga ir leidinį 
įsigyti pigesne kaina, skuba jį jau dabar už
siprenumeruoti.

KAIP 
INVESTUOTI Į 
NEKILNOJAMĄ 
TURTĄ

Nekilnojamo turto jslgyji- 
mas lieka neribotas. Vis dar 
randama šioje šalyje tinka
mos žemės statybai... ypa
tingai augančioje Arizonoje. 
Ir jūs galite ten įsigyti ge
rus sklypus pigiau negu įsi
vaizduojat.

Kodėl Arizona? Todėl, kad 
sklypų kainos priklauso nuo 
kiekio žmonių, norinčių įsi
gyti iš jūsų sklypų. Kaina 
bazuojasi žmonių skaičiumi 
ten ir pareikalavimu šian
dien ... Kaina rytoj bazuosis 
žmonių skaičium ir pareika- 
vimu rytoj. Svarbiausia, pirk
ti sklypus besiplečiančiose 
srityse. O Arizona auga la
bai sparčiai... didžiausiu 
pelno potencionalu.

Yra visa eilė klausimų — 
ir atsakymų.

Kaip įsigyti gerų sklypų? 
Ar vieni sklypai turi dau
giau patencionalo už kitus? 
Kaip atspėti, kurį pirkti ? Ko 
ieškoti — ko vengti? Kokie 
privalumai perkant iš paty
rusios statybos bendrovės ? 
Ar dar yra tinkamos žemės 
už prieinamų kainų ir sųly- 
gas? Ar yra garantija, kad 
toji žemė pristatoma teisin
gai?

Kad gauti atsakymus į 
šiuos ir daugelį kitų gyvy
binių klausimų, siųskite šį 
kuponų šiandien. Niekuo ne- 
įsipareigojate.

Skambinti 371-5600.

• Virgilija Matekūnaitė 
šį mėn. baigė Hunter Col- 
lege of the City University 
of New York, įsigydama ba

■■

S

Southwest Comniunities 101 
13878 Cedar Rd.
Cleveland, Ohio

I would likę to have, with- 
out obligation, my free il- 
lustrated Arizona Land In- 
vestment Kit.

Name __________________

Address______ __________
City_________Statė______
Tel........................ . ................... 

kalaurės laipsnį ir, kaip pa
sižymėjusi moksle, įtrauk
ta i dekanato garbės sąrašą 
(Dean’s list). Studijavo zo
ologiją ir chemiją. Jaunoji 
akademike savo studijas 
tęs toliau, nes nori įsigyti 
magistro laipsnį.

Virgilija yra Lietuvių 
Skaučių Seserijos ir Aka
demikų Skaučių draugovės 
narė. Taip pat 10 metų da
lyvavo New Yorko lietuvių 
tautinių šokių grupėje.

• Alfredas Kleinaitis šio
mis dienomis įsigijo Bache
lor of Arts laipsnį iš kūno 
kultūros valstybiniame Illi- 
nois universitete Urbanoje, 
kuriame jis be to studijuo
ja ir vokiečių kalbą. Jis pa
siryžęs užsimotose srityse 
gilintis toliau.

Kiek patirta, Alfredas 
Kleinaitis Urbanoje eina lie" 
tuvių studentų sąjungos 
pirmininko pareigas, vado
vauja studentų lietuvių 
tautinių šokių grupei ir yra 
Phi Epsilon Kappa narys. 
Be to jis priklauso akade
mikų Korp! Vytis ir žai
džia Lituanicos pirmoje 
futbolo komandoje Chicago
je. Taip pat kurį laiką Al
fredas Kleinaitis aktyviai 
dirba Chicagos lietuvių 
evangelikų Tėviškės jauni
mo ratelio valdyboje.

• ĮSTATYMO PROJEKTAS JAV 
SENATE, kuriuo numatomi stam
būs pakeitimai pensijų ir socia
linės apsaugos planuose, žymiai 
pakeltų mokesčius nuo 1965 m, 
sausio 1 d., kartu padidinant pen
sijų išmokėjimus.

♦ GUB. ROCKEFELLERIO PAS
TANGOS savo rinkiminės kampa
nijos aparatūrą perleisti gub. 
Scrantonui ne visur randa nori
mą pritarimą. Virginijoje visa 
rinkiminė organizacija pasisakė 
už — GoldwaterĮ.
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