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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

'Lietuvių tauta susilauks dienos, 
kada jos nepriklausomybė vėl 

bus atstatyta’
RESPUBLIKONŲ KANDI

DATO Į VięEPREZIDENTUS 
W. E. MILLERIO SVEIKINI

MAS LIETUVIŲ DIENOS 
PROGA

Lietuvių Dienai New Yorke 
rengti komiteto pirm. prof. J. 
Stukas gavo tokio turinio svei
kinimą iš respublikonų kandi
dato į JAV viceprezidentus 
kongr. William E. Millerio:

"Prašau priimti mano ge
riausius linkėjimus Lietuvių 
Dienos pasisekimui New Yor
ko mugėje.

Lietuvių tauta susilauks die
nos, kada jos laisvė įr nepri
klausomybė vėl bus atstatyta. 
Lietuva, nors ir Sovietų Są
jungos pavergta valstybė, pri
valo būti pripažinta atskira

SUSIRINKOME LIETUVIU TAUTOS
KANČIOS ŽENKLE

J. KAJECKO, LIETUVOS 
ATSTOVO, KALBA PASA
KYTA LIETUVIŲ DIENĄ, 
PASAULINĖJE MUGĖJE, 

NEW YORKE, 1964 M. 
RUGP. MĖN. 23 D.

Kai Amerikos lietuvių išei
vija pereitų dviejų šimtmečių 
kryžkelėje atstovavo paverg
tą tautą Paryžiaus Pasaulinėje 
Parodoje, "vargdieniai lietu
viai jau dejavo nuo senų lai
kų”. Chicagos Tarptautinės 
Parodos Lietuvių Dieną 1933 
m. palydėjo gedulas dėl Da
riaus-Girėno žuvimo. Kai prieš 
ketvirtį šimtmečio Lietuva da
lyvavo New Yorko Pasaulinė
je Parodoje, "Lietuvis netikė
jo, kad vėl pavergtas bus”.

Šiandien susirenkame Lie
tuvių Tautbs kančios ženkle. 
Ją simbolizuoja mūsų kryžius. 
Kryžiai mums artimi. Mūsų 
tautiečių Tėvynėje ir tremtyje
"kryžiais nužymėti kapai,
O Viešpatie, lai dangaus sodtios 
Lelijomis pražysta jų vardai”.

(Gr. S.)

Mes didžiuojamės šia Diena. 
Pradėjome ją malda už Tėvy
nę. Susikaupėme prie savojo 
kryžiaus. Prisiminėme žuvu
sius už tėvynę.

Lietuvos kryžius ne tik kan
čios, bet ir vilties bei prisikė
limo simbolis. "Kryžius gyva
tą. ne mirtį žadėjo”.

Vietoj sunaikintų Lietuvos 
pakelėse kryžių, vietoj užda
rytų bažnyčių ir garbei žuvu
sių už pamiltąją Lietuvą, mes 
šiandien iškilmingai statome 
laisvėje kitą stulpą, kuris pri- 

Muzikai dirigavę chorui-Lietuvių Dienoje New Yorke. Stovi iš kairės: Vaclovas Verikaitis, Jeronimas 
Kačinskas, Alice Stephens, Alfonsas Mikulskis ir Vytautas Strolia. V. Pliodžinsko nuotrauka

tauta ir jos vadovybė egzilyje 
teisėtais lietuvių tautos atsto
vais. Lietuva ir jos epokinė 
kova už laisvę privalo būti iš
kelta šioje dienoje, New Yor
ko Pasaulinėje mugėje. JAV 
politika privalo daryti viską, 
kas yra jos galimybių ribose, 
kad pagelbėti Lietuvai atgauti 
jai tinkamą vietą laisvųjų tau
tų bendruomenėje. Mano nuo
širdūs norai yra, kad jūsų bal
sas būtų išgirstas JTO ir kad 
tos organizacijos delegatai leis
tų atvirai diskutuoti Lietuvos 
pavergimo ir komunistinio im
perializmo klausimą. Aš pri
mygtinai reikalauju JAV de
legaciją JTO, kad Lietuvos ne
priklausomybės klausimas pa
tektų į dienotvarkę galimai ar
timesniu laiku”.

laiko Lietuvos namo sieną, tai 
ryžtą kovoti, ištverti ir laimėti.

Seks mūsų širdžiai artimi 
šokiai bei dainos. Malda bei 
kultūrinis lobis lydėjo mūsų 
tautos vargo ir džiaugsmo die
nas.

. "Tautos dainele, tu gaivinai 
Per ilgus amžius mūsų sielą; 
Viena budėjai, kai milžinai 
Kapuos sapnavo sali mielą”.

(Maironis)

Mes gėrimės pirmininko, 
prof. J. J. Stuko ir jo artimųjų 
talkininkų auka Lietuvai.

Mes džiaugiamės šios dienos 
programos vedėja, lietuvių 
tautos pažiba, Rūtele Kilmo- 
nyte, ir jos labai vertingu įna
šu šią atmintiną dieną pra
turtinti. Mes džiaugiamės jos 
džiaugsmu ir dėl Močiutės iš
vadavimo.

Visiems talkininkavusiems, 
kad šis pasirodymas būtų sėk
mingas ir atmintinas.^ giliai 
nuoširdžiai dėkojame. Šis pa
sirodymas iškilmingai liudija, 
kad mes tebegyvi skriaudžia
mai tautai. Tokiais mes pasi
ryžę pasilikti iki lietuvių tau
tos laisvės aušros.

Gretimai pastatytą Kryžių 
aukojame Tau Nemirtingoji 
Lietuva! Aukojame jį tavo 
gerbingiems sūnums. Aukoja
me jį jų motinoms.

Linkime, kad tų "bežadžių 
ašaros pavirstų Tavo garbei 
perlais”. Rūpintojėlis telaimi
na ir mūsų sėją ir piūtį. Se
kanti Lietuvių Diena tebūnie 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės triumfo Diena jos 
amžinojoj sostinėj — Vilniuje.

Lietuvių Diena 
New Yorke

New York Times rašo, kad 
lietuviai gerai atžymėjo savo 
Dieną ir kad net karštas oras 
nepalaužė programos dalyvių 
pasiryžimo. Times rašo, kad 
dalyvavo 800 šokėjų, 1,400 
choristų-dainininkų ir apie 
16,000 lietuvių, kurie beveik 
pripildė didžiulę Singer Bowl 
patalpą. 6 valandas užsitęsu
siai programai nepakenkė nei 
karštas oras nei grasinantis 
lietus. Tai pirmas atsitikimas, 
kad ši vieta taip gausiai buvo 
užpildyta.

New York Times ir kitų ap
skaičiavimais, lietuvių galėję 
būti iki 20,000, nes nevisi lie
tuviai vienu metu buvo užėmę 
vietas patalpoje. Daugelis bu
vo stovinčių ir vaikščiojančių 
po patalpas ir lauke, nes karš
tas oras tikrai buvo ne visiems 
lengvai pakeliamas.

New York Times ir kita 
New Yorko spauda labai pa
lankiai rašė apie Lietuvių Die
ną. Tai geriausiai ir skaitlin
giausiai savo programą paren
gusi tauta.

Šokėjai padarė labai gerą 
įspūdį. Jungtinio choro dainos 
buvo nelabai gerai girdimos. 
Gerą įspūdį darė paradas, ka
da atskiri chorai, šokėjai, o 
ypač krepšinio rinktinės vyrai, 
tik ką grįžę iš Australijos, įžy
giavo į Singer Bowl patalpas. 
Chorai ir šokėjai nešė savo 
plakatus.

(Nukelta į 2 psl.)

Vietname 
nesimato 
laimėjimo

* VIETNAMO karinės juntos 
politinė krizė, nuvertus gen. 
Khanh iš pasiskelbto preziden
to posto, nustūmė karines to 
krašto pastangas kovoje su komu
nistais į antraeilę vietą. Budis
tų ir studentų demonstracijos, 
nesugebėjimas sudaryti krašto 
pasitikėjimą turinčios civilinės 
vyriausybės, vis didėjanti ko
munistų infiltracija ir nesėkmin
ga kova su jais, sudaro labai rim
tą padėtį. Susidariusiai kebliai 
padėčiai ieškomi kaltininkai, ku
rių tarpe minimas ir naujasis

Vėliavų paradas atidarant Lietuvių Dieną Pasaulinėje Mugėje New Yorke. V. Pliodžinsko nuotrauka

JOHNSONAS IR HUMPHREY
DEMOKRATU KANDIDATAI

Prezidentas Johnsdhas ir jo 
pasirinktas kandidatas vicepre
zidento postui demokratų konven
cijoje buvo nominuoti aklamaci
jos būdu. Tuo būdu buvo išveng

ta kilusių ir galėjusių išsiplėsti 
nesusipratimų su kai kurių pie
tinių valstijų delegacijomis 
(Alabamos ir Mississippi), ku
rios, atrodo, nebuvo linkę vis
ką priimti -- paplojlmu.

JAV ambasadorius gen. M. Tay- 
lor.

Prez. Diem nužudžius nesusi
laukta siektosios stabilizacijos 
krašto vadovaujančiuose sluoks
niuose, lygiai kaip nesusilaukta 
skelbtųjų laimėjimų kovos su ko
munistais frontuose.

* SOVIETŲ S-GOS VADOVYBĖ 
tęsia vizitus užsienyje ir sateli
tinių kraštų sostinėse. Chruščio
vas lankosi Čekoslovakijoje, sten 
giantis patraukti to krašto komu
nistų partijos vadovybę Maskvos 
pusėn ginče su Pekinu. Į vis te- 
besišiaušiančią Rumuniją Chruš
čiovas pasiuntė savo "preziden
tą" Mikojaną. Gi Brežnevas, at
vykęs į Romą Togliatti laidotu
vėms, lankėsi ir Vatikane, bet 
nebuvo ten priimtas jokio oficia
laus pareigūno.

♦ RYTŲ VOKIETUOJE palei
džiami politiniai kaliniai, kurių 
priėmimui Vak. Vokietijos vyriau 
sybė į pasienį pasiuntė eilę auto
busų. Nepatvirtintomis žiniomis 
tuo reikalu tarp abiejų Vokietijos 
dalių būta slapto susitarimo ir 
galimas dalykas, kad tuo reikalu 
padaryta nuolaidų iš abiejų pusių. 
Dauguma paleidžiamųjų yra jau
nesnio amžiaus, nuteisti už gel
bėjimą kitiems pabėgti į Vak. 
pusę.

Pagreitintas prez. Johnsono 
pasirodymas konvencijoje jau 
trečiadienį, rugp. 26 d. vakare, 
apramino keblumų susilaukusią 
konvenciją ir pavertė ją spektak
liu, kurį lydi galingos valstybės 
prezidento pasirodymai.

Prezidento nominacijai buvo 
likęs tik formalumas, kad ir at
likus pagal visas tradicijas ir 
konvencijų ceremonialą. Jo pa
skelbimas senat. Humphrey 
kandidatu į viceprezidentus gal 
kai kam iš delegacijos narių 
konvencijų salėje ir buvo "sen
sacija", bet stebėjusiems įvy
kius per televiziją , jis jį jau 
Washingtono aerodrome prista
tė spaudos, televizijos ir radijo 
atstovams, kaip "būsimą JAV vi
ceprezidentą".

Ir taip, be priešrinkiminio lai
ko gaišinimo ir didelių išlaidų, 
paplojimu ir konvencijose pri

Lietuvos gen. konsulas New Yorke J. Budrys įteikė Lietuvos Dip
lomatijos dovaną - statulėlę kiekvienam krepšininkui dalyvavusiam 
išvykoje į Australiją. Nuotraukoje krepšininkas Adzima priima do
vaną iš gen. kons. J. Budrio. V. Pliodžinsko nuotrauka

imta pompa, triukšmu ir dai
nomis, demokratų partija turi 
kandidatus, kurių dabar jau lau
kia sunkus ir įtemptas darbas.

Priežastys, dėl kurių uip il
gai nebuvo skelbiamas prez. John ■ 
šono pasirinktas kandidatas vice
prezidento postui aiškinamos tuo, 
kad buvo siekiama pasirinktam 
kandidatui kuo platesnio priuri
mo demokratų sluoksniuose ir

Hubert H. Humphrey

kad su pačiu kandidatu buvo il
gai tariamasi dėl viceprezidento 
funkcijų.
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PREZIDENTAS DE GADLIE, PRANCŪZIJA,
TRETYSIS PASAULIS, LIETUVA IR... VLIKAS

De Gaulle užsienio politika vi
siems ant liežuvio. JI yra sudė
tinga ir komplikuota ir susilau
kia begalo priešingų, bet visada 
aistringų nuomonių ir interpreta
cijų. Vieni, "besąlyginiai", de 
Gaulle politikai pritaria ir ją gi
na lyg kokią neklaidingą dogmą, 
kurios kad ir mažiausia kritika 
yra beveik neatleistina nuodėmė, 
o kiti, kurie tą politiką smerkia, 
tų smerkimų aštrumu beveik duo
da motyvų savo priešininkams. 
Besąlyginiai (ypač dabartinio par
lamento gaulistų dauguma — 
UNR — UDT) bet kuriai opozi
cijai tuoj prikiša blogas intenci
jas kenkti tautos interesams vien 
tik todėl, kad drįsta pasisakyti 
prieš vyrą, kurio nevalia net dis
kutuoti, pirmiausia kad jis negali 
klysti, o antra — todėl, kad jis 
įkūnija tėvynę... Sutapdindamas 
save su tėvyne ir su Prancūzi
ja savo asmens kultui kelti ne
mažai prisideda ir pats de Gaulle. 
Be abejo de Gaulle yra reta ir 
monumentali asmenybė, bet jo 
užsienio politikai (ir vidaus!)ne
trūksta ir rimtos opozicijos, bent 
jau kritikos ar didelių rezervų. 
Joje pasireiškia ne šiaip kokie 
rašeivos, bet rimti politikai, eko
nomistai, universitetų profeso
riai, buvę diplomatai, tokie kaip 
R. Aron, Franęois - Poncet, M. 
Duverger, P. Reinaud, necituo
jant daugybės kitų ir visai ne
paminint užsieniečių. P. Reinaud. vyzdį ir įrodyti trečiajampasau- 
buvęs per karą min. pirmininkas, 
tas kurs kaip tik iškeldino de 
Gaulle iš nežinomųjų,įtraukda
mas jį J vyriausybę ir pasiųs
damas jį su misija J Angliją, ne
seniai paskelbė net ištisą kny
gą, kurioj negailestingai griauna 
de Gaulle politikos visumą, tvir-

J. LANSKORONSKIS 
Paryžius

tindamas dargi, kad iš de Gaulle 
vardo "laikui padarius savo dar
bą", tepasiliks tik neišdildoma 
18 birželio atmintis, (kada de 
Gaulle iš Londono kreipėsi į tau
tą savo atsišaukimu "tęsti karą"), 

Komentarai apie de Gaulle po
litiką palietė ir mūsų spaudą. 
Savo laiku A. Greimas paskelbė 
straipsnį, kurio pagrindinės min
tys būtų: de Gaulle pasiryžo ko
voti prieš Jaltos nutarimais su
kurtą pasaulį. Tam tikslui jis ko
voja prieš amerkonišką "leader- 
shipą", jungia Europą, talkinasi 
visus nepatenkintus JAV vedama 
politika, imasi vadovauti trečia
jam pasauliui, kurio globėju, 
..."silpnojo ir badaujančio pa
saulio gynėju būti -- esanti di
džioji Prancūzijos misija...", 
prieš ui savo valia ir malone ne
tik savosioms kolonijoms davęs 
nepriklausomybę, bet ją paskelbęs 
ir visam pasauliui (pagal A. Grei
mą dixit Nasser). Už tai visi Af
rikos juodukai jį garbina ir laiko 
didžiuoju draugu. Dėl viso ko da
bar jis suartėja ir su Kinija, jei 
nesakyti ieško su ja sąjungos, o 
nenorėdamas savo pašonėje įsi
taisyti kitos Kubos, jis beria 
Alžirui milijardus, kad duoti pa-

si,kad mūsų spaudoje tarptauti
niais klausimais rašoma nema
žai, nors nevisada tie rašiniai 
siejami su mūsų kraštu. Nema
žai beriama ir kritikos vaka
rams, kad jie, apakę ir komu
nizmo ideoligijos ir taktikos ne- 
nusimanėliai, visur užleidžia 
diplomatinę iniciatyvą rusams, 
tiki į jų peršamą "taikią koeg
zistenciją", J jų liberalizaciją, 
orientuojasi į pavergtoms tau
toms nepriimtiną status quo, kurs 
pats savaime yra priešingas tai
kos sąvokai ir karčiai prikiša 
Vakarams, kad jie nepriverčia 
SSSR duoti pavergtiesiems kraš
tams apsisprendimo teisių. Žo
džiu — Vakarus pamokinančios 
literatūros netrūksta. Ko pasigen
dama — tai kruopščios, sąžinin
gos, objektyvios ir faktais pa
grįstos analizės, o svarbiausia, 
iš tos analizės sekančios logiš
kos sintezės, vieton kurios dės
toma autoriaus nuomonė, lyg "ko
kia nebeginčyjama tiesa ar sva
rus argumentas. Nuomonė ne
visada yra tiesia ir dar mažiau 
argumentas.

Mėginsiu ir aš paanalizuoti kai 
kuriuos de Gaulle politikos as
pektus.

lietuvių Diena...
(Atkelta iš 1 psl.)

New Yorko spauda labai 
gražiai atsiliepė apie šokėjų 
rūbus ii ta proga pažymėjo, 
kad Elena Jurgėlaitė iš Wa- 
shingtono dėvėjo tą pati kos
tiumą. kurį jos motina dėvėjo 
Lietuvių Dienoje 1939 metais.

LKPP pirm. prof. J. Stu- 
kui atidarius Lietuvių Dienos 
iškilmes ii’ pasveikinus didžiu
lę lietuvių minią, padėkojus 
choristams, šokėjams ir jų va
dovams, vyskupas Vincentas 
Brizgys aukojo Mišias. Prel. 
Jonas Balkūnas pasakė pa
mokslą lietuviškai ir angliškai. 
Lietuvos Atstovas Juozas Ra
jeckas ir šen. Kenneth B. 
Keating pasakė kalbas.

Programą pravedė Rūta Lee 
Kilmonytė. Buvo atvykusi Bo- 
bo Rokefellerienė (Ieva Pau- 
lekiūtė) ir sveikino lietuvius, 
o ypač programos dalyvius, 
šokėjus, choristus. Ji stebėjo
si, kad tiek daug lietuvių da
lyvauja. Buvo ir daugiau gar
bingų svečių, daug spaudos 
žmonių, o ypač fotografų.

Komitetas ilgai ir sunkiai 
dirbo, kad šioms iškilmėms 
gerai pasiruošus ir prieš pa
saulį Lietuvos ir lietuvių var
dą aukštai iškėlus. Tas gerai 
pavyko.

A. S. Trečiokas

liui "kaip Europa moka leisti 
nepriklausomoms tautoms lais
vai tvarkytis..."

Iš tokių ir panašių prielaidų 
A. Greimas išveda, kad de Gaulle 
dėka Prancūzija pagaliau turi 
savo pasaulinę politiką, kurios 
neturi JAV.

Aiškindamas Kinijos pripaži
nimą de Gaulle intencijomis su- 
piūdyti Pekino ir Maskvos ko
munistines ‘bažnyčias’ neutrali
zuojant be to pietryčių Aziją ir 
tuo būdu nukreipiant Kinijos akis 
į Sibiro erdvę, A. Greimas daro 
toli siekančius spėliojimus, kad 
tel naudinga pradedančioms kra
tytis rusų varžtais pavergtoms 
tautoms ir žinoma Lietuvai, ir 
pareiškia nuomonę de Gaulle po
litika neatrodo kenksminga Lie
tuvai, o jei taip, tai VLIKAS, jei 
iš tiesų yra lietuviško politinio 
galvojimo smegenų centras, turi 
pareikšti savo nuomonę...

Pažįstu A. Greimą jau seniai, 
pažįstu kaip labai išsimokslinu
sį, darbingą ir pilnąja žodžio pras • 
mę visapusišką inteligentą su ku
riuo labai mielai draugaujame, 
bet nežinojau, kad jis yra toks 
karštas vlikininkas ir taip verti
na jo nuomonę. Aš irgi esu vll- 
kininkas, bet mūsų nuomonės dėl 
jo vaidmens kažin ar visai su
tampa, bet apie tai kitoj vietoj.

Nežinau, ar Vilkas ir bendrai 
veiksniai, atsiliepė į tą plačios 
apimties straipsnį. Spaudoje te- 
skaičiau kiek rezervuotą V. Meš
kausko str., kurs priduria "... jei 
iš to kas išeitų (atseit iš de Gaul
le "pasaulinės politikos") --Vil
kas turi persikelti į Paryžių"... 
ir tardamas kad "gera būtų, kad 
spauda, pamiršdama ‘parapines’ 
politikas, pasvarstytų karts nuo 
karto ir Lietuvos galimybes tarp
tautinės politikos kontekstuose" 
-- duoda žodį Paryžiui.

Esu paryžietis ir nors nesu 
polemistas, žodį imu: man rodo-

***
Niekas savo politikos nemo

ka apsupti tokiu paslaptingumu, 
kaip de Gaulle. Niekas tikrai ir 
nežino, ko jis siekia ir kur eina. 
Dažnai jis, ex abrupto, savo pa
reiškimais spaudai, per taria
mas spaudos konferencijas, pa
stato netik pasaulį prieš naują, 
jo vieno sukurtą politinį faktą, 
bet ir savo artimuosius bend
radarbius ir vyriausybės narius, 
kuriems atitinka pareiga aiškinti 
ir ginti Prancūzijos, atseit de 
Gaulle, politikos vingius. Todėl 
analizuoti jo vedamos politikos 
gaii'es nelengva ir tų aiškinimų 
yra tokia daugybė.

Daug jo užsimojimų galima iš
skaityti jo atsiminimuose."Bend- 
radarbiauti su vakarais ir sury
tais, prireikus įeiti į sąjungą su 
viena ar su kita puse, nieku bū
du nepasiduodant bet kurios for
mos priklausomybei..." rašo jis 
atsiminimų III tome. Ir kitoj vie
toj: "veikti politinį, ekonominį ir 
strateginį susigrupavimą valsty
bių, kurios ribojasi su Reinu, 
Alpėmis ir PIrenejais. Padary
ti iš tos organizacijos vieną iš 
trijų planetinių galybių ir, jei

kada prireiks, arbitrą tarp so
vietų ir anglo-saksų stovyklų..." 
Tokias perspektyvas de Gaulle 
vaizdavosi 1945 m., kada tik iš
laisvinta Prancūzija dar buvo 
griuvėsiuose ir bejėgė. 1964 m. 
valstybei atslstačius ir atkutus, 
yra natūralu priskirti de Gaulle 
panašias ambicijas ir užsimoji
mus, kurie, žiūrint aplinkybių, 
gali ir įvairiuoti viena ar kita 
linkme. Ne be visiško pagrindo 
Vak. Vokietija truputį šnairuoja 
į įvairias prancūzų politikų, par
lamentarų ir kapitalo atstovų mi
sijas, kurios vis dažniau ekskur- 
suoja po Sovietiją.

Aš jau esu viename kitame 
straipsnely prasitaręs apie Eu
ropos, kaip trečiosios jėgos ga
limybes. Nekartosiu,tačiau rei
kia pabrėžti, kad to principo — 
Jungtinės Europos, nei išradė
jas nei iniciatorius nėra vienas 
de Gaulle. Principas jau seniai 
visų Jungtinės Europos šalinin
kų protuose ir lūpose. Nėra jis 
ir europinio jungimosi gyvenimiš
kas pradininkas, nei iki šiam lai - 
kui pasiektų laimėjimų įkūnyto
jas. Priešingai, dar nebūdamas 
valdžioj, jis per savo šalininkų 
tarpininkavimą parlamente buvo 
visada Europos susijungimo 
priešininkas. Europa pradėjo 
kurtis prieš 1958 m., dar jam val
džios nepaėmus. Ir Europinė 
Anglies ir Plieno bendruomenė 
(CECA) ir Europos Taryba ir 
Romoje pasirašyta Ekonominės 
Bendruomenės sutartis yra vis 
taip nuvertintos IV Respublikos 
nuopelnas. Europiečiai prisibijo
jo, kad de Gaulle visas tas pas
tangas sutrukdys. Laimei, ir už 
tai reika jam atiduoti garbę, to 
neatsitiko. Jis pasidarė jos rė
mėjas, vis dar pasilikdamas prie
šiškas politiniam Europos apjun
gimui, ko pageidauja jo partne
riai.

Mėginsiu trumpai suglausti 
"trečiosios jėgos" prielaidos 
politines pasekmes,kaip jas mėgs
ta aiškinti gaulistai. Leiskim sau, 
Jungtinė Europa jau egzistuoja. 
Leiskim dargi, kad Prancūzija 
(de Gaulle ar kito vadovaujama) 
pasidaro tos Europos spiritus 
movens ir kad Vokietijos hege
monijos baimė atpuola (ji šian
dien Europoje visais požiūriais 
yra stipriausia). Maskvai, be 
abejo, saugesni ir priimtinesni 
kaimyniniai ryšiai su de Gaulle 
Prancūzijos vadovaujama euro
pine Europa,negu su amerikoniš
ka Europa, kurioj Vokietija vai
dintų svariausią vaidmenį. Tos 
prielaidos pagrindu de Gaulle gar
bintojai ir jo slaptos minties aiš
kintojai tuoj daro milžinišką 
šuolį pirmyn. Europinės Europos 
vadovas de Gaulle, be abejo, spė
lioja, kad jie nelauktų, kaip ame
rikonai, kol problematinė ateitis 
išspręstų klausimus kurie iki 
šiam laikui pasilieka neišspręs
tais. Savo sprendimų viešpats, 
nusikratęs neveiklumu, jis im
tųsi iniciatyvos prispirti prie 
mūro Sov. Sąjungą jokiais pasiū
lymais: panaikinti Varšuvos ir 
NATO paktus; evakuoti SSRS oku
puotus kraštusbatitraukti Ameri
kos jėgas iš Europos ir panai
kinti strategines bazes; pradėti 
platų ekonominį bendradarbia
vimą su buvusiomis Varšuvos 
pakto valstybėmis... Taip būtų įgy
vendintas Europos iki Uralo pla
tus užmojis, apie kurį de Gaulle 
ne kartą yra užsiminęs.

Jei Sov. S-ga tikrai nori suma
žinti įtampą, jei nori pakelti pi
liečių gerbūvį sumažinant atomi
nį ginklavimąsi, toks Europos 
klausimų visumos sprendimas 
turėtų Sov. S-gą dominti, ir jei 
ji pradeda baimintis Kinijos au
gančia galybe ir grėsmė, toks 
sprendimas ją turėtų tuo labiau 
dominti. Visose liaudies demok
ratijose komunizmui subankruta
vus būtų sugrąžintas tiems kraš-

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

VIENI BARAS, KITI AIMANUOJA, kad daugelio mūsų pa
triotizmas (lietuviškasis), esą, vėsta. O St. Y. anądien Draugo 
Kertinėj Paraštėj (rugp. 8) susirūpino patriotizmo pertek
lium. Nepersitempkit, sako. Konkrečiai, --nekiškit to Vilniaus 
vardo į Washingtono koplyčią.

, Prikėlęs talkon A. Smetoną iš 1912 m. Vilties, įtikinėja, kad 
krikščionybės sąvoka platesnė už tautybės. Tad, regis, turėtų būti 
taip paprasta siauresniąją sutalpinti platesnio jo j... Pavadintų kop
lyčią Vilniaus Aušros Vartų Marijos vardu, ir tautybė būtų soti, ir 
krikščionybė, regis liktų sveika, argi ne? Jeigu negalima, tai ar čia 
nėra taip, kad platesniojl sąvoka tariasi savo platumo įgalinta siau
resniąją pastumti į šalį ir priversti užsičiaupti?

Vilniaus vardą koplyčiai peršančiuosius laiko "ultra-patrio- 
tals" ir net vėl Smetonos ir Tumo pavyzdį rodo, — jie mat savo lai
ku atsisakę susidėti su "ultra-patriotais", pasišovusiais net rusų 
generalgubernatoriui talkininkauti kovoje su polonizmu. Bū
tų galima pridurti ir kitą pavyzdį. Sakysim, tuos atsargesniuosius, 
kurie atsisakė susidėti su kaikuriais kitais "ultrapatriotais",buvu
siais pasišovusiais talkininkauti net vokiečių generalkomisa- 
rui kovoje su bolševizmu. Bet tie pavyzdžiai, regis, galėtų ne 
tramdyti, o tik padrąsinti dabartinius kovotojus už Vilniaus Auš
ros Vartų vardą Washingtone... Nesgi ir jie, šiuo atveju kaip kata
likai, atsisako susidėti su tais "ultrakatalikais", kurie atrodo esą 
pasišovę talkininkauti amerikiniams "generalvikarams" ko
voj su ateizmu.

Smetona ir Tumas nenorėjo talkininkauti rusų generalguber
natoriui greičiausia todėl, kad tasai saviškais, ne lietuviškų intere
sais vadovaudamasis lenkus tramdė. Ir vokiečių generalkomisa
rai su bolševikais kovojo sumetimais, kurie lietuviams nieko gera 
nežadėjo. O ką žada lietuviams katalikams amerikiečiai (airiai, 
lenkai ar kiti favoritai) "generalvikarai"? Tautinį "melting pot"?

Kažin ar pats St. Y. neturėtų susimąstyti ties jo rodomu Sme
tonos - Tumo pavyzdžiu ir gal jį atitinkamai pasekti. Tačiau atrodo 
tebesirūpinąs, kaip čia tas lietuvių katalikų tautines apsiracijas ap
malšinus. Dar kartą atsirėmęs į Smetonos 1912 metų išsitarimą, 
apgailestauja, kam mes tik "lietuvišką kojątemiklinam". Esą, rei
kia neišleisti iš akių organinio ugdomųjų vertybių ryšio. Atseit, rei
kia miklinti visą kūną, ne vien "lietuviškąją koją".

Teisingai! Ir čia, regis, jei, brangią koplyčią bestatant, būtų 
buvę atsižvelgta ne tik plačiosios katalikijos, o ir siauresnėsės 
lietuvi jos jausmo, bei noro, tai gal ir būtų išėjęs "abiejų kojų mik- 
linimas". O dabar ten tik "katalikiška koja" temiklinama. Beje, 
sąmoningam lietuviui lietuvybė ne "koja", o visas asmuo. Religija 
irgi? Tvarkoj, jei tos dvi "substancijos" harmoningai sutelpa as
menyje. Bet kai viena kuri ima kitą stumti lauk, asmuo tampa ver
čiamas rinktis, su katra iš jų skirtis...

— Kodėl Vilnius kai kieno galvojime iškyla, kaip apsprendžian
ti vertybė? — klausia St.Y., ir imasi įrodyti, kad tas Vilnius negi 
toks jau svarbus dalykas: sostinių turėjom visokių, o prof. Pakštas 
dargi buvo siūlęs Klaipėdon sostinę kelti, gal ateity Klaipėda ir bus 
Lietuvos sostinė...

O taip mielai cituotasis A. Smetona 1933 metais kalbėjo: — 
Ar mes galime pamiršti ir nutylėti Vilnių?.. Negalime ir ne
turime teisės... Vilniuje palaidoti mūsų senovės vadai, palaidoti 
tenai ir mūsų didieji atgimimo žadintojai...

Žinoma, Smetona čia ne viską pasakė. Sąmoningų lietuvių gal
vojime Vilniaus nenutylėjimo būtinumas pagrįstas daug išsamiau. 
Tai yra taip aišku, kad net keista patriotiniame lietuvių laikrašty
je matyti lietuviškai parašytą tokį klausimą — "kodėl Vilnius?"...

tems politinis savarankiškumas, 
būtų tam tikras Sov. S-gos ne
sėkmės užmaskavimas, nepažei
džiant jos savigarbos...

Šitokia "trečios jėgos" prielai
da dar tėra tik sunkiai įgyven
dinama svajonė, o ir jos daro
mos išvados kolkas yra tik jo
kiais faktais nepagrįsta spekulia
cija, kaip ir Greimo de Gaulle 
priskiriama pasaulinė politika 
daugeliu požiūriu yra spekuliaty
vinio pobūdžio... Panašių speku
liacijų plinta ir emigracinėj spau - 
doj, kaip pvz. Paryžiuje leidžia
mo lenkų žurnalo Kultūra A. Ko- 
valkovskio str.

Bet! O jei Sov. S-ga tų pasiū
lymų nepriimtų? Deja! Gaulizmo 
garbintojai nenumato ir nepasiū
lo kitoniškų sankcijų, kaip pa
grasinti... Sustiprinti saitus, jun - 
giančlus Europą su JAV, kitaip 
tariant grįžti į santykius su JAV 
į status quo padėtį, kurią gen. 
de Gaulle gerokai paardė. Ar reL 
kia priminti kad ir mūsų visi 
veiksniai, ir ne vien mūsų, tebe- 
reikalauja iš Vakarų, kad jie 
priverstų SSSR evakuoti kariuo
menę, policiją, visą valdymo apa
ratą ir p., ir leistų apsispręs
ti laisvais rinkimais. Visa tai 
gana nereali svajonė. Kaip pri-

versti be karo? Kaip kariauti 
be jėgos? Europoje de Gaulle 
kolkas yra vienas silpniausių 
NATO partnerių kariniu po
žiūriu.

Dėl tos NATO sąjungos reikia 
prasitarti.

(Bus daugiau)

THE CHRISTIAN SCIENCE 
rašydamas apie

♦

MONITOR,
Chruščiovo keliones ir lyg atsi
tolinimą nuo užsienyje vykstančių 
įvykių, rašo, kad Maskvoje vy
raująs nusistatymas nesikišti per 
daug į užsieninius ginčus, kol nė
ra sutvarkyti pačių komunistinių 
partijų santykiai viduje. Taip 
Kipro Makarios likęs nustebintas, 
kai Chruščiovas šąlu i pažiūrėjo 
į arkivyskupo pagalbos šauksmą, 
lygiai kaip Maskvos laikysena 
Vietnamo atžvilgiu privertė ne 
vieną nusistebėti. Sov. S-gos ūki
nė padėtis taip pat kelia rimtų 
galvosūkių, neleidžiančių tuo tar- 
pu įsivelti į didesnes avantiūras 
užsienyje. Spėjama, kad laukia
mas Maskvos ‘atšalimas’ Kubos 
atžvilgiu, kas susilauktųdidesnio 
palankumo Washingtono sluoks
niuose.

IltSĖMlI (’HICAGOIE PIRKITE MIUOJE HIIBERMOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Ligiicr. Im|x>rt. from Italy. . ,51h
2. KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška. .5th
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

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

i >
8.3.98

51 h
5th
5t h

SI.19
S 1.69
S .69

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

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

5th 83.98
5th 8 .98 
5t h S .98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštu.
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LAIMĖTI GALIME TIK 
KIETU DARBU

Vienas geriausių būdų ko nors išmokti, tuo pačiu ir iš ko 
nors pasimokinti — tai veikiant. Tai vienintelis būdas ir ko 
nors atsiekti.

Neseniai kažkas paklausė Charlie Edisoną, buvusį New Jer- 
sey valstijos gubernatorių ir laivyno sekretorių, kas atsitiko su 
Amerika? Jis atsakė: "Tuščia socialistinė filosofija pamažu 
keičia turtingas ir laisvas Amerikos tradicijas... Amerikos 
žmonių jėgos baigiamos išsemti. Pasidarėme kraštu, kuriame 
pasitikėjimas savimi, savigarba, sunkus darbas ir taupumas pa
keičiama priklausomumu nuo vyriausybės, malonumai pirmau
ja prieš pareigą, reikalaujami didesni uždarbiai už trumpesnį 
darbą ir teisė į vyriausybės teikiamas išmaldas."

Teisingi žodžiai, kurių amerikiečiai nesidrovi tarti ir juos 
skelbti. Kartu jiems kyla ir klausimas, ar toks lengvėjantis ir 
gerbūvį vaizduojąs kelias neveda į — bedugnę...

Žvelgdami į savąją visuomenę, taip pat galėtume kelti eilę 
klausimų ir ginčytis iki begalybės, kas ką turėtų padaryti, ką 
turėtume nuveikti .ir kodėl didelė dalis slenka apatijon ir apie 
kokią nors veiklą ir žinoti nebenori.

Turint daug pagrindo pesimizmui ir liūdnos gaidos klausi
mams, turime ir šviesių momentų. Štai, didinga ir įspūdinga 
Lietuvių Diena New Yorke, kurios pravedimui organizacinė 
našta daugeliui galėjo atrodyti nepakeliama. Bet ji buvo prisi
imta ir pasižadėta pakelti ir nešti. O gi sakoma, kad negali 
nešti, ko negali pakelti. Lietuvių Dienos New Yorke organiza
cinio darbo apimtis ir didžioji našta buvo tinkamai suprasta, ką 
parodė entuziaztingų dalyvių ir žiūrovų skaičiai.

Kitas pasididžiavimo vertas ir gerai atliktas darbas, kurio 
pasekmių ir įleistųjų šaknų gylio dar negalima apskaičiuoti — 
tai mūsų jaunųjų sportininkų ir jų vadovų žygis j Australiją. 
Ir čia atsirado entuziasįų, kurie nebūtų nei pradėję to darbo, 
jei būtų priklausę tai lietuvių kategorijai, kuri mato tik lepšiš- 
kumą, nesugebėjimą, amžiną pesimizmą ir savo jėgų neįverti
nimą.

Mažavertiškumo kompleksas bene bus didžiausiu mūsų 
tikslų ir uždavinių žudiku. O gal kartais perdidelis stengimasis 
pūsti tuščius muilo burbulus priverčia nusiskųsti kvapo stoka. 
Kas norės, ras ir tokių ir kitokių priežasčių tamsiąjai mūsų 
gyvenimo pusei aiškinti. Bet džiugu, kad yra apčiuopiamų ir 
ranka pasiekiamų džiuginančių duomenų, rodančių į didelį mū
sų išeivijos tautinį potencialą. Jis yra, jis iškyla ir nušvinta ne 
kvapo nustojusiems pučiant, bet veikiant tiems, kurie supranta 
įgyvendinamo ir gyvenimiško tikslo apimtį ir savo pajėgumą 
ne nutarimuose, bet darbe.

Lietuvių išeivija susilaukė tų prošvaisčių, kurios buvo rei
kalingos parodyti ne tik svetimiesiems, bet ir sau ir tautai ana
pus, kad dar ne visi esame tais Charlio Edisono išvardintais 
amerikoniškais voratinkliais apsitraukę. Mumyse dar plaka dar
bui ir pasišventimui atsidavusi širdis. Kad ji taip plaka, dau
gelis abejojančių įsitikino Australijoje ir New Yorke. Tai ne
daugelio širdžių patiektas ritmas, į kurį sparčiau, gyviau ir 
nuoširdžiau įsijungti kviečiami visi. Tą ritmą patiekusiems — 
mūsų visų pagarbą. (j. č.)

Neseniai Wilkes Barre, 
Pa. įvyko seniausios Ame
rikos lietuvių organizacijos 
SLA seimas. Povilas P. 
Dargia, tos organizacijos 
prezidentas, atsakė Dirvos 
bendradarbiui į keletą klau
simų:

— Ką galėtumėt pasaky
ti apie buvusį SLA seimą?

— Kokie reikalai buvo 
seime aptariami, Dirvoje 
jau buvo rašyta, todėl ne
nedera jų kartoti. Tačiau 
noriu pridurti, kad norš 
kuopų delegatai buvo Susi
rinkę grynai organizacijos 
reikalais, bet seime turėta 
ir kultūrinė sesija Kristijo
no Donelaičio 250 metų gi
mimo sukakčiai paminėti. 
Apie sukaktuvininką kalbė
jo dr. J. Puzinas, o jo kū
rybą vaizdžiai paskaitė ak
torius V. Žukauskas. Minė
jimas, kuriuo buvo pagerb
ta lietuvių literatūros kla
sikas, visiems patiko ir pa
liko gražų įspūdį.

Seimo bankete savo kai

boję priminiau, kad Done
laičio minėjimą turime 
jungti su šiais laikais, tiks
liau — su mūsų tautos da
bartine padėtimi. Juk sovie
tinis okupantas, panaikin
damas nuosavybę ir atim
damas žemes, Lietuvos ūki
ninkus nustūmė į kolchozi
nę baudžiavą, kuri daugeliu 
atžvilgių gali būti net sun
kesnė už Donelaičio laikų 
vergiją. Taip pat žemės, kur 
gimė, gyveno ir dirbo Do
nelaitis ir jo apdainuoti 
baudžiauninkai, yra Lietu- 
Vos sritys, tačiau šiandien 
jos atiduotos sovietų Rusi
jai, kuri jokių teisių į tas 
sritis neturi. Jos yra kolo-

gavę gražių atsiliepimų ir 
padėkos laiškų už sveikini
mus iš Valstybės Departa
mento ir kt.

Dar noriu pasakyti, kad 
apie SLA seimą jau girdė
jo ir okupuotos Lietuvos 
gyventojai. Tėvynės redak
torius A. Sodaitis rugpiūčio 
3 d. dalyvavo Amerikos pre
zidento Johnsono priėmime, 
kuris buvo suruoštas ne 
anglų kalba leidžiamų laik
raščių redaktoriams Bal
tuose Rūmuose. Būdamas 
Washingtone A. Sodaitis 
lankėsi Amerikos Balse ir 
ta proga padarė pranešimą 
apie Susivienijimą. Jo pra-

i#

I

«

f Spaudoje 
(pasidairius

•>:

IR VĖL IŠ NAUJO -
FINANSAI...

"V.

į:

•>

LAIŠKAI7/‘--*-/ŽS/*
DARIUS IR GIRĖNAS — 

ŠANČIŲ KAPUOSE

Tik ką gautame iš Lietu
vos laiške apie Dariaus ir 
Girėno palaikų palaidojimą 
rašoma:

... Pereitą savaitę palai
dojo Dariaus ir Girėno kū
nus Šančiuose — karių ka
puose. Jie rasti medicinos 
rūmų požemiuose užmūry
ti. Taigi juos išėmė, o ka
dangi perbalzamuoti j sako, 
negalėjo tai ir įkasė į žemę. 
Būčiau laidotuvėse ir aš da
lyvavęs, bet nežinojau, nes 
nebuvo pranešta kada lai
dos, o tik vėliau, vakare su
žinojau, kad jau palaidota.

NAKTIS IŠ NAKTIES...
Mano "kalambūras", kad laik

raščių vedamieji straipsniai tu
rėtų skaitytojus vesti Ir pasa
kyti, kas kaip yra, ko mes gali
me laukti ir ko mes privalome 
norėti, pasirodė nepriimtinas B. 
K. Naujokui (Dirva, 94 nr.).

Jis pareiškė, kad kaip tik tų 
dviejų pastarųjų dalykų t ko gali
me laukti ir ko privalome norėti

- "atsakingi laikraštininkai bei 
politikai neturėtų daryti, ypač 
redakciniuose straipsniuose".

Žinoma, gali būti visokių teori
jų ir skonių, kokie redakciniai 
straipsniai yra tinkamiausi, - bet 
aš pirmą kartą išgirdau, kad re
dakcinių straipsnių rašytojai kaip 
tik neturėtų skaitytojams 
aiškinti, ko mes galime laukti ir 
ko privalome norėti.

B. K. Naujokas, gindamas Dir
vos 88 nr. vedamąjį (vr) straips
ni, labai miglotą ir savo paskir
čiai netikusį, yra žymiai gabes
nis už savo kolegą, todėl anojo 
mintis dabar aiškiau ir tiksliai 
išdėstė. Papunkčiui nuo a iki e 
jis dabar pasakė ko lietuvis skai
tytojas gali laukti ir ko privalo 
norėti galimo trečio pasaulinio 
karo atžvilgiu. Taigi logiškai iš
eitų, kad (vr) buvo atsakingas, 
o B.K. Naujokas įtikinamai pasi
rodė, kaip neatsakingas laikraš
tininkas ir neatsakingas politi
kas.

Viename iš savo punktų (d) jis 
pasisakė, jog "racionalu yra no
rėti, kad toks karas, jei ir įvyk
tų, ui teįvyksu tik galutinio ne
išvengiamumo atveju, atseit, ati
tolinus tą kartybių uurę tol, kol 
įmanoma atitolinti"...

Dėl tų B.K. Naujoko punktų 
būtų galima kalbėti pradėjus nuo 
pietų ir baigiant kitą rytą, kol 
pasiektume paskutinę abėcėlės 
raidę ž. Kas čia tokio. Tegu bol
ševizmo pavergus pasaulis "iki 
galutinio neišvengiamumo" ra
gauja savo kartybių taurę, o mes

čia ir toliau galime girkšnoti iš 
visokių miglų supilstytą "gaidžio 
uodegą".

Savo penkis punktus išdėstęs, 
B.K.N. išdidžiai ir praretintai 
prideda: "štai kas ir kaip 
yra".

Galėčiau užbaigti "atsakingo 
laikraštininko bei politiko" (vr) 
stiliumi. Gal tokia B.K. Naujoko 
pažiūra į "kartybių taures" ir Į 
lietuvių tautos bei daugelio mili
jonų pavergtųjų likimą yra net 
labai racionali. O gal, bent Ame 
rikos lietuvių tautinės srovės vy
raujančiuose nusistatymuose ir 
ne...

Gal B.K. Naujoko dienoraštis 
ir teisingai pavadintas "diena iš 
dienos". Bet gal būtų ne pro šalį 
bent kai kurių dienų užrašus pa
vadinti ir "naktis iš nakties", nes 
piemenė greičiausiai išauga į 
mergas naktimis.

B.R., Los Angeles
SLA prezidentas Povilas Dargis ir SLA daktaras kvotėjas dr. Ste

ponas Biežis prie SLA vasarvietės.IEŠKOMAS MECENATAS
Dirvos skaitytojai š.m. rugp. 

5 d. Bibliografo straipsniu "Lie
tuvių Knygos Laisvajame Pasau
lyje" gan atsargiai painformuoti 
apie Knygų Lentynos sunkų kelią.

Aiškėja, kad 1964 metų spaudos 
planų dalis tebuvo norimi ketini
mai; kai kurie jų jau sužlugdy
ti neturint pinigo.

Lietuvių Bibliografinės Tar
nybos A. Ružancovas rašo: "Ne
pavyko mums šiemet su mūsų 
biuleteniu. Neatsirado mecenato, 
o įstaiga, kuri norėjo leisti KL 
spaustuvėje, surado vos ketvirtą 
dalį reikalingos leidimui sumos, 
ui ir nerizikavo. Grąžiname 
Jums pinigus... Leidžiame 10eg
zempliorių KL, spausdintos ma
šinėle ant tokio pat plono popie
riaus, kaip čia pavartous, aprū
piname liet, mokslo įstaigas ir 
talkininkus, kurie siuntinėja kny
gų, LBT negaunamų, korteles. 
Kiutaučių mokslo įsuigoms ne- 
siunčiame, būtų perdidelis skir
tumas 1963 ir 1964 metų leidinių. 
Leidžiame uip pat tokiu pat būdu 
18 egz. "Periodikos religinių 
straipsnių rodyklė" visų konfesi
jų... žurnalų redakcijoms. KLiš- 
lelsu jau 2 numeriai, rodyklės 
— šeši. Jei Jums pavyktų suras
ti mecenatą, parašykite mums, 
bemaunt išleisime Nr 1 ir 2 (30 
ir 28 pusi). Paveikė mus ir gana 
aštri ’Aleksandryno' kritika, 
kam, girdi, 18.000 dol. biblio
grafijai įkišu!"

Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba ir Kultūros Fondas teikia pir
menybę fikcijų leidimui, antrą, 
jų fondai riboti, ud reikia ieško
ti kitų kelių.

Ar nereiktų kreiptis pagalbos 
J lietuviškų knygų leidyklas; jos 
suprastų moksliškų raštų išlei
dimo reikalą ir tarpuutlnės re
prezentacijos svarbą. Jas visas 
sutelkus (Darbininkas, Draugas, 
Dirva-Viltis, Karvelis, Lietuvių 
Dienos-Skirius, Lietuvių Enci
klopedija-Kapočius, Londono Ni
da, Morkūnas. Naujienos, Putna- 
mo Seselės, Saleziečių Institu- 
tas, Terra-Clvlnskas, Toronto 
Time Pres, Vijelkis ir kt.) gal 
pasisektų susitarti, kad iš eilės 
išleistų po vieną Knygų Lenty
nos numerį.

KL prenumeratorius Vdp. 
Chicago

nizuojamos, net lietuviški 
v i e t o vardžiai naikinami. 
Donelaičio minėjimai yra 
puiki proga kelti amerikie
čių spaudoje šias dideles 
skriaudas, daromas oku
panto mūsų tautai. Ypač 
turėtumėm užtarti Lietu
vos ūkininkus, kurie jokio 
balso negali pakelti ir pasi
skųsti jų žmoniškų teisių 
atėmimu. Prievartinis kol
chozas tai negirdėta šių lai
kų baudžiava. Taigi, minė
dami Donelaitį, nepamirš
kime ir gyvojo Lietuvos 
žemdirbio, kolchozinio bau
džiauninko.

Iš viso, seimas Wilkes 
Barre buvo lyg viso Wyom- 
ing slėnio lietuvių reta 
šventė. Seimo rengėjai, vie
tos veikėjai tikrai pasisten
gė jį padaryti įdomiu ir 
įvairiu. Vietos meno jėgos 
bankete atliko įspūdingą 
koncertą. Programoje daly
vavo solistai M. Aitą, He- 
len Kosar, muzikas B. Vo
veris, iaunas pianistas J. 
Verbalis, smuikininkė Vio
la Kapo, SLA veikėjų Ge
gužių dukra. Iš New Yorko 
net buvo atvykusi tautinių 
šokių grupė, vadovaujama 
J. Matulaitienės.Į seimą at
silankė Wilkes Barre bur
mistras F. Slattery, į ban
ketą — kongresmanas D. 
Flood, kurie savo kalbose 
pasidžiaugė lietuvių veikla 
ir žadėjo savo paramą Lie
tuvos laisvinimo reikaluose. 
Seimui nemažą dėmesį sky
rė vietos amerikiečių spau
da. Apie jį rašė, įdėdami 
paveikslus, Times Leader, 
Wilkes Barre Record ir 
Sunday Independent. Taip 
pat dvi TV stotys perdavė 
seimo vaizdus. Tai nuopel
nai vietos SLA veikėjų. 
Ypač daug pasidarbavo sei
mui ruošti komisijos pirmi
ninkas A. Miliauskas, N. 
Bajorienė ir kiti. Esame

nešimas radijo bangomis 
buvo perduotas į Lietuvą.

— Kokių organų rinki
mus vykdė seimas?

— Kaip esate girdėję.Su- 
sivienijimo centro vadovy
bę arba Pildomąją Tarybą 
renka nariai slaptu ir tie
sioginiu balsavimu. Seimas 
tik patikrina rinkimų duo
menis ir priima išrinktų na
rių priesaiką — iškilmingą 
pasižadėjimą. Tą atliko ir 
praėjusia seimas. Toliau 
seimas išrinko SLA laik
raščio Tėvynės redaktorių. 
Juo buvo perrinktas A. So
daitis. Taip pat buvo iš
rinktos pastoviosios komi
sijos, kurios atlieka svarbų 
vaidmenį organizacijos vei
kloje. Iš viso buvo išrink
tos 7 komisijos, į kurias 
įėjo įvairių pažiūrų veikė
jai iš daugelio vietovių.

— SLA yra įsigijęs va
sarnamį Atlantic City, N. 
J. Kas juo gali naudotis?

— Vasarnamis yra įsigy
tas narių, poilsio reikalams 
labai gražioje ir patogioje 
vietoje. Pirmoje eilėje jis 
skiriamas nariams, bet juo 
gali naudotis ir kiti. Ofi
cialiai, gražiomis iškilmė
mis, vasarnamis buvo ati
darytas liepos 11 d. Daly
vavo SLA vadovybė, veikė
jai ir svečiai, šią vasarą jau 
daugelis juo naudojasi. Or
ganizacijos daro tuose na
muose net savo suvažiavi
mus. štai, rugsėjo mėnesio 
pirmąją savaitę į jį susi
renka Mažosios Lietuvos 
Bičiulių draugijos nariai, 
kiek vėliau SLA 5 Apskri
tis ir Spaudos klubas bei kt. 
Vasarn.'mis yra lyg visuo
menės namai ir jais galės 
naudotis įvairios organiza
cijos, ypač jaunimo. Namai 
buvo įsigyti šių metų pra-

(Nukelta į 4 psl.)

Amerikos Lietuvių Bendruo
menė jau ketvirtą kartą Išrinko 
savo Tarybą. Bet daug lengviau 
išrinkti žmones, o žymiai sun
kiau išrinkti pinigus.

Tą klausimą dabar iškėlė Dr. 
A. Juška per Draugą straips
nyje "Be finansinės paramos". 
Autorius duoda kelius pavyzdžius 
kurie rodo, kad "bendruomenė 
yra dar visai be finansinės atra
mos, o tas sudaro milžinišką 
kliūtį, jei ji nori pasiekti mases. 
Be pastovaus aparato yra sunkiai 
įmanoma išrinkti ir solidarumo 
mokestį. Gi nuo aukų visi krato
si. Ar nebūtų svarstytina mintis, 
kad bendruomenės vadovybėje 
būtų siekiama atskirose vietose 
sudaryti finansinio vajaus apa
ratą? Tėra vienas kelias - vajaus 
rinkėjai turi aplankyti kiekvieną 
lietuvio namą, neišskiriant nė 
vieno tautiečio. Pereitais metais 
tokį vajų pravedė Chicagos Bal- 
fas. Tenka girdėti, kad to darbo 
rezultatai buvo daugiau negu ge
ri. Ar negalėtų kartą metuose 
tokį vajų organizuoti Bendruo
menė, Balfas, Altas? Kitaip ta
riant, metinis vajus tarnautų li
tuanistiniam švietimui, lietuvių 
šalpai, Lietuvos laisvinimui. 
Prie gerų norų, jei tos trys orga
nizacijos savo tarpe sutartų, sa
kysim, tokioje Chicagoje galėtų 
lengvai sukelti šimtą tūkstančių 
dolerių į metus. Nesunkus būtų 
ir pasidalinimas".

Pasakyta aiški teisybė, nors 
"lengvai sukelti 100,000 dolerių 
per metus" greičiausia nebūtų 
taip lengva. O labiausiai sunkus 
būtų tų pinigų pasidalinimas, ar
ba susitarimas, kaip pasidalinti. 
Kaip žinom iš praktikos, tokiais 
atvejais būna bėdų ir "prie gerų 
norų".

Keisčiausia tai, kad šis svar
bus ir pagrįstas reikalas dėl 
Bendruomenės finansų keliamas 
dabar lyg pirmą kartą, straipsnio 
autoriui visiškai nebeprisime
nant, kad jis jau panašiai buvo 
keltas prieš beveik šešerius me
tus. Pirmajame Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seime New 
Yorke 1958 m. rugpiūčio 28 - rug
sėjo 1 dienomis lygiai tuo pat rei
kalu, tik platesne apimtimi ir dar 
daugiau įtikinančiais argumen
tais turėjo paskaitą dabartinis 
PLB pirmininkas Juozas Bačiu- 
nas.

Rimtame ir ilgesniame refe
rate, kurį paruošti jis buvo sei
mo rengėjų pakviestas, J. Ba- 
čiūnas išdėstė visą pinigų rinki
mo ir padalinimo planą taip, kad 
nereikėtų visuomenės varginti ir 
turėti tik ribotus pasisekimus su 
daugybe mūsų vajų. Tuomet į tai 
niekas nereagavo. Rimčiau tas 
klausimas nebuvo nei svarsto
mas, nei diskutuojamas. Ir jokio 
nutarimo nedaryta. Klausimas 
buvo nustumtas į šalį, Matyt, dau
gumai jis nepatiko ar pasirodė 
kokiems kitiems veiksniams pa
vojingas.

Dabar Dr. A. Juška kelia ly
giai tą patį klausimą, nes savai
me aišku, kad be finansinio pa
grindo sėkmingai negali atlikti 
savo uždavinių nei Bendruome
nė, nei kas kitas. Anksčiau ar vė
liau, lietuvių tarpe turės būti 
prieita prie bendro finansinio va
jaus. Bet nejaugi vis taip pas 
mus bus, kad prie bet kokio re
alistinio sprendimo ir reformos 
mes prieisime ne geriausiu lai
ku ir su ramiu pasiruošimu, bet 
tik ko vėliausiai ir dažnai pa
vėluotai, kai būname paskutinės 
bėdos priversti ar gelbėdamiesi 
nuo katastrofos?

Tad kodėl J. Bačiūno referatas 
nebuvo tuomet svarstytas New 
Yorko seime ir jokių sprendimų 
nepadaryta? Kodėl reikėjo šešius 
metus laukti, kol dabar Draugeli 
naujo kelia tą patį klausimą kitas 
asmuo? Ir turbūt su tokiu pat pa
sisekimu - tūpčioti dar kitus še
štus metus...

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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Apie nesidžiaugimo nuo pradžios
S.m. balandžio mėnesi, ra

šant Dirvoje apie beviltiškus re- 
ceptus-Vlikui gelbėti, pirmą kar
tą pasitarė jo skaudžiau pasakyti, 
kad Vlikas, bent mane, nelabai 
džiugino dar 1944 m. pradžioje, 
kai jis buvo nacių okupuotoje Lie
tuvoje formaliai įkurtas ir spe
cialiu pogrindžio atsišaukimu 
prisistatė visuomenei. Nedžiugi
no tik dėl to, kad savo sąran
ga, veiklos metodais, psichologi
niu tūriu ir net "teisine prigim
timi" neatrodė buvęs laimingai 
surastas instrumentas vadovau
ti lietuvių tautos rezistencijai ir 
išlaisvinimo kovai.

Kaip ir tikėjausi, šitoks tiesus 
pasisakymas Vliko gynėjams tu
rėjo durti akibrokštu ir, jų ma
nymu, labai parankiai patarnauti 
mano nerimtumui {rodyti. Ką čia 
su juo šiandien dar kalbėti, jeigu 
jam Vlikas nuo pat pradžios ne
patiko? Taip maždaug ranka nu
mojo ir šypesna palydėjo vienas 
teisių daktaras, Kazys Šidlaus
kas, buvęs krikščionių demokra
tų partijos pirmininkas, per pa
sikalbėjimą tuo klausimu su Dr.
K. Sruoga (vėliau išspausdin
tą vienameChicagosdvisavaitraš- 
tyje).

O liaudininkas A. Kučys pla
čiau išnaudojo šį argumentą. Gir
di, aš niekad ir negalėjęs siūlyti 
Vlikui kokių savo reformos pla
nų, išskyrus planą jam likviduo
ti. Ir būtent dėl to, kad aš buvau 
"... prieš Vliką nusistatęs jau 
tada, kada okupantų prispausta 
tauta didžiavosi, turėdama pogrin
dyje vieningą vadovybę rezisten
cijai ir kovai už laisvę, kada iš 
viso dar nebuvo jokių kitų "kon
kuruojančių" veiksnių, išskyrus 
per Šešupę panikoje perbridusio 
katekizminiais "Lietuvos Aido" 
žodžiais tariant, ''visųmylimo ir 
gerbiamo tautos vado"...►

Matote, kaip buvo ir nebuvo...
Sakinys ilgas, su pašaipos 

pastangomis, taisyklingai susta
tytas, tik jau labai romantiškas 
ir kupinas netikslumų. Panašūs 
"Lietuvos Aido" žodžiai būdavo 
naudojami anais prieštvaniniais 
laikais, bet netrūko nei anuomet 
Lietuvoje, nei dabar užsienyjeto- 
kių, kuriems tautos vadas nebuvo 
nei mylimas, nei gerbiamas. Ir 
nėra jokių apčiuopiamų pėdsakų, 
kad jis 1940-44 metų Lietuvos 
rezistencijoje buvo "konkuruo
jantis" veiksnys. Per karą jam

Nepamirškim...
(Atkelta iš 3 psl.)

tižioje. 52 seimui -nutarus. 
-Juos teko atremontuoti. Jų 
pataisymu ir sutvarkymu 
daug rūpinosi ir pasidarba
vo sekretorė B. Pivaronie- 
nė.

— Kuriuos darbus orga
nizacija planuoja artimai 
ateičiai?

— Esame pasiryžę su
telkti i savo eiles daugiau 
lietuvių. Telkdami į orga
nizaciją savo tautiečius, ne
norime aplenkti ir tų. ku
rie savo kilme yra lietuviai, 
bet jau kalba angliškai. To
kių daugiausiai yra čia gi
musio jaunimo tarpe. Jų 
Susivienijime turime ir da
bar, kurie nors nemoka lie
tuviškai, tačiau savo dva
sia jaučiasi lietuviais ir yra 
geri mūsų tėvynės patrio
tai, gražiai darbuojasi lie
tuvių visuomenėje. Manau, 
kad jie, būdami lietuviškos 
organizacijos nariai, dau
giau sutaps su mūsų visuo
mene ir nuo jos nenutols. 
Busimajame vajuje Į šią vi
suomenės dali kreipsime 
ypatingą dėmesį, šiam dar
bui dabar jau ruošiamės.

Baigdamas pašnekės) P.
P. Dargis pareiškė, kad 
ateinantis SLA seimas 
jvyksiąs Clevelande. Ohio. 
Tokį nutarimą yra padaręs 
praėjusis seimas.

J. Kiltenis

DIRVA

BRONYS RAILA —

vadovybės veiksnio dainos pabai
ga. Trumpos dainos, kilnios, skau
džios ir tragiškos, - bet pabaiga.►

Jei tokių tolimų {vykių akivaiz
doje šiandien jau mokėtume būti 
Šalti ir ramūs, tai galėtume blai
viai ieškoti ir net rasti keletą 
pateisinimų.

Mūsų kuklios pajėgos prieš 
gigantus negalėjo atlikti stebuk
lų, net jei ir pavyzdingiausiai bū
tume susitvarkę. Mūsų valsty
binio supratimo lygis ir patyri
mas buvo dar ne gilus ir ne il
gas. Mūsų pasiruošimas prieško- 
munistinio ir priešnaciniopogrin
džio kovai, tos kovos pamokos ir 
rezistencijos teorija buvo dar la
bai trumpa. Gal kitaip neišmanė
me, nejstengėme, pagaliau, ir ne
norėjome, ir tik darėme, kaip ge
riausiai tikėjome.

Bet būtų perdaug nerimta ir net 
nedovanotina numoti ranka į tų 
problemų lukštenimą ar tat pa
naudoti kaip argumentą, kad nė 
neverta daug šnekėti ar laukti "ko
kių planų Vlikui" iš tų, kurie nuo 
pradžios juo nesidžiaugė, nes jo 
nelaikė laimingai nusisekusiu 
tautinės rezistencijos ir išlais
vinimo kovos instrumentu.

O nesidžiaugė ir nelaikė gerai 
nusisekusiu instrumentu dėl to, 
kad šis Lietuvos išlaisvinimo 
organas, iš esmės politinės ir 
karinės kovos organas žiaurios 
okupacijos ir baisaus karo aplin
koje buvo tepajėgus sudaryti to
kiais pagrindais, lyg urtuni turė
tų atlikti parlamentinę partijų ko
vą prieš rinkimus ir nepraleistų 
progos kuriai partijai įsigyti dau
giau "kreditų" ir valdžios. Sis 
žalingas psichologinis bruožas 
buvo perimtas dar iš Liet. Akty
vistų Fronto pasutytos laikino
sios vyriausybės, kurios ypač 
vienas ideologinis sparnas jau 
pirmomis dienomis (kai iš viso 
tebebuvo didžiausių abejonių, ar 
nacių "naujojoje Europoje" pa
vyks Lietuvai išplėšti savitos 
valstybės statusą) labai uoliai rū
pinosi ko skubiau atlikti "vidaus 
revoliuciją", kiek galima daugiau 
nušalinti "priešininkų" ir ypač 
švietimo sektoriuje įstatyti kiek 
galima daugiau savų partiečių-.

Tikslesnis ir kovos paskirčiai 
naudingesnis instrumentas būtų 
buvęs siekimas, noras ir {ga
lėjimas sudaryti žymiai geriau 
užkonspiruotą vyriausią kovos 
organą ne partijų (iš dalies jau 
tada fiktyvių) pagrindu, bet iš 
kovinių, rezistencinių ir kari
nių sambūrių geriausių atstovų. 
Partijos ir jų blokai galėjo dar 
ramiai lukterėti kol jiems atsi
vers veiklos plotai po laisvės 
atgavimo.

Kas buvo atlikta {domaus, ver
tingo, pažymėtino ginant tautos 
interesus 1942-44 m. laikotarpio 
pogrindžio kovoje, tatai ėjo dau
giausia iš rezistencinės, neparti
nės Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos pastangų. Ką ir kaip ki
ti atliko, man mažiau žinoma, nes 
to laikotarpio mūsų laisvės ko
vų bešališka istorija dar nepa
rašyta. Ir veik baugu pagalvojus, 
kokia ji pasirašytų, jeigu šian-

pasitraukus l Ameriką, labai toli 
nuo bolševikų ir vėliau nacių oku
puotos Lietuvos, pagaliau tragiš
kai pasimirus, A. Smetonai nebu
vo progos, nei bet kokių galimy
bių "konkuruojančiai" dalyvauti 
tėvynės pogrindžio veiksnių 
įtampoje.

Ir A. Kučys turbūt tolokai sto
vėjo nuo pogrindžio, jeigu randa 
galima tvirtinti tokią pasaką, kad 
1941-44 metų laikotarpyje Lietu
voje nebuvo jokių konkuruojančių 
veiksnių. Kaip tik jų buvo ne tik 
daug, bet perdaug, ir kaip tik dėl 
to užsitęsė tokio platesnio or
gano, kaip Vlikas, sudarymas 
kone ligi nacių okupacijos pabai
gos.

Birželio sukilimo centrinis 
veiksnys, Lietuvių Aktyvistų 
Frontas, greit suskilo j dvi nela
bai šiltai tarpusavyje susikalban
čias rezistencines organizacijas. 
Atsisteigė daugumas politinių 
partijų (žinoma, ne masiškai, 
bet bent su savo "centro komite
tais"). Vėl susidarė politiniai 
blokai ir atsirado jųrivalizacija. 
Atskirai telkėsi karinių vienetų 
"armijos"... Daugiau negu pasa
ka kalbėti, kad nebuvę jokių kon
kuruojančių veiksnių. Tiksliau 
būtų sakyti, kad Vlikas buvo tų 
konkurencijų vargingai pasiektas 
kompromisas.

Kokia graži, bet perdėm ro
mantiška pažiūra, jog "prispaus
ta tauta didžiavosi Vliku". Buvau 
tuo laiku Lietuvoje, mačiau ir iki 
gyvo kaulo jaučiau drauge su vi
sais, kad pasididžiavimas ūda 
būtų buvusi per didelė prabanga. 
Kitoki jausmai tada vyravo: ne
tikrumas dėl ateities, nerimas, 
baimė, nacių teroro grėsmė, vėl 
priartėjančio bolševizmo siau
bas, baisingo karo pošvaistės, 
ryžtingumą nuodijantis bejėgiš
kumo supratimas, blankios vil
tys tikrovės beviltiškume...

Buvo {vykdyti keli gražiausi 
rezistenciniai veiksmai ir didelė 
{tampa praėjusi dar prieš Vliko 
Jsisteigimą. Jam įsisteigus, ne
trukus sekė jo narių areštai ir 
deportacijos, po to, gen. Plecha
vičiaus Rinktinės brutalus išar
dymas, pagaliau bematant bolše
vizmo patrankos ėmė siaubti Vil
nių, Kauną, Žemaičius ir Suvalki
ją.

Kas daryti? Su kuo eiti?Bėgti? 
Liktis? - klausė neviltyje ir bai
mėje tūkstančių tūkstančiai lie
tuvių. Ir atsakymo iš "vieningos 
vadovybės" beveik nebuvo, nes ir 
tos vadovybės faktinai jau nebe
buvo. Negalima sakyti, kad tauta 
savo vadovybės nepaisė, nes ne
galima paisyti to, ko nebėra.

Išrasti visam tam dabar "pa
sididžiavimo" žodi, labai at
siprašau už posaki, - būtų visiš
kai paika. Matyt, A. Kučys nie
kad nematė Lietuvoje likusių 
laisvės kovotojų pogrindžio spau . 
dos ir neturėjo progos skaityti 
jų pareiškimų su skaudžiausiais 
priekaištais lemiamu momentu 
pakrikusiai ir { užsienius išbė
giojusiai "vieningai lietuvių re
zistencijos vadovybei". Beje, ir 
pačio rezistencijos žodžio tuo
met niekas nevartojome...

Tatai, mano giliausiu įsitikini
mu, ir buvo tokio netvirto pobū
džio mūsų kovinės ir politinės

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupgniui nereikia važinėti, 
juos gulite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiūti t i tuo išlaidas.
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Fotografų "minia" stengėsi nepraleisti nė vieno Įdomesnio įvykio Lietuvių Dienoje...
V. Pliodžinsko nuotrauka

TEISIAMAS KACETO 'VELNIAS’
Netoli Frankfurto geležinkelio 

stoties yra vadinamoji Gailus 

dien apie aną laikotarpi jau kal
bama taip romaniškai, su legen
domis ir susigalvotomis pasa
komis.►

Tačiau šiandien mąstytojai, 
kaip Kučys, sako, kad aš buvęs 
"prieš Vliką nusistatęs jau ta
da"...

Jei to negalėjau laikyti geriau
siai nusisekusiu ir tinkamiausiu 
organu ano meto ypatingam už
daviniui atlikti, tai mielasai, ne
reiškia, kad buvau prieš Vli
ką nusistatęs. Aš vistiek buvau 
už jį, palaikiau ir nesant ko ge
resnio rėmiau. Buvau dalyvis 
grupės, kuri jame turėjo mūsų 
atstovą. Dėjausi savo mokes
čiais, raštu, žodžiu ar darbu 
prie kai kurių uždavinėlių atli
kimo pagal mano pajėgas. Bet 
jis man, taip nupudruotas, nebu
vo pati gražiausia panelė, ir tur
būt nebūčiau už jį balsavęs, ren- 
"kant Miss Lithuania gražuolės 
pareigoms. Būčiau dairęsis kiek 
gražesnės, su labiau proporcingo
mis, "vitalinėmis statistiko
mis"...

Pagaliau, jis žuvo kacetuoseir 
karo ugnyje. Jo trumpa biografi
ja būtų užtenkamai kilni ir gar
binga.

Bet pabėgėliai Vokietijoje 1945 
metais "atstatė" naują Vliką. 
Vieta ir sąlygos buvo kitos, ir 
todėl atstatė daug "geriau": ne 
tik kaip vyriausią išlaisvinimo 
organą mums čia ir aniems te
nai, bet ir kaip Lietuvos seimą, 
prezidentūrą, respublikos vyriau • 
sybę.

Nuo ūda man atrodė, kad tai 
buvo gal graži, bet klaiki iliuzija, 
prabangiškas laiko gaišinimas, 
tragikomiškas žaidimas ir pagrin • 
dinė kliūtis sveikam, tikroviš
kam, blaiviam visų jėgų subūri
mui pavergtai tautai padėti ir jos 
laisvės bylai ginti.

Naujoji gražuolė per 19 metų 
tiek paseno ir susiraukšlėjo, kad 
josios garbintojai dabar baisiai 
pyksta net už tai, kai protarpiais 
prisiminę kas pasakome, kad 
gražuolė nebeišgelbstima, jos 
skaistybė išblėso liūdnoje pra
eityje. Nebent jos vietoje ką ge
resnio sugalvotume.

• Dabartinis dividen
das 4*. g',. išmoka
mas du kart per 
metus.

A* MIIUOI 
^<3 rout

A. u' ,o 7assr/ 

miesto dalis. Prieš 500 metų to
je vietovėje buvo kalnas, ten sto
vėjo kartuvės. Aplinkiniai gyven
tojai vengdavo tos vietovės, jie 
net užuot "Galgen" (kartuvės) 
pradėjo naudoti "Gailus" žod{. 
Dar vėliau toje vietoje atsira
do šventojo Galius vardo bažny
čia, o šiais metais išdygo mo
dernus betono ir stiklo pastatas 
-- Galius-Haus. (Plg. Die Zeit, 
Nr.17).

Tris kartus per savaitę prieš 
aštuntą valandą ryto čia atvyks
ta trys žali policijos automo
biliai. Iš kalėjimo Hammelsgasse 
jie atveža 11 stipriai saugojamų 
kalinių. Punktualiai pusiau devin
tą valandą teismo pirmininkas 
atidaro posėdį ir prasideda Aus- 
chwitzo naujoji bylos diena. Kal
tinamųjų suoluose be tų 11 at
vežtųjų stebime dar 10 kitų kal
tinamųjų, tebesančių laisvėje. Iki 
šiol jau {vyko 80 ar daugiau po
sėdžio dienų ir tris kartus per 
savaitę vokiečių laikraščiai deda 
smulkų bylos eigos aprašymą. Jį 
su panieka bei žiovuliu atmeta 
vyresnioji skaitytojų karta. Gal 
tuos vokiškojo "žmonių naikini
mo" koncentracinės stovyklos {vy
kių aprašymus seka jaunoji Vokie 
tijos karta? Ar ji įsisąmonina, 
kad šių dienų Vokietijoje ramų gy
venimą gyvena tokie Bogeriai, 
Kadukai ar Mulkos, kaip šie trys 
pagarsėję savo žiaurumu stovyk
los pareigūnai? Ar tas jaunimas 
supranta, kad kankintojais kacete 
buvo tikri vokiečiai, kad ir dabar 
dar pasaulyje veikia koncentraci
nės stovyklos ir kankinami tūks
tančiai žmonių?

Patogiose kėdėse Frankfurto 
posėdžių salėje sėdi 21 kaltina
masis. Tai Gestapo vyrai, pri
žiūrėtojai, sanitarai ar gydyto
jai. Iki šiol nei vienas jų nebuvo 
prisipažinęs žiauriai kankinęs ar 
žudęs žydus ir kitų tautybių ka
linius. Kiekvieną savaitę tenka 
susidurti su šiurpą keliančiais 
liudytojų parodymais ir su vis tuo 
pačiu cinišku kaltinamųjų teigi
mu: nieko neatsimenu, aš nežu
džiau, liudytojas meluoja ar sako 
netiesą...

Frankfurto Galius namų teat
rinėje salėje, kur vyksta Ausch- 
witzo bylos posėdžiai kai kuriems 
liudytojams sudrebėdavo rankos, 
kai jie ištardavo Wilhelm Boge- 
rio pavardę. Jie pasakodavo apie 
Bogerio suvalvotą kankinimo prie 
monę -- "Bogerio sūpuokles", 
apie tai,kaipBogeris kalinius šau
dydavo šūviu { pakaušį. Daugelio 
parodymu Boger buvo kaceto "vel
nias", tikroji pabaisa SS - Ober- 
scharfuehrerio uniformoje.

Šiandien, posėdžio Frankfurte 
metu W. Boger yra tvarkingai ap
sirengęs tamsiu kostiumu, jis 
mandagiai atsistoja, kai teismo 
pirmininkas į j{ kreipia kok{ klau
simą, jis sėdi pačiame prieša
kyje, jo akis dengia tamsūs aki
niai, o jo plaukai tvarkingai su
šukuoti. Veide žymus kai kurių 
raukšlių įdubimas, bet Šiaip ne
pastebėsi jokio nervingumo.

Sakytum, kad šis 58 metų am
žiaus kaltinamasis yra patenkin
tas savimi, sakytum, kad jis ir 
toliau sėdi Stuttgarto Heinkelio 
įmonės kambary, ties rašomuoju 
stalu. Manytum, kad jis ir toliau 
prieš save turi įvairius popie
rius, telefono aparatą, O namuo
se, netoli Stuttgarto, Hemmin- 
geno kaime jo laukia žmona su tri
mis dukterimis. Visi po vakarie
nės susėda ties televizija ar 
pasakoja dienos naujienas ar tai, 
ką papasakojo Bogerių kaimy
nas.

Tai vyko diena iš dienos, kol 
prieš šešerius metus nepasi- 
beldė į duris policijos valdinin
kai ir Wilhelmą Bogerį išvežė 
iš namų. Kodėl? Apie tai Bo
gerio žmona galėjo tik spėlio
ti...

Bogeris, gimęs 1906 metais, 
vėliau prokurorui pasakojo, kad 
jo tėvas buvęs alkoholiku, o bro
lis nešęs gėdą šeimai, nes bu
vęs kelis kartus baustas už šan
tažą, prostitučių laikymą ir ki
tus nusikaltimus.

O pats VVilhelm Bogeris? Ko
dėl jis virto kaceto "velniu", ko
dėl tik jis vienas išrado tas 
"sūpuokles" — žiaurią kankini
mo, kacetininkų kaulų laužymo 
priemonę, kodėl jis su pamėgi
mu šaudydavo į beginkles mote
ris, kodėl jis nežmonišku būdu 
žydydavo kūdikius? Jo nuomone , 
egzistavo tik vokiečiai ir utėlės. 
"Utėlėmis" jis laikydvo žydus, 
čigonus, lenkus ir rusų belais
vius. O juk utėles reikėdavo nai - 
kinti...

Vėliau Bogeris girdavosi bu
vęs "senu kovotoju". 16 metų am
žiaus būdamas, jis buvo įstojęs J 
Hitlerjugend organizaciją. 1930 
metais jis įstojo į SS eiles, 1933 
m. virto kriminalinės policijos 
tarnautoju - tardytoju Friedrich- 
shafeno mieste, dar vėliau — jis 
kriminalinės policijos komisa
ras, ir kai jis karo metu fronte 
buvo sužeistas, pradėjo "karje
rą" Auschwitzo kacete.

Vis nauji liudytojai kalba apie 
Bogerio nepapraętą žiaurumą. 
Jis šaudydavo kalinius be jo
kios rimtos priežasties. 1945 m. 
sausio mėn.. kai kacetas buvo 
evakuojamas, tas Bogeris kas
dien likviduodavo iki šimto ligo
nių ir negalinčių žygiuoti kace
tininkų.

Tuo tarpu... Ludwigsburgo, ne
toli Stuttgarto, centrinė įstaiga 
nacių nusikaltimams tirti Bo
gerį suėmus jį charakterizavo 
tokiais žodžiais: jis vykdydavo 
įsakymus, jis vykdė aštresnius 
tardymus tik stovyklos saugumo 
sumetimais...

O Bogero vaikai? Atrodo, kad 
ir šiandien jie savo tėvu didžiuo
jasi. Juk jis visuomet jiems buvo 
geras. Jis jiems atnešdavo do
vanas. Kai jo vyriausioji duktė 
susilaukė kūdikio, o tėvas pasi
rodė esąs Sicilijos darbininkas, 
Bogeris nesupyko... Jis tebuvo 
priešingas vedyboms. Taip, iš 
paviršiaus tai normalus žmogus. 
Tik liudytojų parodymų metu krin- 
ta kaukė ir kaltinamųjų suole pa
sirodo sėdįs ne padorus vokie
tis, bet — didelio masto nusi
kaltėlis - žudikas.

VYT. ALSEIKA
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JIS RŪPINOSI LIETUVYBE IKI 
PASKUTINĖS SEKUNDĖS...

A.a. Jonq Lietuvninką prisimenant

Dabar, kai po vasaros karš
čių ir atostoginio išsiblaškymo 
vėl mėginsim susikaupti drau
gijiniam darbui, mes, baltimo- 
riečiai, J. Lietuvninko ypač 
pasigesim. Nematysime jo 
rimtai besidominčio susirinki
muose ir džiaugsmingai besi
gėrinčio meninėse parangose, 
o tautinė veikla pasiges jo 
dosnios rankos. Nors jis su
laukė gana vėlyvo savo gyve
nimo rudens, bet ligi paskuti
nės dienos buvo labai reika
lingas ne tiek darbams ir pa
reigoms kiek pavyzdžiui ir ki
tų paskatai. Jam esant gyvam, 
jautėmės lyg ramiau — dėl jo 
nuoširdaus lietuviškumo, tvir
to tikėjimo savo tautos atspa
rumu ir Lietuvos laisve.

Ne kartą, išeivijoj pasklidus 
kokiam negandui, susijaudinęs 
sakydavo: "Jūs pamatysit: vi
si lietuviai kad stos — Kana
dos, Vokietijos, Anglijos, Aus
tralijos, Naujosios Zelandijos” 
— ir čia nepaprastai tiksliai 
išvardindavo po pasaulį išsi
barsčiusias lietuvių gyvenvie
tes. Jam ir Į galvą neateidavo, 
kad, ir būdami lietuviais, toli 
gražu, ne visi "stos”. Gal ir 
gerai, kad jis šito nežinojo ir 
savo tautiečių lietuviška tvir
tybe pasitikėjo. Lygiai nežino
jo ir apie savo silpnėjančią 
sveikatą. Vis tikėjosi dar pa
gyvensiąs, nes jo giminė buvo 
ilgaamžiai (tėvas išgyveno net 
95 metus, o brolis 90 m.).

Dėl bendrųjų visuomeninių 
reikalų jis ir savo sveikatą už-

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

Kai 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 
dviejų.

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

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

tas, auksu šviečias Schaefer 
suteikia tq patį pasitenkinimų 
šalta stiklą po stiklo ragaujant.

Jie ištikruju turi pirmojo alaus 
malonumų, jis liks ragaujant visų 
turimų alų.

Taigi, kodėl neišbandyt: 
Schaefer?

Sekanti kartų, kai eisit apsi
pirkti, pasiimkite šešių bonkų 
dėžutę ar dvi.

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kuri privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vienų. Schaefer Bremeries, New York and 

Albany, N. Y., Baltimorę, Md.

B. MEDELIS

miršdavo. Vis sakydavo esąs 
100% sveikas ir turėsiąs išva
ryti arti 100 m. 1961 m. lapkri
čio mėn. velionio duktė su žen
tu nusivežė jį pas daktarą 
sveikatos patikrinti. Po to, 
juokaudamas, vis girdavosi, 
gydytojas jam sakęs: "Tavo 
širdis gera, inkstai geri ir ben
drai sveikata geresnė už tavo 
žento, dukters ir mano”, at
seit, paties daktaro. Apie grės
mingą gyslų kalkėjimą ir bet 
kokią dieną galimą priepuolį 
gydytojas, jei ir žinojo, tur 
būt, sąmoningai nutylėjo. Šių 
metų (1964) vasario 21 d. 
laiškutyje savo draugams ra
šė: ”Esu sveikas, kaip krie
nas — nežinia, kaip ilgai. Vie
no daikto žmonės nežino — 
kada mirs”.

Nors kūnas mūsų akyse 
aiškiai linko į žemę, bet dva
sia vis kilo ir veržėsi aukštyn.

Mirties jis nebijojo ir dažnai 
apie ją užsimindavo, bet, kol 
gyveno, stengėsi būti naudin
gu arba savo pavyzdžiu paro
dyti kitiems, kaip jo amžiaus 
lietuvis gali, jei nori, padėti 
savo tautai ir visuomenei. Jis 
ir savo senatvę nelaikė vien 
poilsio ir visiškos atvangos 
laiku, niekad, kaip kiti, nesa
kydavo: aš prisidirbau, pri- 
veikėjavau — dabar tegu kiti, 
jaunesni, dirba. Ligi paskuti
nės savo gyvenimo dienos bu
vo veikliu.

Jis, kaip sakoma, buvo "dū

šios” žmogus — nors prie žaiz
dos dėk: švelnus, pakantus, su 
visais mandagus ir atlaidus. 
Bet, kur liečiamas jo visuome
ninis nusistatymas, ten buvo 
nepalaužiamai kietas, atkakliai 
tvirtas, netgi užsispyręs. Nie
kad nepasidavė aplinkos spau
dimui ar kieno įkalbinėjimui. 
Jis yra net šitaip apie save 
prasitaręs: "Jei visi manė
draudžia, tai aš darysiu prie
šingai, nes, tur būt, taip bus 
teisingai”.

J. Lietuvninkas gimęs 1882 
m. birželio 24-tą, šv. Jono die
ną, Visčiakaimy, Vilkaviškio 
parap. ir apskr., vidutinio ūki
ninko sūnus. Šeimoje buvo 6 
vaikai. Pradinę mokyklą lan
kė Vilkavišky. Vėliau visą lai
ką jį viliojo mokslo šviesa — 
norėjo būti mokytoju, agrono
mu, jį traukė ir muzika, bet 
dėl lėšų stokos ir tėvo nepa
lankaus nusistatymo pasaulie
tiškiems mokslams — svajonės 
taip ir liko nepasiektos. Bet 
žinojimo, kiek galėdamas, 
graibstėsi pats. Užtat, kai bė
gant nuo karinės tarnybos at
plaukė šiapus Atlanto, jam at
sivėrė didesnės galimybės.

Baltimorę pasiekė 1903 m. 
lapkričio 1 d. Tais laikais Šiau
rės Vokiečių Lloydo laivinin
kystės bendrovė ateivius Ame
rikon, atplaukusius iš Ham
burgo, išlaipindavo Baltimo- 
rės uoste. Lietuvoje .du metus 
mokęsis staliorystės, ir čia 
darbo ieškoti pirmiausia ėjo į 
dailidžių dirbtuvę prie B & O 
geležinkelių b-vės. Kai 1904

Velionis JONAS LIETUVNINKAS, kuris savo darbais lietuvybės 
dirvoje, tvirtu tikėjimu į Lietuvos išlaisvinimą, galėtų boti pavyz
džiu ir kitų paskatai.

m. didžiulis, miesto vidurį nu
siaubęs, gaisras surijo ir Lie
tuvninko darbovietę, teko jam 
patirti ir angliakasio dalios 
Pennsylvanijos požemyje. Bet 
ilgiausia yra išdirbęs siuvimo 
pramonėje, vadin. "kriaučių 
šapose”, kui- praleido 30 su 
viršum metų, kol 1952 m. iš
ėjo pensijon.

Baltimorėje Lietuvninkas su
situokė su Mare Strielkiute, 
kilusia iš Beržytės kaimo, Ra
seinių apskr. Užaugino 2 duk
teris: Eleonorą ir Joaną, ir 3 
sūnus — Joną, Edvardą ir An
taną. Visi trys ir žentas Jan
kūnas dalyvavo 11-me pas. ka
re. Antrasis žentas Hofman 
kovojo Korėjos kare. Lietuv
ninko vaikai dar nėra pamir
šę lietuviškai.

Jo dar gyvi bendralaikiai 
liudija, kad velionis ir seniau, 
prieš 50 metų, buvęs neramios 
sielos žmogus. Ir senatvėje 
niekad nepasitenkino tik kark- 
sojimu namie, sėdėjimu, kaip 
daugumas jo vienaamžių pen
sininkų, ir spoksojimu į gatvę 
ar televiziją. Jo gyvenimas ir 
darbai visad veržėsi iš įpras
tinės kasdienybės. Ką būdavo 
lietuvybės labui užsimojęs da
ryti, darė visišku atsidėjimu, 
kad būtų išvaryta gilesnė va
ga, kuria ir kiti, tikėjosi, pa
seks.

Dar prieš I-jį pasaul. karą 
dalyvavo darbininkų organiza
cinėj veikloj, pirmininkavo lie
tuvių vadin. Nepriklausomai 
Unijai, priskaičiusiai apie 2000 
narių, siuvyklų darbininkų. 
To karo metu yra buvęs vadin. 
"aidoblininkų” (I.W.W.) uni
jos veikėju ir jos lietuvių sky
riaus laikraščio "Darbininkų 
Balso”, ėjusio Baltimorėj 1914 
— 1916 m., leidėjų komisijos 
nariu.

Skverbėsi ir į biznio sritį. 
Net šešiose verslamonėse yra 
buvęs savininku ar dalininku. 
Matome jį tarybos narių (di
rektorių) tarpe ir prezidentu 
pirmajame Baltimorės lietuvių 
bankelyje (First Lithuanian 
Building and Loan Associa- 
tion). Prieš užėjimą vad. de
presijos buvo įsisteigęs leng
vųjų gėralų pilstytuvę, jis pir
masis Baltimorės mieste palei
do apyvarton Pepsi Cola. Bet 
ką buvo užpelnęs verslu ir di
džiąją dalį santaupų iš fabri
kinio darbo, apie 30,000 dol., 
nušlavė ūkinis sunkmetis.

Lietuvai prisikeliant, pirko 
Laisvės Paskolos bonų, parė
mė Saulės gimnazijos Kaune 
statybą, įsigijo Žemės Banko 
akcijų. Anksčiau priklausė Tė
vynės Mylėtojų Draugijai, Lie
tuvos Balandžių D-jai. vėliau 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai, 
kurios Baltimorės skyriaus se
kretorium yra buvęs iš eilės 
8 metus, po to dar 7 metus 
Tautinės S-gos Balt, skyriaus 
iždininku.

Pastaruoju dešimtmečiu ne
mažais piniginiais įnašais yra 
parėmęs Vilties D-ją, Vasario 
16-tos gimnaziją, Balfą, Balti

morės Bendruomenės Apylin
kę ir tautinės pakraipos laik
raščius. Vidurinės srovės žmo
gumi jautėsi nuo to laiko, kai 
skaitė Olšausko leidžiamą či- 
kaginę "Lietuvą”.

Talkino kiekvienam svar
besniam tautiškai kultūriniam 
užmojui. Imdamas Liet. Enci
klopediją, už kiekv. tomą pri
mokėdavo 2 dol. viršaus. B. 
Kviklio tritomį "Mūsų Lietu
vą” užsisakė vienas pačių pir
mųjų, iš anksto užmokėdamas.

Visą laiką buvo pareigingu 
ir nepaprastai atsidavusiu 
Tautinės S-gos nariu, nepai
sant, kad kiti, už jį jaunesni ir 
mokytesni, netesėdavo. 1959 
m., atstovaudamas savąjį sky
rių S-gos seime Detroite, savo 
prakalba ragino tautiečius 
daugiau dirbti ir aukotis liet, 
reikalams, o tarptautinėje sri
tyje būti visur Lietuvos labui 
veikliais.

Tuometinis S-gos pirminin
kas inž. Eug. Bartkus 1961 m. 
S-gos seimo metu Čikagoj, 
Jaunimo Centre, jei būtų at
vykęs Lietuvninkas, jo garbei 
ketino sukurti laužą.

Velionis geidė, kad viduri
nės srovės organizacija karš
tai gintų lietuvybę ir Lietuvos 
reikalą. Kiek tik jis pajėgė, 
siekė, kad tautinės krypties 
laikraštija būtų tam stipriausia 
tribūna. Linkėjo, kad, laikui 
bėgant, Dirva pavirstų dien
raščiu, kad tuo būdu išeivijos 
taut. reikalams dar geriau pa
tarnautų. Jo nuomone, vidu
rinė srovė turinti būti atsvara, 
pusiausvyros palaikytoja; ji 
turi būti ne tik Lietuvos va
duotoja, bet ir liet, visuome
nės vadovautoja.

Naudojosi kiekviena proga 
prie Baltimorės tautininkų 
kuopelės pritraukti daugiau 
narių ir plačiau paskleisti tau
tinę laikraštiją. Kai buvo pa
skelbtas 500 naujų Dirvos 
skaitytojų vajus, stengėsi, kiek 
galėdamas, padėti. Apie tai jis 
dažnai prisimindavo: "Kalbi
nau žmones, kur tik sutikda
mas, užsisakyti Dirvą. Visa tai 
dariau ne dėl savo garbės, bet 
kad ir man mirus tautiečiai 
turėtų stiprų tautinės krypties 
laikraštį pasiskaityti. Esu su
medžiojęs apie 60 prenumera
torių. Kad kiti S-gos nariai 
nors dalį to būtų suradę! 50 
naujų skaitytojų vertinu dau
giau, negu 500 dol. auką. Iš 
jų, nors ne visi, atnaujindami 
prenumeratą, vis tiek tampa 
geresniais lietuviškų reikalų 
rėmėjais. Svarbu turėti didelį 
Dirvą skaitančiųjų skaičių. 
Kad ir kažin kiek aukosi laik
raščiui, nebus naudos, jei ne
turės skaitytojų”.

"Nuėjęs kur pas tautietį, 
dažniausiai pas naująjį ateivį, 
sakydavau: redakcija metinį 
mokestį (kuris tuo laiku buvo 
8 dol.) nuleidžia iki 6 dol., o 
mes čia, Baltimorėj, turim to
kį fondą ir pridedam 2 dol., 
taigi reiks mokėti tik 4 dol. 
O, jei ir tie sunku, tai 2 dol. 

dabar įmokėsit, o kitus vėliau. 
Taip dariau, ištyręs reikalą. 
Jei išsyk būčiau prašęs 6 dol., 
ne vienam būtų atrodę per 
daug ir jį atbaidysi. O paskui 
žmogus pripranta gauti laik
raštį ir jau neatsisako. Žino
ma, šitaip skaitytojus vilioda
mas, iš Savo kišenės esu priki
šęs mažiausia apie 100 dol., ne
skaitant sugaišto laiko ir ke
lionpinigių autobusu — kartais 
pas žmogų reikdavo važiuoti 
kelis kartus, kol jį užtinki na
mie”.

Piršdamas taut. laikraščius, 
J. Lietuvninkas aplankė dau
gumą aiškesnių lietuvių, nere
tai, aišku, visai nesėkmingai. 
Kartą nuvyko pas vieną toliau 
nuo miesto dirbantį gydytoją, 
Lietuvoj išėjusį aukštąjį moks
lą, dabar jau tapusį didelės 
įstaigos direktorium, pasiūlyti 
jam Dirvą. Jo sekretorė Lie
tuvninkui pranešė: ”He is not 
interested in Lithuanian pa
pers”.

Nors velionio gimtajame 
Visčiakaimyje Lietuvninko pa
varde buvo keli gyventojai, 
vargu kuriam jų ši pavardė 
taip atitiko, kaip mūsiškiui a. 
a. Jonui. Jis ta lietuvybe tie
siog sirgte sirgo. Dėl savo me
namai perdėto dosnumo nema
žai yra prisiklausęs priekaištų 
ne tik savo namiškių, bet ir 
pažįstamų. Kartą, užėjęs pas 
savo draugus, visų tokių ad
resu susijaudinęs, beveik verk
damas, atsikirto: "Lietuviškus 
reikalus aš rėmiau ir remsiu, 
aš aukojau ir aukosiu!”

Kad galėtų laisvai, niekieno 
netrukdomas veikti, kaip nu
sistatęs, kur linko jo širdis, jis 
net savanoriškai pasirinko 
viengungišką buitį, apsigyven
damas atskirai nuo šeimos 
(nes ši jau buvo savaranki) 
Baltimorės Liet. Visuom. Na
mo pašonėje. Čia jis galėjo 
dažniau susitikti su tautiečiais, 
lankytis pobūviuose, minėji
muose, geriau jausti liet, ben
druomenės gyvenimo plazdė
jimą.

Kur buvo didesnis lietuvių 
pasitarimas, suvažiavimas, ten 
jis mintimi skrido, pats norė
jo dalyvauti. Dar šiais metais 
buvo pasiryžęs važiuoti ir į 
Vašingtoną, į liet, kongresą, su 
manim taręsis, kad jį ten ly
dėsiu. Priminus, kad kelionė, 
nors ir netolima, gali išvar
ginti ir jam pakenkti, atsakė: 
"Aš būtinai ten turiu būti!” 
Turint galvoj aiškiai pastebi
mą jo sveikatos blogėjimą, ne
lengva jį buvo praėjusiais me
tais atkalbėti ir nuo kelionės į 
S-gos seimą St. Louis.

Lietuvybės gyvata — tai jo 
tikrasis gyvenimas. Gi jo pa
ties būtis — tai tik taip sau, 
kaip priedas, vilkosi paskui. 
Dėl šitokio idealizmo ir patri- 
jotinio įkarščio jis buvo keis
tuolis, nesuprantamas savo 
vienlaikiams, kurie lyg ir pa
vydėjo plačiai pasklidusio Lie
tuvninko garso. Retenybe ir 
išimtimi jis atrodė ir pokari
niams ateiviams, kurie jautėsi 
nepatogiai prieš velionio tau
tinį jautrumą ir iš to plau
kiantį jo dosnumą įvairiems 
tautos reikalams. Dėl šių prie
žasčių nuo pirmųjų buvo nu
tolęs, o antruosius net pralen
kęs.

Vargu kas senosios ateivijos 
tautiečių buvo taip artimai su
sigyvenęs ir taip nuoširdžiai 
bendravęs su pokariniais atbė- 
gėliais, kaip velionis. Kai kiti 
senosios kartos ateiviai, dypie- 
čiams čia atvykus, gyrėsi sa
vo namais, pelningais darbais 
ir vaikais, tai Lietuvninkas bu
vo vienas tų retų savųjų, ku
rie visu tuo nesižavėjo i? ne
sigyrė, o gėrėjosi tik vienu 
dalyku — mokslu. Kalbant 
apie kokį jam pažįstamą dy- 
pietį, lūpom paplodamas, saky
davo: "Broleli, tai giliai moky
tas žmogus”. Ypač stebėdavosi 
Liet. Enciklopedijos leidėju J. 
Kapočium — jis esą atliekąs 
neapsakomai didelį ir gerą 
darbą.

Mūsų mieste velionis žinojo 
ko ne visų jo sutiktų naujaku
rių Lietuvoj turėtą darbą, pro
fesiją ir ten išeitą mokslą. Ne 
kartą, pasididžiuodamas ir sa
vo įpročiu galvą atgal atmes
damas, gėrėdavosi: "Tai aš 
jums sakysiu — Lietuva išmo
kino daug savo vaikų”.

J. Lietuvninkas nuolat siekė 
bendravimo su šviesiais, mo
kytais žmonėmis ir šią pažintį 
didžiai vertino. Džiaugėsi net 
susigraudinęs, kai 1962 m. bal- 
timoriečiai jam pagerbti (80 
m. amžiaus sukakties proga) 
surengė šaunų pobūvį su gau
siomis vaišėmis, menine dali
mi. ir garbiais svečiais — vi-

(Nukelta į 6 psl.)
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Joną Lietuvninką prisimenant...
(Atkelta iš 5 psl.) 

suomenininkais, atvykusiais iš 
kitų miestų. Prisimindamas tą 
dieną, vis didžiavosi, kad j jo 
pagerbtuves atsilankė Taut. 
S-gos pirmininkas, vicepirmi
ninkas, Dirvos redaktorius, 
inž. Zunde ir kiti reti, svečiai. 
”Čia, bracia, tik lojeriai, inži
nieriai — visi mokyti vyrai. 
Dabar ir mano vaikai kitaip į 
mane žiūri”, — guodėsi senu
kas: ”Mes netikėjom, kad pape 
tokių žymių friendų ir gerbėjų 
galėtų turėti”, esą stebėjęsi jie.

"Jei aš kada nusprūsiu ...” 
prasitardavo: "Norėčiau, 

kad lietuvybei ir tautinei laik
raštijai būčiau ką gera pada
ręs”. Iš tikro: velionio gyveni
mas nuo pat II-jo pas. karo 
pradžios, nuo gimtojo krašto 
didžiosios nelaimės — nuolati
nė Lietuvai tarnyba, kuri jo 
dienų pabaigoje buvo pavirtu
si įtemptu, net nervingu sku
bėjimu. Paskutiniuoju laiku 
mažai jis begyveno sau pačiam, 
tik pats nerimo ir kitiems gal
vas kvaršino, skatindamas, ką 
nors daryti, kaip nors gyvinti 
Taut. S-gos veiklą. Tam tiks
lui, jam rodės, reiktų kviesti 
iškalbingus iš kitų vietų vei
kėjus, kurie mokėtų žmones 
uždegti. Pats nepraleido nė 
vienos progos veikėjauti. Nau
ją taut. laikraščiui skaitytoją 
ir kandidatą į Balt. Taut. S-gos 
skyriaus narius surado dar 
birželio 16-tą birželio, savaitę 
prieš lemtingąjį priepuolį. 
Nors J. Lietuvninkas numirė, 
pradėjęs devintąją dešimtį, vis 
tiek per anksti jo netekom, nes 
jo vietai neturim pakaito.

Kokį tik darbą būdavo pra
šomas atlikti, kokiom pareigom 
skiriamas — jis niekad neat
sisakė. Kokia tik komisija sky
riaus veikloje kokiam reikalui 
būdavo sudaroma, jis visad 
įeidavo. Net ir sunkiausiam 
uždaviniu jis visad pasirengęs. 
Niekad nepasakė: ”Kas iš to, 
kad ką ir darysim — vis tiek 
nieko nebus”. Arba, numojant 
ranka: ”Kad aš jau nesibade- 
riuoju”.

Velionis dažnai pasigesdavo 
savo kartos ir amžiaus tautie
čių: ”Kur tie žmonės, kuriuos 
prieš 60 pažinojau, kurie su 
manim sykiu atvažiavo? Jei ir 
yra kur nors koks užsilikęs, 
niekur viešumoj nematau. Čia, 
Baltimorėj, buvo graži koloni
ja, pastatėm Liet. Svetainę, 
kuri, jei geresnėj vietoj, būtų 
dabar verta kelių šimtų tūks
tančių. Būdavo pilnos salės 
žmonių — didelis 'veikimas. 
Dabar nežinia, kur jie dingo”.

Kur bebūdamas. Liet. Sve
tainėje ar ką susitikęs gatvėje, 
a. a. Jonas jautėsi savųjų tar
pe, neskirstė tautiečių į parti
jas ar pakraipas, su visais bu
vo lygiai pašnekus ir draugiš
kas. Nepažįstamiems naujie
siems ateiviams pats pirmas 
tiesė ranką: ”Tai aš Lietuv
ninkas. Kas būsit Jūs?” Jo 
šneka visuomet būdavo apie 
rimtus dalykus, kalbindavo 
bendrais visuomeniniais ir 
tautiniais reikalais, čia pat, ne- 
iškęsdavo-nepasiūlęs užsisaky
ti, kaip jis sakydavo, "viduri- 
nės srovės” laikraščių. Kiek
vienas jo išėjimas gatvėn buvo 
apaštalavimas jo pamėgtajai 
tautinei pakraipai.

Dėl tokio savo "agresyvumo” 
dažnai visuomenėje būdavo 
grasiu pavadinamas, užnugary 
iš jo net pasišaipoma, kaip iš 
"nerealaus” idealisto arba nu
tolusio nuo gyvenimo žmogaus. 
Tik jo gili senatvė, gaivališkas 

tautiškumas ir stambios aukų 
sumos įvairiems tautiniams, 
kultūriniams ir labdaros rei
kalams vertė čiuvotis ir bent 
jo akivaizdoje prideramai elg
tis.

Sunku surasti tarp senųjų 
lietuvių kitą tokio amžiaus 
žmogų, kuris būtų taip artimai 
susigyvenęs su Lietuvos reika
lais, nenutolęs nuo dabartinio 
meto kovos būdų ir taip neat- 
lyžiai įsitraukęs į liet, veiklą, 
nuolat ja rūpinęsis, net nakti
mis nemiegojęs. Daugumas 
senateivių būna tik laikini pa- 
trijotai — tik, kol užauga (ir 
nutausta) jų vaikai arba kol 
atsidangino naujieji ateiviai, 
kuriems dabar turinti tekti ta 
lietuvybės "našta”.

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyry pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY „500” kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKŲ RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. Y A 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

Bostono jūrų skautai ir skautės stovyklavę Kennenbunkporte. K. Grūzdo nuotrauka
PELNYKITE DIVIDENDUS 

KETVIRČIAIS
VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITA DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

JŪRŲ SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLA

Lietuvių Jūrų Skautijos, Bosto
no Nemuno Tunto stovykla įvyko 
Kennebunkport Maine, 1964 m. 
rugpiūčio mėn. 1-15 d. Tėvų Pran
ciškonų sodyboje.

Stovyklai vadovavo M. Mano- 
maitis, B. Kovas, talkino budžiai 
G. Čepas, V. Ulevičius, V. Ado
mavičius. šeimininkavo A. Ko- 
vienė, O. Ulevičienė ir A. Ba- 
jerčienė.

Tėvų Pranciškonų įkurdinti pui
kiame miškelyje pastatėm pa
lapinių miestą šalia aikštėje lai
vo denį su vėliavomis, prie upės, 
jūros įlankoje įsirengėm uostą 
savajai "Flotilijai". Darniai su
gyvendami su čia pat stovyklau
jančiais moksleiviais ateitinin
kais — vieni kitus bekviesdami į 
bendras sueigas, pasirodymus ir 
pramogas, nė nepajutom, kaip 

. greitai nutilo trimitų garsai, už- 
gęso paskutinis laužas.

Stovykla gražioje Tėvų Pranciš
konų sodyboje mums paliko malo
nų prisiminimą. Čia mus lankė 
svečiai iš toli ir arti, savi ir 
kitataučiai, visi nepagailėjo ge-

, rų žodžių.

J. Lietuvninkui jokios ribos 
negaliojo, jis niekad nesijautė 
atleistas iš pareigų. Kaip tik 
priešingai: kai, laikui bėgant, 
ir senieji ir naujieji ateiviai vis 
labiau tautiškai atšala, velionis 
ėjo vis karštyn. Rašinėjo laiš
kus, skambino telefonu — visi 
juto, kad mūsų tarpe Lietuv
ninkas gyvas ir veiklus. Šiais 
metais jis parašė ir, angliškai 
išversdinęs, nusiuntė laišką 
net Chruščiovui. Šį įtikinėja, 
kad geruoju paleistų Lietuvą 
iš savo nagų. Visoms rytų Eu- 
ropoms tautoms turi būti grą
žinta laisvė, nes vis tiek karo 
atveju jo valdžiai ateisiąs ga
las, o kinai pasiimtų visą Si
birą. Laiške dėsto, kad ir Ame
rika tokios galybės ir gerovės 
pasiekė tik laisvę žmonėms 
duodama. Todėl reikia išdalin
ti valstybiniai dvarai-kolcho- 
fai, juose dirbantiems žmo-

VIRŠUJE: Lietuvių Dienos New 
Yorke išvakarėse |vyko susipaži
nimo vakaras ir krepšinio rung
tynės tarp neseniai iš Australi
jos grįžusios šiaurės Amerikos 
lietuvių rinktinės ir Rytų Apygar
dos rinktinės. "Australiečiai" 
nugalėjo newyorkiečius 84:67(19: 
26). Nuotraukoje kairėje "austra
liečiai", dešinėje "newyorkie- 
čiai".

V. Pliodžinsko nuotrauka

nėms duodant po 20 hektarų. 
Tautas pavergt — tai gamtinis 
nusikaltimas”, baigdamas, pa- 

. brėžia Lietuvninkas: "Kiek
viena tauta turi teisę pati save 
valdytis. Gamta žmogų (ar 
žmones) mirtimi baudžia už 
skriaudos padarymą”. Tai tik 
vienas pavyzdys, rodąs, kad 
velionis nesigailėjo nei lėšų nei 
sveikatos, kad padėtų savo 
tautai, kuri buvo jo didžiuoju 
rūpesčiu.

Šitokio idėjinio polėkio val
domas, jis aiškiai nežinojo tik
rosios padėties. Nors savo ap
linkoje nedaug matė tautinio 
užsidegimo, jam vis rodėsi, kad 
kažkur kitur, užjūriuose; yra 
didelė lietuvių jėga. Nuolat sa
kydavo, kad, visi kartu stoję, 
atgaus Lietuvai laisvę. ”Aš jau 

L senas, nesulauksiu, bet jūs, 
jaunesni, — minėsit mano žo
dį: Rusija, kaip prasidėjo iš 7 
gubernijų, taip ir vėl grįš į tą 
patį plotą”.

Bostono jūrų skautu veikla

Gražus šuolis. "Australietis" Sedlickas meta sviedinį J newyor- 
kiečių krepšį. V. Pliodžinsko nuotrauka

Pažymėtina, kad penki mūsų 
j.s. pasižadėjo stoti į Tėvų Pran
ciškonų išlaikomą šv. Antano 
gimnaziją.

Stovyklautojai atliko eilę už
davinių. Vyr. jūrų skautai pėsti 
sukorėm 10 mylių kelionę, ku
rios metu savomis jėgomis per
sikėlėm per sraunią pajūrio upę. 
čia savo drąsa pasižymėjo bro
liai Algis ir Ed. Matjoškos, Pov. 
Manomaitis, Jonas Kriaučiūnas 
ir Vyt. Kerbelis.

Burlaivių regatą įvykdėm aud
ringame Sabego ežere. Pirmą 
vietą laimėjo vairuotojas Algis 
Utenis, jam talkino broliai A. ir 
E. Matjoškos.

Narų aukštesnį patyrimą išlai
kė: A. Utenis, Rim. Gavelis, V. 
Kerbelis, J. Kriaučiūnas ir B 
klasės Rim. Bajerčius.

Nakties "pavojaus" metu parei
gas pavyzdingai ėjo: V. Kerbe
lis, A. Utenis, R. Gavelis ir se
sės K. Jančauskaitė ir B. Rač
kauskaitė.

Laiveliu 30 mylių kelionę sėk
mingai nuplaukė Ed. Matjoška.

Asmeninėmis ypatybėmis pa
sižymėjo šie: tvarkingiausias Jur. 
Lendraitis, judriausias V. Ker

belis, taikliausias ranka P. Duo
ba, daugiausiai laiko turįs A. 
Matjoška, linksmiausias A. Ute
nis, gerausiai susiorientuojąs 
R. Gavelis, geriausiai vartojąs 
lietuvių kalbą Vincas Steponai
tis.

Rugp. 8 šeštadienį, stovyklą . 
užvaldė "piratai" sugebėdami 
sėkmingai išsilaikyti visą dieną.

Rugp. 9 sekmadienį -- jūros 
diena -- visi išeiginėmis uni
formomis vėliavų lydimi daly
vaujam pamaldose, vėliau nu
leidžiant jūron vainiką, pagerb
ti žuvusiems broliams. Ta pro
ga žodį tarė Tėvų Pranciškonų 
virš. Tėv. Jurgis Gailiušis. Vai
niko nuleidimo iškilmėse daly
vavo moks, ateitininkai, garbės 
gynėjas Dr. V. Čepas su žmo
na, Tuntininkas P. Jančauskassu 
žmona, Tėvų Komiteto pirmi
ninkė Irena Manomaitienė su vy
ru inž. Eugenijum, inž. V. Iz- 
bickas su žmona ir kiti.

Rugp. 15 d. paskutinį kartą 
išsirikiuojame laivo denyje. Per
skaitomi Tunto ir Stovyklos įsa
kymai, išdalinami stovyklos pa
žymėjimai ir laimėtos dovanos, 
čia Tėv. J. Gailiušis mus vi
sus apdovanojo knygomis ir pa
kvietė stovyklauti sekančiais me
tais. Sugiedojus Marija, Marija

(Nukelta į 7 psl.)
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IR APYLINKĖSE
BIRUTININKĖS VADO

VAUJA LIETUVIŲ 
REPREZENTACIJAI

Penktadienį, rugpiūčio 28 d., 
Ųlevelande atidaroma nauja, 
didžiulė konvencijų salė. Ati
tinkamai Clevelando miesto 
atsistatymo ir pramonės augi
mo pastangoms, šis naujas pa
statas ii- atidaromas su Pro
greso Paradu. Tai paskutiniau- 
sių pramonės ir technikos lai
mėjimų paroda.

Tos parodos metu sau tinka
mą vietą gavo ir gausios Cle
velando tautybių grupės, ku
rios pasirodys savo tautiniu 
menu — daina’, šokiais, muzi
ka, pritaik. meno išdirbiniais. 
Lietuvių pasirodymą organiza
vo DLK Birutės d-ja, vado
vaujama p. V. Nagęvičienės ir 
kitų valdybos narių bei tal
kininkių.

Lietuvių pasirodymuose da
lyvauja Čiurlionio Ansamblis, 
vadovaujamas muz. A. Mi
kulskio, kanklių orkestras, va- 
dov. Onos Mikulskienės ir 
Vysk. Valančiaus Lituanistinės

Lithuanian Village Bendrovės 
Clevelande pirmininkas Zenonas 
Dučmanas su žmona Lora ir duk
ra Brone atostogų buvo nuvykę į 
Niagarą.

BOSTON ;
(Atkelta iš 6 psl.) 

ir Lietuvos himną, nuleidžiamos 
vėliavos. Stovykla uždaroma.

Reiškiame didį dėkingumą Tė
vams Pranciškonams už suteik
tą stovyklavietę, apdovanojimą 
visus knygomis ir pažadėjimą 
priimti mus kitais metais. Moks- 
ateitininkams už malonų bendra
darbiavimą. Atsidėkodami apdo
vanojame Pranciškonų provinci
jolą Tėvą Leonardą Andriekų,Tė
vą Jurgį Gailiušį, Tėvą Joną Dy- 
burį, moks, ateitininkų vadovus, 
Pauliukonį, A. Vainių ir Gedvi
laitę jQrų skautų rėmėjų ženk
leliais.

Taip pat didelis ačiū kun. 
Petrui Celešiui už religinę pa
skaitą ir bendradarbiavimą, kun. 
VL Budreckui už piniginę para
mą, kun. J. Pragulbickui už sal
dumynus. Ponams V, ir Bronei 
Chlamauskams už ūkišką para
mą. Visiems kitiems už malonų 
atsilankymą stovykloje.

Dėkingi Bostono jūrų 
skautai-ės.

mokyklos tautinių šokių gru
pė, vad. Ingridos Stasaitės. Be 
to yra suorganizuotas paviljo
nas, kuriame bus išstatyti tau
tiniais motyvais prit. meno ga
miniai ir pagal lietuvaičių re
ceptus pagaminti pyragaičiai. 
Taip pat bus platinama lietu
vių literatūra angliškai ir spe
cialiai šiai progai išleista bro
šiūra apie Lietuvą.

Gaila, kad šias eilutes ra
šant nebuvo galimybių sužino
ti tikslesnį laiką apie dainų ir 
šokių pasirodymus.

LIETUVIAI DIDŽIOJO 
CLEVELANDO 

PROGRESO PARODOJE

Pradedant šios savaitės 
penktadieniu, per 11 dienų 
tęsis Clevelando Progreso 
Paroda naujoje milžiniško
je požeminėje salėje, Kon
vencijų Centre. Baigsis 
Darbo Dienos šventėje, 
rugsėjo 7 d. Kasdien bus 
atdara nuo vidurdienio iki 
11 vai. nakties. Įėjimas ne
mokamas. Jei nespėsit vis
ką pamatyti vieną dieną, 
galit atvykti ir antrą, bent 
kada tų 11 dienų bėgyje. -

Lankantieji turės progą 
laimėti tris dovanas: auto
mobilius Chrysler Barra- 
cuda, Ford Mustang ir Che- 
velle. Svarbu tik užsiregis
truoti prie įėjimo gauna
moje kortelėje su numeriu. 
Numerių traukimas bus pa
skutinį vakarą.

Per visas 11 dienų, tau
tinių grupių skyriuje, veiks

lietuvių paviljonas su įvai
riais parodai, išstatytais 
dalykais ir užkandinė.

Sekmadienį, rugpiūčio 30, 
tautybių skyriuje, 9 vai. 
vakare, bus Kultūrinių 
Darželio "Vieno Pasaulio 
Dienos” programa, kur da
lyvaus ir lietuviai. Tame 
skyriuje, specialiai paruoš
toje scenoje, bus apvaini
kuojama ir apdovanojama 
Kultūrinių Darželių tauti
nė gražuolė. Lietuvaitės ir 
lietuviai prašomi dalyvauti 
tautiniais rūbais lietuvių 
atstovavimui. Atvykti į 
"Nationality Area”.

K. S. K.

ZIGMO DAUTARTO 
ŠEIMA BUVO PRIIMTA 

PREZ. DE GAULLE

C1 e v elandiečiams gerai 
žinomo veikėjo Zigmo Dau
tarto žmona M. Dautartie
nė ir sūnus Petras, atosto
gų išvykę į Prancūziją, š. 
m. liepos mėn. 12 d. buvo 
priimti Prancūzijos prezi
dento De Gaulle. Ta proga 
prezidentui buvo įteiktas 
meniškai išdrožinėtas lietu
viškas kryžius ir Zigmo 
Dautarto laiškas. Tame 
laiške suglaustai, bet tiks
liai išdėstytais faktais, Z. 
Dautartas nurodė į Lietu
vos padėtį istorinių įvykių 
eigoje, jos pastangas išsi
kovoti nepriklausomybę ir 
p a s i š v entimo pavyzdžiu 
šviečiančias partizanų ko
vas, kurios pareikalavo 
tūkstančius jaunų Lietuvos 
vyrų ir moterų gyvybių 
niekšingos Stalino ir Hit
lerio sutarties pasėkoje. 
Partizanų auka pasirodė 
esanti beviltiška ir Yaltos 
susitarimų dėka.

Pabaigoje Z. Dautartas 
nurodo, kad Yaltos susita
rimai prez. De Gaulle ne
įpareigoja, todėl jo rankos 
ir širdis esančios laisvos 
padėti nuskriaustoms tau
toms. Jis prašo prez. De 
Gaulle imtis iniciatyvos per 
prancūzų delegaciją JTO,

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokiniai su vadovais Lietuvių Dienos parade.
V. Pliodžinsko nuotrauka

kad būtų sustabdytas ge
nocidas Lietuvoje, sugra
žinti Sibiran ištremtieji ir 
kad Lietuvai būtų leista 
atgauti nepriklausomybę.

Audiencijai, kuri įvyko 
prez. De Gaulle privačioje 
re z i d e nei j oje, vadovavo 
simpatingas ir labai nuo
širdus prezidento dvasios 
vadas kun. Labbe Drout 
Cure de Colombey. Taip pat 
prezidentas audiencijos me
tu buvo be galo simpatin
gai nusiteikęs. Audiencijai 
pasibaigus, prez. De Gaulle 
pakvietė Dautartų šeimą 
dalyvauti tautinės šventės 
parade, įteikdamas bilietus 
su teise būti prezidento 
garbės svečių tribūnoje,

Z. Dautartas yra gavęs 
iš prezidento De Gaulle 
kanceliarijos laišką, kuria
me dar kartą dėkojama už 
dovaną — lietuvišką kry
žių ir pranešama, kad pre
zidentas yra susipažinęs su 
įteikto laiško turiniu.

• Dirvos skaitytojas Juo
zas Vilčinskas padovanojo 
redakcijai eilę senesnės lai
dos knygų.

♦ P. BENOKRAITIENE staiga 
susirgo darbovietėje ir greito
sios pagalbos automobiliu buvo 
nuvežta į ligoninę.

Br. MARKELIONAS BURIAVO 
"THISTLE" REGATOJE

Clevelando Yachtklubas rug- 
piūčio 17-21 dienomis Erie ežere 
pravedė JAV "Thistle" klasės 
buriavimo varžybas. Nuotaikin
gas oras ir nepastovus ežeras 
87-niom s "usnims" (taip reik
tų vadinti lietuviškai "Thistle") 
prikrėtė įvairių šposų. Trečia

dienį, VIII. 19, vėjas tik popietį 
tepasirodė, bet nevienam neat- 
buriavus per 3 vaL, varžybos 
tapo neužskaitytos. Tuo tarpu 
penktadienį, VIIL21 d., jau 15-20 
mylių vėjai su lietum siautė eže
re. Tą dieną dešimt burlaivių 
apsivertė. Baigminiai rezultatai 
pergalę atnešė Peter Bordes iš 
Brooklyno, N.Y. Lietuviams ma
loni staigmena -- šiose varžy
bose 5-ją vietą laimėjo inž. Bro • 
nius Markeliflnas su Undine II 
iš Blauvelt, N.Y. Kad ir labai už
imtas varžybose, jis rado progą 
vieną vakarą aplankyti savo gim
nazijos laikųdraugus Clevelande.

GERI NAMAI
Tarp Lake Shore ir E. 

185 gt. vienos šeimos. Vis
kas viename aukšte. Nese
nas. Padalintas rūsys, ga
ražas, gerame stovyje.

2 seimu 5-5, trims maši
noms garažas, prie pat Neff 
Road.

• Dėl Sočiai Security in
formacijų kiek tai liečia 
pajamas Jums bei Jūsų šei
mai. Skambinkite V. Gied
raičiui 944-6835 ar Z. Obe- 
leniui 881-7741.

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Didelis mūrinis namas 
netoli Naujos parapijos. 3 
miegamieji, 2 mašinoms 
garažas, vandens šildymas. 
Tuščias.

6 kambariu medinis, ne
toli’E. 185 gt., labai tvar
kingas ir švarus.

Visai naujas Colonial 
Hts., 2 miegamieji žemai, 2 
viršuj, l1/, vonios.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašau paskambinti į 
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 gt. IV 1-6900 

KE 1-2190

TVOROS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STAINLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUMI- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS
Tel. LU 5-6291

Chicago

finance it through your 

Cleveland Crust Bank

75 CONVENIENT BANKING OFFICES

Every Banking, Loan, Safe Deposit
and Trust Service

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų 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., Marųuette 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 Marųuette Parko krautuvė.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

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

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Korp! Neo-Lithuania 
stovyklai prasidedant, fil. 
Juozas Jurevičius, iš Chica
gos, .paskyrė $40.00 pirmai 
premijai už rašinį, apibudi
nantį korporacijos stovyk
lą. Antroji ir trečioji pre
mija bus $25.00 ir $15.00.

Rašinio konkurse gali 
dalyvauti visi Korp! Neo- 
Lithuania junjorai ir sen
jorai, pilnu laiku toje sto
vykloje dalyvavę. Rašinio 
ilgis: nemažiau kaip 5-ki 
mašinėle rašyti puslapiai 
— dvi — tarpinėmis eilu
tėmis (double spaced).

Rašinys turi būti gautas 
nevėliau kaip rugsėjo 20-to, 
siunčiant sekančiu adresu: 
R. Stakauskas, 6550 S. Al- 
bany Avė., Chicago, Illinois 
60629.

• Prof. J. Žilevičius, Čiur
lionio Ansamblio Garbės 
Narys, buvo čiurlioniečių 
apdovanotas 40 žiedų vai
niku, ryšium su jo gražia 
sukaktim — 40 metų nuo 
jo organizuotos pirmosios 
Dainų šventės Lietuvoje.

Vainiką jam įteikė p. 
Ona Mikulskienė ir J. Pleč
kaitis, ta proga žodžiu gar
bingą sukaktuvininką pa
sveikinus ruz. Alf. Mikuls
kiui, Čiurlionio- Ansamblio 
meno vadovui. Sveikinimo 
žodį taip pat ta proga tarė 
akt. Rūta Kilmonytė.

• G. Penikas, iš New 
Yorko, Dirvos ir kitu laik
raščių foto bendradarbis, 
akademikų skautų veikė
jas, darbo reikalais išvyko 
į Floridą, kur praleis 9 mė
nesius.

Modeliuotojos V. Janulevičiūtė, J. Mačiulienė, V. Vaitienė, E. 
Kučiflnienė, P. Vaitaitienė ir G. BaliOnaitė rugsėjo 27 d. Chica
goje Jaunimo Centre įvykstančioje madų parodoje demonstruos 
sukneles. Bilietai J parodą gaunami Marginiuose ir Gradinskų 
krautuvėje.

• š. Amerikos lietuvių 
krepšinio rinktinės rungty
nės su Kanados olimpine 
rinktine įvyksta šį šešta
dienį, 2 vai. 30 min. Toron
te.

Šių svarbių rungtynių 
pasekmė Clevelande bus 
pranešama šeštadienį per 
WXEN-FM radijo stotį 1, 
8 ir 9 vai. vak., o 10 vai. 
vak. bus duodama smulkes
nė informacija. FASKAS

• Amerikos Balsas pra
nešė per 400 radijo stočių 
visam pasauliui apie mūsų 
krepšininkų laimėjimus 
Australijoje.

LIETUVIAI Iš CHICAGOS 
KOLUMBIJOS 
DŽIUNGLĖSE

Advokatas Juozas Sta
naitis ir inž. Valentinas Mi- 
čiulis, inž. K. Kalėdos pa
kviesti buvo atvykę į Me- 
dellina praleisti atostogas. 
Ta proga lankėsi sostinėje 
Bogotoje, kur Lietuvos kon
sulas Dr. S. Sirutis pakvie
tė į džiungles pamedžioti. Ir 
čia inž. V. Mičiuliui pasitai
kė retas laimikis — jis nu
šovė tigrą.- Kolumbijos lie
tuviai jiems aprodė ir kitų 
tropiko įvairenybių, kurias 
nufotografavę nusivežė į 
Chicagą.

'• Antras Kaimas, Chica
gos Lietuvių satyros teat
ras, šiais metais pasirodys 
sekančiai: Chicagoje spa
lio 27, 30, 31, lapkričio 7 ir
8. Detroite: lapkričio 14. 
Nevv Yorke: lapkričio 21. 
Bostone: lapkričio 22.

NEOLITHUANŲ 
STOVYKLA

Šią vasarą studentų neo
lithuanų stovykla įvyksta 
p.p. Garmų vasarvietėje — 
Echo Valley Lodge & Cot- 
tages, Echo Lake, Penna. 
nuo rugpiūčio 29 d. iki rug
sėjo 7 d.

Visi stovyklautojai suva
žiuoja šeštadienį, rugpiūčio 
29 d., o sekmadienį, rugpiū
čio 30 d. po pamaldų 11 vai. 
ryto iškilmingas stovyklos 
atidarymo posėdis ir kol. 
Stasio Santvaro, korp. gar
bės filisterio, paskaita.

Visi neolithuaniai — fi
listeriai, senjorai ir junjo- 
rai yra kviečiami stovyklo
je dalyvauti. Neolithuanų 
bičiuliai bei svečiai malo
niai kviečiami aplankyti 
stovyklą ir praleisti laiką 
studentiškoje nuotaikoje.

LIETUVIAI KOLUMBIJOJ

• A. Dyrikis, mašinų fab
riko ’Tndustrias Apolo” 
yyr. inžinierius, rugpiūčio 
21 d. išskrido į New Yorko 
pasaulinę mugę. Jis lanky
sis taip pat Chicagoje, Cle
velande ir Detroite. Ta pro
ga nori susipažinti su Ame
rikos mašinų pramone ir 
žymesniomis liejiklomis.

• Kun. Berčaitis, prieš 3 
metus išemigravęs į JAV ir 
ten sėkmingai dirbęs pas
toracinį darbą, grįžo į Me- 
delliną, Kolumbijoje.

LIETUVIAI JAV PIRMENYBĖSE

Bostono Sheraton Plaza vieš
buty vyksta JAV atviros šachma
tų pirmenybės, kuriose dalyvauja 
šio krašto, Kanados ir kitų 4 
valstybių 235 šachmatininkai. P- 
bės jau įpusėtos; po 6 ratų pir
mavo didmeisteriai Lombardy, 
Benko, R. Byrne, turėdami po 
5 1/2 tš., Suttle ir Levy po 5 tš., 
po jų sekė grupės su 4 1"3 tš., 
kurioje buvo du Bostono žaidi- 
kai E. Brandwein ir Kazys Mer
kis draug su didmeisteriu A. 
Bisąuier ir kt. New Yorko žy
mūnais: Sherwin, S. Lyman.Val- 
vo, Smith. K. Merkis pelnė dvi 
pergales prieš meisterius: Dr. 
P. Lapiken iš Monitobos ir M, 
Conon iš Puerto Rico. Labai gra
žiai varosi šiose pirmenybėse 
mūsų jaunuolis Algis Makaitis, 
tuėdamas 4 taškus. Be kitų jis 
įveikė Montrealio ekspertą dr. 
J. Rauch.

Ignas Žalys su 3 1/2 tš. bu
vo priverstas atiduoti po tašką 
meisteriams Sherwin ir Krau- 
sei. Algirdas Leonavičius 2 (1). 
Pirmenybės baigiamos rugp. 
29 d.

LIETUVOS LAISVES KNYG
NEŠIAI baigia paruošti didelę 
genocido -- Lietuvoje sovietų 
įvykdytų žudynių parodą ir ruo
šiasi išleisti didelės apimties 
Sovietų Sąjungos Lietuvoje įvyk
dytų žudynių albumą. Genocido 
paroda ir albumas skirti anglo
saksų visuomenei.

Lietuvos Laisvės Knygnešiai 
siekia, kad sovietinio genocido 
paroda ir albumas būtų galimai 
pilnesni ir platesni. Lietuviai, 
kurie turi Lietuvoje sovietų įvyk

dytų žudynių nuotraukas, ar nuo
traukas gautas iš Sibiro ir iš 
sovietų pavergtos Lietuvos, ro
dančias sovietinį žmogaus nu
žmoginimą ir rusiškąjį koloni
alizmą Lietuvoje, prašome siųs
ti adresu: L. Prapuolenis, Drau
gas, 4545 West 63rd Street, Chi
cago 29, Illinois.

Visos atsiųstos nuotraukos, 
padarius jų klišes, bus grąžin
tos nuotraukų savininkams.

KVIETIMAS

Lietuvių Profesorių Drau
gijos nariai maloniai kvie
čiami dalyvauti paprastam 
dvimetiniam LPDA drau
gijos visuotiniame suvažia
vime š. m. rugsėjo mėn. 13 
d., sekmadienį, 12 vai. Chi
cagoje, Jaunimo Centre. 
Dienotvarkė įprastinė. Iš 
vakaro, šeštadienį, rugsėjo 
12 d., 7 vai. 30 min. vakare 
pirmą kartą pagerbsime 
abiejų Tėvynės okupantų 
nužudytus ir kankintus mū
sų kolegas ir studentus par
tizanus uždėjimu vainiko 
prie paminklo kovotojams, 
žuvusiems dėl Lietuvos lais-

Plačiai žinomi visuomenininkai Balys ir Marija Raugai rugpiūčio 
15 d. atšventė savo vedybų sidabrinę sukaktį. Ta proga į jų reziden
ciją Cambridge N.J. buvo susirinkęs gausus būrys bičiulių.

V. Gruzdžio nuotrauka

VIRŠUJE: Mažieji žiūrovai 
Lietuvių Dienos iškilmėse.

V. Pliodžinsko nuotrauka

vės. Po pagerbimo akto da
lyvausime subūvime-vaka- 
rienėje, kurią ruošia Litua
nistikos Instituto Iždo Ta
ryba. Laukiamas pelnas bus 
skirtas minėto instituto 
darbams spausdinti. Dėl bi
lietų prašome iš anksto 
kreiptis su septyniais dole
riais pas prof. S. Dirmantą: 
6616 S. Washtenaw, Chica
go, III. 60629.

Lietuvių Profesorių 
Draugija Amerikoje

• J. Graužinis, iš Chica
gos, šiomis dienomis užsi
prenumeravo prez. Ant. 
bmeionos monografiją.

• Algis Kezys, S. J., pa
sižymėjęs foto menininkas 
iš Chicagos rugpiūčio 17 
atvyko į Nevv Yorką, kurio 
apylinkėse praleis mėnesį 
laiko. Jis yra apsistojęs pas 
savo tėvus Brooklyne.

Pranešame, kad 1964 m. liepas mėn*. 20 d. ne
gailestingoji mirtis išplėšė -iš mūsų tarpo dideli 
lietuvių tautos bičiulį ir geradarį

norvegų ev. kun. NILS SEIM
Jis šiais metais dešimtą kartą pasikvietė ber

niukus -vasaroti iš lietuvių Vasario 15 Gimnazi
jos į Naersnes, netoli sostinės Oslo. Per 
dešimt metų iš mūsų gimnazijos buvo virš 100 
berniukų, kurie visi su dėkingumu ir pagarba 
prisimena dėdę NILS SEIM.

šeši berniukai, kurie dar stovyklauja Norv. 
gijoj, dalyvavo laidotuvėse. Jie už visus kitus at
sisveikino su mūsų tautos bičiuliu.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje savame krašte.
Artimiesiems užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Fr. Skėrys
Evang. Jaunimo Ratelio Vadovas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
be muito, licencijos ir kitų mokesčių!
Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš 

sandėlių esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame 
automobilius, motociklus, dviračius, siuvamas maši
nas, akordeonus, radijo ir televizijos aparatus, me
džiagas, maistą, svaiginamus gėrimus, cigaretes 
ir. t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietu
vą maistą, medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms 
specialų labai vertingą

ŽIEMINI SIUNTINĮ — P-3
susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems pal
tams labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vie
nos atkarpos 3*/> jardų ekstra geros angliškos me
džiagos žieminiam vyriškam arba moteriškom kos
tiumui tik už

$75.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kalo- 

riteto maisto 22 svarų siuntinį M-13 susidedanti iš 
taukų, kakavos, miltų, kavos, šokolado, cukraus, ar
batos ir prieskonių tik už

$30.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą 

turėjusį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų 
medžiagų siuntinį V-3, susidedantį iš trijų atkarpų 
trims kostiumams po 3*/2 jardų, viso 10*2 jardų 
tik už

$55.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2., England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje veikianti 

nuo 1938 m.
Atstovai Amerikoje:

L. Venckus. 7012 S. Talman Avė.. 
Chicago, III. 60629. Tel. 436-0494. 
GAIVA, 3570 W. Vernor, 
Detroit 16, Mich.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D - O S T E R V I L L E
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

Tel. (Area 617) 428-8425
RUGI’IŪČIO-RUGSĖJO MĖN. I)AR YRA LAISVŲ VIETŲ. 

Nuo rugpiūčio mėn. 22 d. iki rugsėjo mėn. 7 d. 
fLabor Day)

VASAROTOJAMS DAROMA NUOLAIDA.
Kreiptis Tiesiai į vilą AUDRONĖ — JANSONAS,
87 East Bay Rd.. Osterville Cape Cod. Mass. 02655. 

Telef. fArea 617) 428-8425.
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