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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NIKITOS PLANAI
VOKIETIJAI

TUO TARPU, KAI AMERIKOJE RINKIMŲ PROGA GINČI
JAMASI APIE TARPTAUTINIO KOMUNIZMO REALYBĘ IR 
GRĖSMĘ, NIKITA CHRUŠČIOVAS STENGIASI UŽBĖGTI UŽ 
AKIŲ GALIMIEMS GLAUDESNIEMS EUROPIEČIŲ IR KINIE
ČIŲ SANTYKIAMS, KURIE BOTŲ NORMALI REAKCIJA L 
SOVIETŲ - AMERIKIEČIŲ "SUSIGIEDOJIM£". PARUOŠIA
MIEJI ĮVYKIAI VOKIETIJOJE.

------  Vytautas Meškauskas ----------

Praeitame Dirvos numeryje 
minėjome plačiai pasklidusią te
oriją, kad ‘tarptautinio komuniz
mo" sąvoka neturi jokio realaus 
pagrindo, nes nėra monolitinio, 
vieningo komunizmo. Užtat'žodis 
komunizmas visai ir nebuvo pa
minėtas prezidento L.B. Johnso- 
no nominacijos priėmimo kalbo
je. Tokią pažiūrą vadiname ‘te
orija’, nes ir karščiausi jos ša
lininkai nėra visai tikri, kaip So
vietų Sąjunga elgtųsi tuo atveju, 
jei, pavyzdžiui, JAV praplėstų 
karo veiksmus į šiaurini Vietna
mą. Lippmannas būkštauja, kad 
tokiu atveju sovietai vistiek pa
dėtų kinams, o britas Edward 
Crankshaw galvoja, kad eventu
alus Goldwaterlo laimėjimas vėl 
galėtų sutaikinti Maskvą su Peki
nu, nors tai ir nelabai tikėtina. 
Tos abi prielaidos aiškiai paro
do, kad tarptautinio komunizmo 
pavojus dar nėra visiškai palai
dotas. O jei uip, galima ir prie
laida, kad tarptautinio komuniz
mo vienybė nelabai svarbi ir pa
tiems komunistams. Dėl tos pa
prastos priežasties, kad paskirai 
eidami jie laimi daugiau negu... 
kartu. Komunistų vienybė iššauk
tų ir Vakarų stipresnę vienybę. 
Kai nėra vienos, nereikalinga ir 
kita.

Kiekvienu atveju, aukščiau nu
rodytos būklės akivaizdoje, Niki
ta Chruščiovas nori pasiekti tam 
tikros santarvės su Jungtinėm 
Amerikos Valstybėm, kaip lygus 
su lygiu. Jei sovietinės atominės 
grėsmės akivaizdoje JAVpraeina 
bet koks noras panaudoti savo 
atominę jėgą, o tai aiškiai išreiš
kė prezidentas Johnsonas kalbė
damas Darbo Dienos proga Detroi 
te, — sovietams ir kitiems komu
nistams palieka laisvos rankos 
kovai visais kitais būdais. Jie ir 
toliau galės naudoti ‘salami’ tak
tiką, vieningam ar suskilusiam 
komunistų pasauliui vis atrėž- 
dami po riekutę iš kapitalistinio 
pasaulio kūno!

Tačiau sovietų - amerikiečių 
santykių gerėjimas, kurio šiuo 
metu siekia ir Washingtonas ir 
Maskva, gali sukelti kitą reak
ciją. Būtent, abiejų atominių ga
lybių 'suslgiedojimas* skatina 
prieš jas susijungti likusį pasau
lį. Iš tikro, tarp Pekino, Pary
žiaus ir Bonnos jau pastebimas 
bendrų Interesų ieškojimas. Nu

•'IDEOLOGINIS KIVIRČAS" TARP MASKVOS IR PEKINO:

— Nutilk! Ką aš pasiėmiau, tai mano, ne tavo!

matomas Nikitos Chruščiovo vi
žlus Bonnai ir yra laikomas jo 
pasungomis užbėgti tokiai gali
mybei už akių. Radęs bendrą kal
bą su vokiečiais, Nikiu galės 
juos išnaudoti ir prieš amerikie
čius ir prieš kinus.

Tačiau bendros kalbos atradi
mui yra nemaža kliūtis. Tai Vo
kietijos suvienijimo klausimas, 
šis klausimas gali būti įdomus 
Nikiui dėl sekančių sumetimų.

Vokietijos suvienijimo kaina 
Chruščiovas galėtų vokiečius ati
traukti iš NATO, bet kokios są
jungos su amerikiečiais ir net 
prancūzais. Iš kitos pusės, su
vienyta Vokietija sudarytų um 
tikrą grėsmę sovietų satelitams 
kaip Lenkijai bei Čekoslovaki

jai, kurios savo keliu turėtų ieš
koti glaudesnių ryšių su Sovietų 
Sąjunga netik kaip komunistinės, 
bet ir Uutinės valstybės, išeida
mos iš savo tautinių valstybių 
interesų.

Už tat visi Nikitos žygiai u 
linkme yra verti didelio dėme
sio. Kai kas jau vyksu, ką ver
ta įsidėmėti. Visų pirma Vakarų 
Vokietija paleido iš kalėjimų ke
liolika vokiečių komunistų, šni- 
pinėjusių Rytų Vokietijos naudai. 
Jų žymiausias, Guenter Hofe, 
buv. Hitlerio karininkas,pabėgęs 
į Sovietų Sąjungą ir vėliau tapęs 
Rytų Vokietijos "Verlag der Na- 
tion" leidyklos direktorium. Jis 
buvo suimtas prieš aštuonis mė
nesius. Rytų Vokietija iš savo pu
sės paleidusi tūkstančius politi
nių kalinių, nors jiems ir neleis
ta persikelti į Vakarų Vokietiją. 
Antra, labai galimas daiktas, kad 
Tokio pasaulinėje olimpiadoje abi 
Vokietijas atstovaus viena jungti
nė sportininkų komanda. Ir tre
čia, susitarimas dėl Vakarų 
berlyniečių leidimų keliauti į Ry
tų Berlyną. Tas reikalas esąs jau 
sutartas, ginčas vyksta tik dėl 
vieno kablelio ir šešių žodžių. 
Mat, rytų vokiečiai nori, kad toks 
susitarimas būtų pasirašytas tik 
— Vakarų Berlyno burmistro 
įgaliojimu. Vakarų vokiečiai no
ri, kad susitarime įrašius, jog 
jis pasirašomas Vakarų Berlyno 
burmistro įgaliojimu, po to sek
tų kablelis ir sekantis šalutinis 
sakinys:

"..., und mit Zustimmung der 
zustaendigen Behoerden" (..., ir 
atitinkamom įstaigom sutikus).

New Yorko seantorlus K. Ke- 
atlng Lietuvių Dienoje, New Yor
ko Mugėje. Iš kairės: e. VLIK‘o 
pirm, pareigas J. Audėnas, Lie
tuvos Atstovas Washingtone J. 
Kajeckas, šen. K. Keating, vysk. 
V. Brizgys, prel J. Balkonas. 

Vyt. Maželio nuotrauka

Tomis neišvadintomis atitin
kamomis įstaigomis vakarų vo
kiečiai norėtų pabrėžti Vakarų 
Berlyno priklausomumą Vakarų 
Vokietijai, o jas neminėdami rytų 
vokiečiai nori pabrėžti Vakarų 
Berlyno nepriklausomumą nuo 
Vakarų Vokietijos. Kitaip sakant, 
sužadindami Vokietijos suvieniji
mo galimybių viltį, sovietai kol 
kas nori išsiderėti iš Vakarų Vo
kietijos kad ir netiesioginį pripa
žinimą, jog Vakarų Berlynas su
daro trečią nepriklausomą ir at
skirą Vokietiją! Tai parodo,koks 
kietas ir naujų nuolaidų reikalau
jąs derybų partneris yra Sovietų 
Sąjunga.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
• PREZIDENTAS JOHNSONAS 

įsakė FBI sudaryti informacijų 
santrauką, iš kuris jis galėtų 
spręsti, ar įvykę įvairiuose JAV 
miestuose negrų riaušės buvo 
vykdomos pagal kieno nors iš 
anksto nustatytą planą.

* AUTOMOBILIŲ PRAMONĖ
JE tuo tarpu išvengta streiko, 
unijai susitarus dėlTiaujos sutar
ties su Chrysler b-ve. Sutarty
je, šalia kitų laimėjimų darbinin
kams, ypatingą vietą užima nau-> 
jas pensijos planas, pagal kurį 
jau 60 m sulaukę darbininkai, iš
dirbę 30 metų, gali išeiti pensi
jon su 400 doL mėnesine pensija.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS IR ALUMNU 
SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE

Apie Lituanistikos Instituto 
tikslą, kuriam dabar vadovauja 
energingas mokslininkas prof. J. 
Balys, įstatuose skaitome:

"Lituanistikos Institutas yra 
mokslinių tyrinėjimų įstaiga, ku
rios tikslas ir uždavinys yra 
skatinti, organizuoti ir remti ty
rinėjimo darbus, susijusius su 
Lietuva ir jos kultūra, kaip lie
tuvių kalba ir literatūra, tauto
saka, Lietuvos istorija ir geo
grafija, lietuvių spauda ir bib
liografija, Amerikos lietuvių kul
tūros istorija ir kiti kultūrinio 
gyvenimo reiškiniai, susiję su 
lietuvių tauta praeityje ir dabar
tyje".

Lituanistikos Institutą suorga
nizavo Lietuvių Profesorių Drau-

* MISSISSIPPI VALSTIJOS de
mokratų konvencijoje nusistaty
ta remti respublikonų kandidatus 
į prezidento ir viceprezidento 
postus. Vietos administracijos 
rinkiminiams postams numatyti 
savi — demokratų kandidatai.

* SAKARI TUOMIOJA, suomių 
diplomatas, paskirus JTOtarpi- 
ninku Kipro krizei išspręsti, mi
rė sulaukęs 53 m. amžiaus.

* PRANCŪZIJOS PREZIDEN
TAS DE GAULLE, šalia kelionių 
po P. Ameriką, jau turi užplana
vęs vizitus į Skandinavijos vals
tybes. ,

* NEWSWEEK ŽURNALAS ra
šo, kad numatyusis Chruščiovo 
vizitas Vak. Vokietijon tenka lai
kyti Erhardo laimėjimu. Ilgiau 
užtrukusiose derybose dėl to vi
zito dienotvarkės, kuriai Chruš
čiovas siūlęs tik prekybinių ir 
kultūrinių mainų klausimus, Er- 
hardas reikalavo įtraukti Rytų 
Berlyno ir Vokietijos klausimus. 
Chruščiovui pagaliau sutikus 
svarstyti ir tuos klausimus,spė
jama, kad tuo pačiu suduotas ant » 
ausis R. Vokietijos bosui Ul- 
brichtui ir jo vedamai politikai.

* SENATORIUS GOLDVVATE- 
RIS nėra linkęs į rinkiminę kam
paniją tiesioginiai įvelti rasių 
klausimo, bet jis pasilieka sau 
teisę kritikuoti tai, ką jis vadi
na demokratų skatinimu remti 
grupes, kurios į savo rankas 
nori paimti teisę ir tvarką di
desniuose miestuose. Ypatin
gai moterys yra jautrios klau
simais, kur liečiamas jų sau
gumas gatvėse ir jų gyvenamo
je aplinkoje. 

gija Amerikoje 1952m. kaipmoks- 
lo darbų centrą, kad laisvai būtų 
galima tęsti lituanistikos mokslų 
vystymosi darbą, kuris tėvynėje 
buvo nutrauktas sovietų okupaci
jos.

Ką iki šiol nuveikė Lituanisti
kos Instituto nariai? Visų pirma 
eilė Instituto narių yra L. Enci
klopedijos redaktoriai ir bend
radarbiai, Instituto nariai bro
liai Vaclovas ir Mykolas Bir
žiškos suredagavo trijų tomų vei
kalą Aleksandryną, kurio galutl- 

DR. JONAS BALYS

nį redagavimo darbą atliko Ins
tituto nariai.

Pradedant 1964 m. Institutas 
perėmė leisti Knygų Lentyną, 
taip pat netolimoje ateityje bus 
išleistas pirmas Instituto met
raštis, kur tilps studijos ir 
straipsniai. Tokius leidinius jau 
turi latviai, estai, ukrainiečiai, 
kroatai, čekai ir kitos tautybės 
JAV. Rimtas dėmesys skiriamas 
sumanymui paruošti 3-jų tomų 
Lietuvių tautos kultūros istoriją.

šalia Lit. Instituto veikia ir 
Iždo Taryba, kurios tikslas telk
ti Institutui lėšas įvairiems moks
liniams darbams išleisti. Tary
bos pirm, yra dipl. ekon. A. Ba
lionas, o nariai: J. Dainauskas,
K.A. Glrdvilas, inž. A. Semėnas 
ir dr. K. Šidlauskas.

Paskutiniu metu už didelius 
nuopelnus Instituto garbės na
riais pakelti PLB pirm. J. Ba
čiūnas ir prel. P. Jūras, o rė
mėjų vardas sutelktas J. Daupa- 
rui ir Vyt. Sauliui, ilgą laiką sa
vo lėšomis leidusiam Knygų Len
tyną.

šį šeštadienį Chicagoje įvyks
ta viena iš Lituanistikos Insti
tuto organizuojamų švenčių -- 
Lietuvos aukštąsias mokyklas bai
gusiųjų alumnų suvažiavimas. 
Tai istorinis suvažiavimas, nes 
tokio nei tremtyje, nei išeivijoje 
dar neturėjom.

Iškilmės prasidės 6 vai. vak. 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, kur bus 
atgiedota "Libera" už žuvusius 
ir okupantų nukankintus lietuvius 
profesorius ir Lietuvos aukštųjų 
mokyklų alumnus. Po to prie 
Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
paminklo Jaunimo Centro sode
lyje uždegus aukurą, bus per
skaityta rezoliucija, pasmer
kianti bolševikų vykdomą Lie
tuvos rusifikaciją ir dvasinį Lie 
tuvoje pasilikusiųjų mokslininkų 
ir menininkų prievartavimą, ver
čiantį juos visur žvelgti per mark
sistinės filosofijos prizmę. Tai 
bus garsus lietuvių akademikų 
perspėjimas pasauliui, kokia dva 
sinė prievarta vykdoma okup. 
Lietuvoje.

Vakare Jaunimo Centro didž. 
salėje įvyksta banketas, dalyvau
jant Lietuvos un-tų visų fakulte
tų, taip pat ir kitų aukštųjų mo
kyklų profesūros atstovams ir 
kelių šimtų alumnų ir jų svečių 
būriui. Banketo metu pagrindinę 
kalbą pasakys svečias iš Wa- 
shingtono, dabartinis Lituanisti
kos Instituto prezidentas prof. d r. 
J. Balys, čia pat bus proga 
susitikti nemaža profesorių ir 
draugų iš Kauno ar Vilniaus 
universitetų, Veterinarijos Aka
demijos, Muzikos Konservatori
jos, Meno Mokyklos, Žemės Ūkio 
Akademijos, Pedagoginio ir Pre
kybos Institutų. Numatyta nema
ža laiko socialiniam susirinku
siųjų pabendravimui ir pokal
biams.

Banketo bilieto kaina 7 dol. as
meniui. Likęs pelnas bus pa
skirtas Lituanistikos Instituto 
Metraščiui išleisti, kuriame bus 
atspausdinti laisvųjų lietuvių aka
demikų moksliniai darbai, šis 
metraštis taipgi bus atkirtis Lie
tuvos okupantui, terorizuojan
čiam namuose pasilikusį lietu
vį mokslininką ar menininką.

VI. R.

• ITALUOS KOMUNISTŲ VA- 
DO TOGLIATTI testamente pa
sakyta, kad jis negalįs sutikti su 
sovietų dominacija ir liekąs prie
šingas R. Kinijos išstūmimui iš 
pasaulinių komunizmo siekių.

• ŽVELGIANT Į JUGOSLAVI
JOS šių metų derliaus aruodus, 
atrodo teks vėl importuoti apie 
1,5 mil. tonų kviečių.

• PASAULYJE STAIGA PAKI
LO ALAVO KAINOS, daugelyje 
to metalo kasykloms įvairiose 
pasaulio šalyse pakliuvus į poli
tines ir karines bėdas. Ypatingai 
susirūpinę alavo importu rusai 
skuba jį supirkinėti, kai kur gau
dami jo iš JAV strateginių san
dėlių, įkurtų ten, kur randasi 
jų užpirktos alavo kasyklos.
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Prezidentas de Gaulle, Prancūzija, Tretysis 
Pasaulis, Lietuva ir... Vlikas

6
De Gaulle vadovauja trečia

jam pasauliui? Kalbėdami apie 
tą trečiąjį pasauli dažnai nebe- 
suvokiama, apie ką kalbama. Ta 
sąvoka darosi tiek nebeaiški, kad 
| tą "pasauli" kiekvienas talpina 
kas jam ant liežuvio pasipainio
ja. Jei pasaulis dalinamas | tris 
dalis (kodėl ne 1 keturias, pen
kias, ar dar daugiau?...) tai pa
prastai prileidžiama, kad viena 
dalis gravituoja apie JAV, kita 
apie Sov. S-gą ir kad tarp tų 
dviejų telpa tretysis, nesusirišęs 
nei su komunistiniu bloku nei su 
Atlanto Bendruomene. Toks api
būdinimas nėra tikslus. Taip tą 
"trečiojo pasaulio" sąvoką su
prantant, aiškėja, kad tas pasau
lis yra didelio įvairumo ir api
ma labai didel) tautų ir valstybių 
skaičių, šitąja prasme jis yra kur 
kas svarbesnis už pirmus du, su
imtus drauge, nes jie vienas pa
dengia ko ne tris ketvirtadalius 
planetos: Pietų Amerikos valsty
bes, arabų valstybes, Indiją, pie
tų Azijos valstybes, Pakistaną, 
Persiją, Magrebą, visą virtinę 
naujų Afrikos valstybių ir t.t. 
Komunistiniam blokui suskilus, 
kur dėti Kiniją?

Visos tos valstybes tiek skir
tingos, kad sunku įsivaizdinti jas 
visas suvestas vienu pavadinimu 
po tuo pačiu vardikliu. Sunku ir 
prileisti, kad jos galėtų suda
ryti kurią trečią politinę jėgą, 
nekalbant apie fizinę jėgą ar eko
nomini jungini.

Esamomis sąlygomis dar ir 
platesni sritiniai junginiai sun
kiai jsivaizduotini. Dargi arti
mai giminiškos uutos, kaip ara
bai, nesugeba apsijungti { vieną 
"arabų federalinę valstybę". Juos 
visus te jungia nepakanta žydams 
ir Izraelio valstybėlei. Afrikos 
valstybės, Nasserio iniciatyva, 
buvo užsimojusios apsijungti | 
milžinišką "Afrikos federaciją". 
Bendrų bruožų tarp arabiškos Af
rikos ir juodosios Afrikos yra la
bai mažai. Jos nėra nei tos pa
čios rasės nei tikybos, jų tradi
cijos, aspiracijos ir orientacijos 
labai skirtingos. Jos nepriklauso 
nei tai pačiai istorinei praeičiai, 
nei civilizacijai. "Jungtinės Af
rikos" centralizuotos vyriausy
bės idėja yra aiškiai priešta
raujanti istoriniams problemos 
duomenims ir dabarties realy
bėms. Afrikos valstybių vieny
bė, kad ir be arabų, kol kas tė
ra tik mius. Tą pat| galima pa
sakyti ir apie "Bandoengo kon
ferencijos" dalyvius, ar dar ku
rias kius "trečiojo pasaulio" 
sritis. Visuomet yra lengviau su
sijungti "prieš" ką nors, kaip 
"dėl" ko nors. Afrikiečiai suta
ria, yra vieningi, dargi savi- 
urpyje viens kitą remia, kovoje 
už "kolonializmo likučių išnaiki
nimą". Vieningi nepriklausomy
bei iškovoti, visi neišsivystę kraš- 
ui, nepriklausomybę gavę, per- 
siskiria, kad jąja pasinaudoti kaip 
kam patogiau ir pelningiau. Ne 
be to, kad vidujinių sumišimų ar 
riaušių atvejais naujai susifor
mavusios valstybės šaukiasi bu
vusių metropolijų pagalbos. Taip 
ex-angliškų kolonijų -- Tangani- 
kos, Kenijos, Ugandos preziden
tai kvietėsi britų kariuomenę tvar
kai atstatyti. Gabono prezidentas 
Mba uis pat sumetimais pasi
kvietė prancūzų kariuomenės da
linius. Dažnos riaušės |vyksu ir 
buvusiame prancūzų Kongo. O ką 
pasakyti apie buvusi belgišką 
Kongo, kur net J.T.O kariuome
nė tvarkos ne|vedusi pasitraukė. 
Kraštas skęsta chaose ir vyriau
sybė šaukiasi Uip paniekintos Bei 
gijos pagalbos...

"Afrika yra puikioj priešrevo

PREZIDENTO

ANTANO SMETONOS

MONOGRAFIJA
ALEKSANDRO MERKELIO

parašytas veikalas neužilgo pasirodys knygų rin
koje. Monografiją leidžia

Amerikos Lietuviu Tautinės Sąjungos Valdyba.
šį leidinį dar galima užsiprenumeruoti, pri- 

siuntus 10 dol. ALT S-gos iždininkui Povilui Ali
šauskui - 107-17 118th St., Richmond Hill, N. Y.; 
Dirvai, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103 ir per vietos ALT S-gos skyrių valdybų 
narius.

liucinėj padėty", deklaravo Chou 
En-lai po jo kelionės Afrikoje.

Kartais "trečiuoju pasauliu" 
vadinamos neutralumo principo 
besilaikančios bei "neužanguo- 
tos" valstybės. Bet dažnai jos 
užangažuotos viena prieš kitą ar
ba savitarpy vienos su kitomis,o 
kai dėl neutralumo, kaikurios jų 
mėgsta prisidengti "pozityviu" 
neutralumu, kas leidžia joms, 
prireikus, užimti ir "šališką po
ziciją".

Bendras tų kraštų bruožas yra 
jų nepalankumo, jei ne atviro prie
šiškumo, jausmas vakarams, — 
senosioms kolonialinėms valsty
bėms, specialiau JAV. Jos mie
lai priima ir dargi prašo Ameri
kos pagalbos, bet jų nacionaliz
mas, kuris, jų nuomone, nėra 
pakankamai respektuojamas ir 
Amerikos sąlygojamas, rėmimo 
būdas skatina nepasitenkinimą, 
kuris dažnai pavirsta užgaulioji
mais bei įžeidimais. "Pozi
tyvesni neut ralistą i", ypač gud
rūs arabai, jau seniai suprato, 
kad pelningiau imti iš visų, kas 
tik duoda, bet laikytis vienodos 
distancijos nuo dolerio ir rublio, 
arba nuo franko ir jenos.

"Trečiojo pasaulio" terminas 
nėra vartojamas vien politine 
prasme. Tada jis nužymi neiš
sivysčiusias valstybes ar esan
čias "vystymosi stadijoj" arba 
"nuskriaustas" skurdžias tautas, 
kurios reikalingos išorinės para
mos, dėl kurios jos beldžiasi | 
turtingųjų duris, specialiau {Wa- 
shingtono ir Maskvos.

Taigi matome, kiek yra pai
nios ir prieštaringos realybės, 
kurias dengia taip paplitęs "tre
čiojo pasaulio" terminas. Koks 
solistas ir kokiomis priemonė
mis gali tų valstybių taip nevie- 
nalytiškam konglomeratui vado
vauti? Ir kas tik nesipiršo ar 
nebuvo peršamas jam vadovauti? 
Nehru... Nasseris... Tito?... Ir 
kas iš to išėjo? Nieko! Ir du di
dieji varžovai, JAV ir Sov. S-gat 
nepajėgūs to pasaulio savo pusėn 
palenkti ir, tuo labiau, jam vado
vauti. To pasaulio klausimų visu
ma sutarptautėjo, pavirto viso 
pasaulio problema. Varžytinės 
dėl Jtakos tačiau tęsiasi. Į di
džiųjų varžovų tarpą spraudžia
si ir kiti. Tokiose sąlygose de 
Gaulle priskiriama intencija sto
ti nepatenkintų tautų priešaky, 
vairuoti tą "trečiąjį pasauli", jo 
vardu kalbėti, prireikus ir čia — 
būti "arbitru" tarp JAV ir Sov. 
S-gos -- žodžiu įtaigoti pasauli 
neklaidžioti klystkeliais bet eiti 
jo, generolo de Gaulle, išmin
ties rodomu keliu. Panašų vaid
menį ambicingas generolas bū
tų linkęs vaidinti, kodėl gi ne? 
Bet tam, be ambicijos ir asme
niško prestižo, reikia ir kitų 
priemonių. Jis gal ir turėtų dau
giau pasisekimo už Nehru, ar ko
ki NasserJ, ar Tito, jei veiktų 
ne kaip solistas, nenutoltų nuo 
tarptautinių institucijų, pirmon 
eilėn nuo JTO.

Naujai atsiradusios valstybės, 
kaip ir kitos silpnos ir "skriau
džiamos" valstybės, JTOinstitu- 
ciją brangina. Nors nei jos vi
suotina asamblėja, nei jos vir
šūnė — Saugumo Taryba nepa
jėgia išspręsti bet kurių sudė
tingesnių pasaulinių klausimųjų- 
riais suinteresuotos didžiosios ga
lybės, bet JTO moralinė reikš
mė, ar kaip propagandos kated
ra, kur susikerta {vairios nuo
monės, {vairios linkmės, kur for
muojasi tarptautinė opinija — 
pasilieka didelė ir niekas neno
ri sėdėti JTO kaltinamųjų suo
le. Toje institucijoje "trečio-

J. Lanskoronskis 

sios valstybės" nori vaidinti ir 
jau vaidina vaidmenį. Ji yra pui
ki vieta, kur gabi diplomatija leng
viausiai gali tas valstybes įtai
goti ir sau palenkti.

Nagi žinia, su kokia panieka 
de Gaulle atsiliepia apie JTO, 
vadindamas ją "Machin", sunkiai 
| kitą kalbą išverčiamu pašaipos 
žodeliu, reiškiančiu tariamai pa
mirštą asmenj ar daiktą. Nuo to 
laiko, kai Prancūzija Alžiro klau
simu iš kaltinamųjų suolo išdi
džiai pasišalino ir JTO "reko
mendacijų" nepriėmė, de Gaulle 
ištikrųjų nuduoda ją pamiršęs. 
Prancūzija iš JTO nepasitraukė, 
bet jos laikysena yra pasyvi. Ji, 
pvz. (netik neskiria savo karinių 
dalinių į JTO organizuojamas 
"mėlynųjų šalmų" rinktines, bet 
ji atsisako ir bendrų išlaidų dal{ 
padengti, lygiai kaip Sov. S-ga. 
Nedalyvauja ji ir JTO nusiginkla
vimo konferencijoje Ženevoje, 
kurią de Gaulle paniekinančiai 
vadina "tuščia plepalyne". Jis 
ir be tos konferencijos esąs aiš
kiai pasisakęs ko jis nori, ką jis 
nusiginklavimo klausimu ir ko
kiomis sąlygomis gali daryti. 
Kitaip tariant, tegul kiti taria
si, o tada aš spręsiu, ar tie su
tarimai man priimtini, ar ne.

Santykiams su JTO "esant to
kiems, kokie jie yra", kaip jis 
pats mėgsta sakyti, tos institu
cijos rėmuose jo |taka { "trečiuo
sius" yra labai ribota. Ką "tre
čiojo pasaulio" tautoms jis gali 
patiekti bei pasiūlyti? Be abejo, 
išimtinos asmenybės ir karjeros 
vyras, nugalėjęs sunkius bandy
mus ir iškopęs iš prarajos, tvir
tai atsistojo ant kojų, vyras, ne
svyruodamas skelbiąs savo vi
sišką nepriklausomybę, dargi 
stipriausio sąjungininko atžvil
giu, tur{s absoliučią savo spren
dimų ir akcijos laisvę, ryžtingai 
skelbiąs savo ir savo tautos pa
šaukimą | didžiųjų galybių pasau
lines prievoles, toks vyras im
ponuoja. Ir niekas nemoka taip 
iškelti ir išgarsinti Prancūzijos 
didybės, kaip de Gaulle.

Bet -- kariška komanda —dar 
ne viskas. Prancūzija vis dar 
semiasi syvų iš savo praeities. 
Ilgą laiką ji buvo europinės ci
vilizacijos versmė ir jos viršū
nė, laisvių daigintoja ir globė
ja. Prancūzų kultūra, kalba, lais
vių tradicijos dar ir šiandien su
daro kapitalą, nešanti nemažą 
moralini nuošimti prancūzų tau
tai.

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 SIUNTINI — P-3
susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems pal
tams labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vie
nos atkarpos 3*Z» jardų ekstra geros angliškos me
džiagos žieminiam vyriškam arba moteriškam 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 U 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. 136-0491. 
GAIVA, 3570 W. Vernor, 
Detroit 16, Mich.

Bet priemonės, kuriomis Pran
cūzija naudojasi gausios ir pla
čios, moraline ir intelektualine 
prasme, yra ribotos medžiagi
niame plane. Ji jas naudoja duo
dama pirmenybę savo buvusioms 
kolonijoms — Afrikos valsty
bėms, kurios dar kultivuoja jos 
kalbą ir palaiko su ja glaudes
nius santykius. Kitur ji negali 
varžytis nei su JAV nei su Sov. 
S-ga. "T rečio jo pasaulio" valsty
bės, kurios patikėtų, kad Pran
cūzija eina varžybų su JAV, labai 
apsiriktų. Nei saugumo atžvilgiu, 
akivaizdoje komunistinių užsi
mojimų "revoliucionuoti" pasau
li, nei pašalpų reikalingoms tau
toms suteikimo požiūriu, ji ne
gali "trečiajam pasauliui" tiek 
pasitarnauti, kiek JAV. Mėginda
ma atsiribojusi gr|sti savo už
sienio politiką "trečiojo pasau
lio" atžvilgiu, ji ir pati labai ap
siriktų: tokią politiką ji statytų 
ant smėlio arba — patektų | 
akligatvj, iš kurio, pasidairiusi, 
turėtų pasukti atgal ir vėl atsi
remti l stipriųjų valstybių vi
sumą.

Kenčiančių skurdą, badą, li
gas tautų atžvilgiu pasiturintis 
bei laisvasis pasaulis turi savo 
prievolę atlikti, iš kurios be apa
kimo ir negarbės jis negali išsi
vaduoti. Prancūzija, nepaisant 
priekaištų vyriausybei už per
daug neapdairų švaistymą mili
jardų savo buvusioms koloni
joms, pritaria tai rėmimo poli
tikai, bet ta visiems bendra prie
volė tegali būti sėkmingai vykdo
ma veikiant suderintai, bet ne 
išsiskaidant, atmetant konkuren
cijos polinkius ir vaduojantis or
ganizuoto bendradarbiavimo dva
sia. Tąja linkme pasaulis ir su
ka. Klausimas yra perdaug pla
čios apimties, kad viena valstybė 
galėtų j{ išspręsti arba vienas 
žmogus, kad ir kaip gabus, vado
vauti.

(Bus daugiau)

Paraginkit savo pa- 
•žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834

u

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

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

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS 
INVESTMENT SĄSKAITOMS

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAT1ON

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

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

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

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

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA N Y „5(10” kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien.

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, 111. Telef. YA 7-1272
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.
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MONOGRAFIJA
IlgesnĮ laiką užsitęsęs prezidento A. Smetonos monografijos iš

leidimas, per tą laiką parodytas ir patirtas iš visų pusių nekan
travimas, parodė vieną to medalio pusę: knyga nekantriai laukiama, 
susidomėjimas jąja didelis. Leidėjams ui turėtų būti 'sąžinės elek
syru'. Prie to darbo prisidėjusiems visas tas laikas buvo įtampos, 
kantrybės, šaltų nervų bandymu. Prie to darbo prisidėjusiais lai
komi monografijos prenumeratoriai, sudėję pagrindą nemažoms iš
leidimo pradinėms išlaidoms, parodę didelę kantrybę ir kartu leidė
jams pareiškę dėmesio vertą pasitikėjimą.

Lietuviškosios knygos išleidimo kelias erškėčiais nuklotas. Bet 
tą žino tik nedaugelis, kurie su tuo darbu yra teisioginiai surišti. Kal
bant šia proga apie prez. Anuno Smetonos monografiją, dar ir šian
dien daugeliui nežinoma, kad Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
valdyba, nutarusi išleisti ši monumentalų veikalą, sprendimą pa
darė susijusi ne vien su knygos išleidimu, bet ir su jos parašymu. 
Valdyba negalėjo rasti geresnio pasirinkimo, kaip pavesti tą darbą 
atlikti mūsų įžymiųjų veikėjų monografijų specialistui, žurnalistui 
ir rašytojui Aleksandrui Merkeliui. Jam pavestas darbas, tai ne 
medžiaginis knygos apipavidalinimas. Tai kūrybinis darbas, uždedąs 
sunkią ir atsakomingą pareigą ne tik prieš leidėjus ir skaitytojus, 
laukusius greito tos knygos pasirodymo, bet prieš Lietuvos istoriją, 
kuri šiuo kūriniu papildoma {domiu ir reikšmingu Lietuvai laikotar
piu. Ir tenka pasakyti, kad autorius, tą atsakomybę jausdamas, turėjo 
atsižvelgti ne vien | nekantraujančius, bet ir | tuos, kurie, knygą 
vertins, kaip istorini dokumentą.

Monografija šiuo metu baigiama {rišti Chicagoje. Už kelių die
nų ji pasirodys prenumeratorių pašto dėžutėse. Laiko tarpas, užė
męs nuo paskutinio puslapio parašymo iki išleidimo yra grynai 
techniniam apipavidalinimui skirtas. Jis nebuvo trumpas, bet ir kny
ga ne trumpa. 788 puslapių veikalas, tai nevieno žmogaus biografi
ja, kaip vieno, kito buvo bandyta {tikinėti. Vertingo ir Lietuvos is
torijai svarbaus veikalo išleidimas, tai ne vienos dienos darbas. Ne
sigilindami | priežastis, pareikalavusias laiko šio veikalo išori
niam apipavidalinimui, norėtume tik atkreipti dėmes! | tai, kad už
simojimas išleisti {vairių, dažnai vertingų ir reikalingų leidinių, 
sutinka kliūtis, apie kurias stengiamasi nutylėti. O visai be reika
lo. Tai lietuviškų leidyklų nepritekliai, neleidžią Įsigyti reikalingų 
priemonių knygų greitesniam išleidimui. Tai užburtas ratas, dėl ku
rio nukenčia daugelis reikalingų švietimui ir kultūrai būtinų užsimo
jimų. Tam reikalui išspręsti nenumatant greito sąlygų pagerėjimo, 
neverta ir laiko gaišinti verkšlenimais. Tenka tik kantriai pakelti 
ir nešti užmetimus, priekaištus. Tą žino ne vien monografijos leidė
jai. Tą žino rašytojo A. Škėmos raštų leidėjai, tą žino daugelis kitų 
kūrinių pasirodymo išsiilgę ir jais įsipareigoję.

Esamose mūsų knygų išleidimo sąlygose neužtenka geros va
lios ir gerų norų. Kol tos sąlygos yra apverktinoje padėtyje, turėtu
me džiaugtis, kad ir jose sugebama atlikti darbai, verti daugiau 
nei pabarimų ii* priekaištų.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Valdybos užsimotas dar
bas prezidento Smetonos monografijos išleidimu dar nėra baigtas. 
Baigtas tik vienas jo etapas. To veikalo išleidimu Sąjungos Valdyba 
yra prisiėmusi visus darbus, susijusius su jo išplatinimu, su jo iš
siuntinėjimu prenumeratoriams, su visų išlaidų padengimu. Tai ne 
vienos valdybos darbas. Gražu, kai | tą didelę talką yra įsijungę 
eilė darbščių ir paslaugių talkininkų. Tai monografijos prenumera
toriai, kurių eilės nesustoja augusios, ui ekspedijavimo talkininkai 
su Kazimieru Pocium priešakyje, tai uolieji prenumeratos rinkėjai, 
kurių eilėse pirmaujančiu bene bus tik uolusis pulk. Pranas Sala- 
džius Rochesteryje ir visa eilė kitų. Tai vis talkininkai be kurių 
darbas atlikti būtų neįmanoma.

Lieka tik pastebėti, kad čia neminėtini tie, kurie nekantravimo 
ir laukimo laikotarpi taip pat nesėdėjo rankų sudėję. Bet jūjų atpil
du ir pasitenkinimu yra atliktas darbas ir -- erškėčių vainikas.

0.2.)

LAIŠKAI/

DAR DĖL 1934 M. ĮVYKIŲ
Š. m. Dirvoje67-72nn. V. Ras

tenis aprašė 1934 m. birželio 
7 d. Kaune {vykusius neramu
mus. šiuose aprašymuose įsi
brovė kelios klaidos, kurias to 
paties laikraščio 78 n. bandžiau 
pataisyti. Iš to mano bandymo 
V. R. padarė vėl "stambų smul
kaus masto lvyk|". (Dirva, 87* 
88 nn.).

Sutikęs, kad kelios pastebėtos 
klaidos atitaisytinos, apstulbi
nančiai nustebo, kodėl R. Lior
manas nieko nežinojo apie jo gi
minaičio P. Kubiliūno kalėjime 
parašytą romaną. V. R. savo 
nustebimą remia tuo, kad:

1. Jis pats š| romaną, jam de
dikuotą su asmenišku P. Kubi
liūno {rašų, yra gavęs (nors iš
tisai neperskaitęs). Sykiu jam 

' konfidencialiai buvę paaiškinta, 
kad tai esąs P. K. kalėjime 
parašytas romanas (mat, auto
rius pasirašęs slapyvarde), ’Dėl 
parašo autentiškumo nei jam, nei

THE LITHUANIAN 
NATIONAL NEWSPAPER

min. pirm. J. Tubeliui, kuris 
tą romaną būk matęs, abejojimų 
nekilę.

2. Esą dar gyvų liudininkų, 
atsimenančių tą romaną, išsiun
tinėtą laikraščių, žurnalų ir ra
diofono redakcijoms paminėti ir 
recenzuoti.

3. "Konrado pletkainėje" ir 
bendrai Kaune "visi žvirbliai 
čirškėjo" apie š| romaną, iš
leistą. P. Kubiliūno draugų bei 
giminaičių.

Kyla klausimas: kodėl V. R. 
pavadintas net Ekscelencija, bū
damas Taut. Sąjungos Generali
niu Sekretoriumi, nesiteikė ir 
nepanoro tokio žymaus karinin
ko parašytą romaną perskai
tyti iki galo, susipažinti su tu
riniu? Ar ne m|slinga? Ir kad 
skaitytojus {tikinti, kad parašas 
P. K. autentiškas, V. R. pri
reikė liudytoju nurodyti net pa
ti min. pirm. J. Tubel| (gaila, 
jau gerokai senokai mirus|).

Būtų kur kas didesnis {spūdis, 
jei V. R. būtų paminėjęs tuos 
"gyvus liudininkus", ypač asme
nis, kurie š| romaną |teikė bei 
padarė paaiškinimus jam, kaipo 
Taut. Sąj. Gener. sekretoriui ir 
aukštiems valdžias pareigūnams 
bei spaudai. Gal tada paaiškėtų 
to romano tikrieji autoriai, lei-

ISTORIJAI MEDŽIAGA TELKIANT
DĖL "STAMBAUS-SMULKAUS MASTO ĮVYKIO', 'PRIERAŠŲ' PRIE JO IR DR. J. JAKŠTO STRAIPSNIO 

TUO PAČIU REIKALU

Kai žurnalistas ar šiaip as
muo žurnalistine forma aprašo 
tam tikrus {vykius, tuos straips
nius ir vertiname kaip žurnalis
tinius, kuriuose, {vairumo dėliai, 
gali būti ir "samprotavimų" bei 
"paspalvinimų", kad patraukus - 
su|dominus skaitytoją. Atsimini
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dėjai bei platintojai ir koks bu
vo tikslas. Bet čia aš nieko ne
galiu padėti.

Mano atvirą ir sąžiningą pa
reiškimą, kad apie P. K. roma
ną aš iki šiol nesu niekuomet 
nieko žinojęs ir girdėjęs, V. R. 
panaudojo "stiprius" argumen
tus: "Konrado pletkainėje buvo 
kalbama, kad romanas išleistas 
draugų pastangomis, svarbiau
sias tų pastangų organizatorius- 
Kubiliūno švogeris pulkininkas 
Liormanas." Toliau': dar gražiau 
ir {tikinančiau: "Bet kaip gi pulk. 
Liormanas, būdamas karo ko
mendantas (Klaipėdoj) galėjo to
kio j| tiesioginiai liečiančio 
'Kauno žvirblių čirškėjimo* ne
išgirsti ir neužginčyti, jeigu tai 
buvo prasimanymas?" Pasi
rėmęs tokiu "žvirblių čirškėji
mu" V. R. daro tokią "logišką" 
išvadą: Kadangi neužginčijo, tai 
kur priežastis netikėti tuo čirš
kėjimu? Kaip galėjau aš užginčy
ti to, ko visai negirdėjau ir spau
doje apie tai neteko skaityti? 
Tai va, kokia V. R. logika!

Tikrai, labai keista ir nesu
prantama, kaip gali V. R,, bū
damas teisininku, daryti tokias 
absurdiškas išvadas?! Kodėl V.R. 
taip keistai galvoja, kad aš tu
rėjau žinoti, ką apie mane, Klai
pėdoje gyvenanti, kalba "Konra
do pletkainėje"? Ar daug ką ga
lėjo žinoti V. R., ką apie j| 
kalbėjo Klaipėdos "pletkainėje"? 
Čia ir vėl V. R. savo teigimui 
sustiprinti remiasi mirusio žmo
gaus autoritetu: būk tai min. 
pirm. J. Tūbelis tuos "pletkus" 
laikęs už tikrą faktą. 

mų rašiniai turi jau kiek kitok| 
pobfld|. Bet kai medžiaga patie
kiama istorijai rašyti, ta me
džiaga turi būti tikra ir objek
tyvi. Joje negali būti spalvotų 
akinių, kurie rodytų tik vieną 
norimą spalvą. Anuose straips
niuose, nors ir kalbama ar net

Netikiu, kad toks garbingas ir 
teisingas asmuo "pletkų" at
žvilgiu būtų toks lengvatikis, kaip 
V. R.

Man keista ir nesuprantama, 
kokiais motyvais vadovaudama
sis V. R, mano teigimus pasta
to prieš "pletkelius". Kad P. 
Kubiliūnas buvo bolševikų pa
grobtas — neabejoju. Aprašiau 
pagrobimo aplinkybes, nes šis 
aprašymas niekam negali pa
kenkti. Deja, negaliu skelbti šal
tinių, kad P. K. buvo laikomas 
Lubiankos kalėjime. Nei ameri
kiečiai, nei prancūzai, nei žy
dai, kaip V. R. prileidžia, P. 
Kubiliūną pagrobti neturėjo jo
kio reikalo. Kodėl V. R. mano, 
kad jei 1945 m. P. Kubiliūnas 
gyvendamas kaime, netoli bolše
vikų zonos, buvo "tylus pabėgė
lis", tai jis jau nebebuvo bolše
vikų priešininkas? O kodėl bol
ševikai 1941 m. birželio mėn. 
grobė paprastus ūkininkus, 
darbininkus, senius ir ligonius, 
moteris ir vaikus ir grūdo j 
užkaltais langais vagonus ir ve
žė į tolimą, šaltą Sibirą nai
kinimui? Lygiai rūšiavimas bol
ševikų kalėjimų | gerus, blogus 
ir lyginimas net su viešbučiais 
-- daugiau nei keistas! Į kitus 
V. R. padarytus spėliojimus, 
tvirtinimus, prielaidas nieko ne
atsakysiu, nes laikau tai tuščiu 
laiko gaišinimu ir daugiau pole
mizuoti su V. R. sofistiniais iš
vedžiojimais nerandu reikalo. 
Baigdamas priminsiu V. Raste- 
niui panaudotą rašinyje sakin|: 
«Tai matai, kas pasidarė iš žmo
gaus" ! R. Liormanas 

ieškoma tiesos, bet pro juos pra
siveržia norima spalva ir net 
naudojamasi "pletkais".

Dr. J. Jakštas, nepiršdamas 
savo minties ir palikdamas isto
rikams laisvas rankas, sustoja 
ties kai kuriais įvykiais, lyg ir 
ieškodamas istorinio atsakymo tų 
{vykių priežastims, kurios prive
dė prie Smetonos - Voldemaro 
išiskyrimo. Jis rašo: "Atrodo, 
būsimas istorikas, parinkęs dau
giau duomenų, nei dabar turime, 
prieis išvadą, kad padidėjusi "Ge
ležinio Vilko" veikla, nukreipta 
prieš santūrią A. Smetonos poli
tiką, bus buvusi svarbiausia Vol
demaro pašalinimo priežastis. 
Tai iš dalies patvirtinama ir 
Smetonos redaguotoje O. Nore- 
mo knygoje"... Toliau dr. Jakš
tas cituoja iš A . Smetonos reda
guotos O. No rėmo knygos: "Vol
demaras bandė priversti prezi
dentą Smetoną pasirašyti tam tik
rą "dekretą". Dar toliau dr. Jakš
tas rašo: "Gerai prisimenu, kai 
po seimo paleidimo 1927 m. va
sario mėn. viename tautininkų — 
daugiausia studentų -- pasitari
me, kuriam vadovavo dek. V. Mi
ronas, buvo rimtai svarstoma 
naujo seimo rinkimai. Bet, matyt, 
laimėjo "Geležinio Vilko" bei 
Voldemaro politika ir seimo rin
kimai buvo atidėti neribotam lai
kui".

Dėl 1926 metų gruodžio 17 d. 
perversmo dauguma sutinka, kad 
jis buvo neišvengiamai reikalin
gas, nes jame dalyvavo ir pati 
skaitlingiausia demokratinė gru
pė -- Krikščionys demokratai, 
nors nuverstieji visados sakys 
priešingai. Juk mes matome, kur 
suka naujai besikuriančios vals
tybės Afrikoje ir Azijoje, kai val
džia nepajėgia sutvarkyti mažu
mos — komunistinių gaivalų. Tuo 
keliu jau buvo einama ir Lietuvo
je, nes valdžia jau buvo bejėgė. 
Tik neaišku, kodėl kai kurie iš 
krikščionių demokratų vadų, daly
vavusių aname perversme, ban
do išsiginti perversme dalyvavi
mo. Reikia sutikti, kad po per
versmo krikščionys demokra
tai buvo apvilti, nes visą val
džią | savo rankas paėmė tauti
ninkai. Likę lyg ir priedanga tau
tininkams, krikščionys demokra
tai išėjo iš ministerių kabineto, 
pagal jų pačių tarpusavio pasi
sakymus, kad tautininkai neturi 
pakankamai žmonių, todėl jie vėl 
būsią priversti kreiptis | krikš
čionis demokratus.

A. Smetona, o taip pat ir prof. 
A. Voldemaras buvo dideli Lietu
vos patriotai. Jie abu {ėjo Lietu
vos istorijon, tik gal vienas kiek 
daugiau, o antras mažiau. Daryti 
iš bet kurio jų tobulybę, kaip ir 
iš kiekvieno žmogaus, negalima. 
Visi žmonės daro klaidas, pa
darė ir jie.

A. L Montessori Vaikų Namuose ruošiamės {vairiems gyvenimo 
darbams. VI. Juknevičiaus nuotrauka

Pirmiausia sustokime ties Sme
tona.

Smetona, būdamas prezidentu, 
negalėjo būti geras visiems lie
tuviams ar net ir savos sąjungos 
žmonėms -- tik visi gali būti 
geri vienam. Tačiau bandyti pa
daryti j| neklaidingu ir tobulu, 
kaip gal kai kas iš rašančių no
rėtų, yra klaida. Žinoma, visi 
sutiksime, kad jis buvo santū
resnis ir ramesnis už Voldema
rą. Bet tai dar nereiškia, kad tas 
valstybės valdymui visais laikais 
išeina | gerą. Kai kurioms pro
blemoms spręsti reikia dinami
kos ir energijos. Vokietijai Bis- 
marekas, Anglijai Churchillis 
savo užsispyrimais yra davę 
daug. Tai'sakydamas dar netvir
tinu, kad Voldemaro dinamika ir 
užsispyrimas būtinai būtų vedęs 
l kažin kokias aukštumas. Apie 
keliolikos metų Smetonos valdy
mą galės pasisakyti ateities is
torikas. Žinome tik tiek, kad tuo 
laikotarpiu kraštas negalėjo nau
dotis visomis demokratinėmis 
laisvėmis. Tai nėra kristalai Sme
tonos valdymui, kas anuose straips 
niuose, patiekiant medžiagą isto
rijai, nutylima. Tačiau, kaip 
aukščiau minėjau, Smetona buvo 
didelis Lietuvos patriotas ir ją 
mylėjo. O kaip "netobulas" žmo
gus padarė ir klaidų. Taigi, kai 
kieno noras piešti vieną asmenį 
gražiai, o antrą ne, noras pri
mesti savų akinių spalvą Smeto
nos ir tautininkų valdymo laiko
tarpiui yra neistorinis ir netiks
lus, juo labiau jis nepakelia Sme
tonos garbę, nes tie paspalvini- 
mai iššaukė kitus pataisinėti ne
tikslumus, pasisakyti priešingai, 
o kartais ir net su pykčiu. Dr. 
Puzinas, skaitydamas paskaitą 
apie Smetoną per Smetonos dvi
dešimties metų mirties sukakties 
minėjimą 1964 metais Bostone išu 
kėlė jo darbus iki 1926 metų per
versmo. Čia jis sustojo. Ar ne 
geriau būtų padarę ir visi kiti, 
palikdami kalbėti istorijai, kur ne- 
bebus pykčio nei asmeniškumų? 

. Dr. Jakštas jašo apie padidė
jusią "Geležinio Vilko" veiklą ir 
mini kažin kok{ "dekretą" iš No- 
remo knygos. Taip pat apie sei
mo rinkimų svarstymą dar 1927 
metais. Logiškai galvojant, Sme
tona, redaguodamas knygą ir no
rėdamas surasti skilimo tarp jo 
ir Voldemaro pateisinimą ir mi
ni tą "dekretą". Noremas tikrai 
negalėjo žinoti "dekreto", kurio 
nebuvo. Ta žinia gali būti tik iš 
Smetonos šaltinių, o motyvą mes 
tik prileidžiam. Gi noras pra
vesti laisvus seimo rinkimus jau 
1927 metais visai atkrenta, nes 
per tuos keliolika valdymo metų 
Smetona galėjo juos pravesti ir 
ui priklausė tik nuo jo. To jis
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nepadarė. Atrodo. kad čia jau 
jokios "Geležinio Vilko" {takos 
nebegalėjo būti, nes tas "vilkas" 
jau seniai nebeturėjo galios.

1929 m. ruden|, rugsėjo mėn. 
Voldemaras buvo išvykęs | Tau
tų S-gos posėdžius Ženevon, kur, 
rodos, vėl buvo iškilęs Vilniaus 
klausimas. Voldemarui išvykus, 
prezidento Smetonos buvo sudary, 
tas naujas ministerių kabinetas, 
kurio pirmininku jau buvo agr. J. 
Tūbelis, o Voldemaras paliktas 
tik užsienio reikalų ministerių. 
Voldemaro pasekėjai žinią pra
nešė Voldemarui ir pradėjo ruoš
ti perversmą padėties atstaty
mui. Karininkai, "vilkai", stu
dentai, šauliai ir net patikimie
ji policijoj buvo paruošti per- 
Versmui. Generolas Plechavičius 
buvo atvykęs iš savo dvaro ir 
lankėsi prezidentūroj. Jo tikslas 
nebuvo žinomas. Voldemaras 
grižo Kaunan. Keletas asmenų 
nuėjo pas Voldemarą ir pranešė, 
kad viskas paruošta perversmo 
keliu padėčiai atstatyti. Volde
maras tam griežtai pasipriešino. 
Jis sakė, kad šio perversmo me
tu gali būti aukų. To jis nenorįs. 
Smetona ir Tūbelis nesugebėsią 
ir nepajėgsią vesti jo vestos po
litikos ir jiems trūksią žmonių, 
(Motyvas, kaip ir krikščionių de
mokratų), tada jie būsią privers
ti pasikviesti j| — Voldemarą. 
(Tur būt ta viltimi gyvendamas, 
nesikraustė ir iš Lietuvos banko 
patalpų). Taip pat pasakė, kad 
nepriima užsienio reikalų minis- 
terio portfelio, o rytojaus dieną 
atitaisysiąs ir Lietuvos Aido ži
nią dėl jo "atsistatydinimo". Įsa
kė paleisti visus užaliarmuotus 
karininkus ir kitus. Sekančią die
ną buvo atitaisymas Lietuvos Ai
de maždaug tokio turinio: Aš iš 
ministerių pirmininko pareigų 

"Rūtos" choras koncertuoja Blue Water Manor vasarvietėje. Vyt. Maželio nuotrauka

nepasitraukiau, o buvau atleis
tas prezidento. Užsienio reikalų 
ministerio pareigų nepriimu. Pa
sirašė — prof. A. Voldemaras.

Kas pažino Voldemarą, žinojo 
jo užsispyrimą ir per didel| pasi
tikėjimą savimi. Todėl ir reikia 
manyti, kad jis tikrai tikėjo bū
siąs pakviestu atgal. Atrodo, kad 
tuo laiku negalėjo būti jokios kal
bos apie "dekretą", kurio niekas 
nematė ir net pats Smetona savo 
redaguotoj Noremo knygoj jo ne
aptaria, o tik pamini, kaip prie
žastį jų išsiskyrimui. Voldema
ras tuo laiku elgėsi diktatoriš
kai, jis valdė pagrindines minis
terijas ir turėjo tą V. Rastenio 
minimą "Plečkaitininku" {staty
mą. V. Rastenis savo "priera
šuose" rašo, kad Voldemaras ir 
jo šalininkai buvo žinomi, kaip 
"provokiškos" politikos siūly
tojai. Taip buvo viešai ir slaptai 
skelbiama Smetonos valdžios po 
kiekvieno voldemarininkų paju
dėjimo. Visi žinome, kad tai bu
vo tik žmonių gąsdinimui. Tokių 
priemonių imamasi visur, kur 
nėra rimtų argumentų nusikalti
mui {rodyti. Lietuvos Aido paskel 
bimas apie Voldemaro "atsi
statydinimą" irgi buvo melas.* 
Voldemaras tikrai buvo už glau
desnius santykius su demokrati
ne Vokietija. Tuo remiantis esą 
ir buvo nustatyti kai kurie kliuvę 
santykiai dėl Klaipėdos Krašto 
mums palankiai. Koks Voldemaro 
požiūris būtų hitlerinės Vokieti
jos atžvilgiu, gal tik jis pats ga
lėtų pasakyti.

Prieš vokiečiams užimant Klai
pėdos kraštą, ten buvo {kuru 
Lietuvos Aktyvistų Sąjunga, kuri 
turėjo veikti prieš tautininkų val
džią. Tą sąjungą sudarė: krikš
čionys demokratai, socialdemo
kratai, liaudininkai ir vad. vol- 
demarininkai. Tos s-gos gen. sek
retorium buvo išrinktas A. Slie

soraitis. Kai tautininkų valdžia 
pranešė, kad ji nusilenkia vo
kiečių reikalavimui ir Klaipėdos 
kraštą perleidžia jiems, A. Slie- 
soraitis sušaukė aktyvistų s-gos 
valdybos posėd|, kuriame jis pri
mygtinai reikalavo reikalauti iš 
Lietuvos vyriausybės, kad Klai
pėdos kraštas būtų ginamas. Jis 
sakė, kad mes prieš vokiečius 
neatsilaikysime, bet nors sim
boliškai bus sudėta aukų, kurios 
istorijai kalbės, kad gynėm. Tas 
pats Sliesoraitis buvo vienu iš 
Klaipėdos krašto sukilėlių kari
ninkų 1923 m. Valdyba pritarė 
Sliesoraičio reikalavimui. Buvo 
kreipusi { Lietuvos vyriausybę, 
{ Klaipėdos krašto gubernatorių 
ir net {{gulos viršininką, reika
laujant ginti kraštą. Auskymo 
arba nebuvo, arba iš kitų buvo nei
giamas, nes tuo reikalu jau esą 
susitaru. Ar galima tautininkus 
už tai vadinti provokiškos poli
tikos šalininkais? Ne. Toje pačio
je aktyvistų s-goje iškilo balsas 
kreiptis | vokiečius, prašant jų 
paramos tautininkų valdžios nu
vertimui. Sliesoraitis su pasi
piktinimu atmetė tuos siūlymus, 
nes Voldemaras, sužinojęs apie 
ui, nenorėsiąs nei girdėti apie 
tuos žmones. 1941-1944 m. vokie
čių okupacijos meuis | vokiečių 
kacetus voldemarininkų buvo iš
vežta daugiau, nei iš kurios kitos 
grupės. Tai kurgi tas V. Ras
tenio minimas "provokišku- 
mas"?

Sunku būtų pasakyti, ką gero 
ar blogo būtų davęs Voldemaro 
pasilikimas ar sugr|žimas val
džion. Tačiau vadinti j| ir jo pa
sekėjus "provoklškais" yra klai
dinga ir netikslu.

Susikirtus su hitlerine Vokie
tija, Smetona pasisuko Maskvos 
link. Laikraščiuose atsirado pro 
sovietiški straipsniai ir katali
kiški laikraščiai, prieš savo no-
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rą, privalėjo juos talpinti. Va
dinti Smetoną dėl toprokomunis- 
tu būtų net perdaug naivu. 1926 
meuis, po perversmo, buvo pa
sisuku griežui prieš komuniz
mą. Smetona - Voldemaras at
metė Sleževičiaus susitarimus su 
Maskva. Tada buvo Vilniaus pro
blema. Ginant ją ir politikuojant 
reikėjo draugų. Voldemaras U- 
da ir sukosi demokratinės Vo
kietijos link, nes prancūzai ir 
anglai Vilniaus reikalu mus iš
davė. Ir priešingai, kai reikalas 
blogėjo su vokiečiais, Smetona 
sukosi Maskvos link. Kaip Sme
tona nebuvo prokomunistas, taip 
Voldemaras nebuvo provokiŠkas. 
Tai, atrodo, buvo laikini bėdos 
ėjimai. Jie abu buvo prolietuviš- 
ki.

Krikščionių demokratų išėji
mas iš valdžios, Smetonos - Vol
demaro nesantaika nesuteikė 
daugumai Lietuvos gyventojų pa
sitenkinimo. Niurnėjimų buvo vi
sur. Todėl ir atsirado 1934 m. 
birželio 7 d. perversmas. To per
versmo rengėjai ir bandė išnau
doti tų nepasitenkinimų nuotai
kas. V. Rastenis, aprašydamas 
tą perversmą, gal dėl nežinoji
mo ar klaidingos informacijos, o 
gal ir dėl kitų priežasčių, daug 
kur prasilenkia su tiesa.

Kubiliūnas nebuvo perversmo 
organizatorius. Sukilimo naktį 
gen. Kubiliūnas ir eilė karininkų 
atvyko prezidentflron. Sargyba ir 
nebandė jų sulaikyti. Vyr. štabo 
viršininkas turėjo teisę tikrinti 
sargybas ir net joms įsakyti.

Po tų visų nesėkmingų, net ir 
provokacinių perversmų (buvo ir 
tokių), po ūkininkų bruzdėjimų, 
buvo išrinktas net ir seimas, nors 
ir nedemokratiniu keliu. J| išrin
ko valsčių savivaldybių, viršai
čių su apskričių viršininkais, pa
kviesti atstovai, kur pagrindinis 
balsas priklausė tautininkams. 

Vėliau buvo sudaryta net koali
cinė darbo vyriausybė, tautinin
kams pasiliekant pagrindines mi
nisterijas. Net ir šiuo atveju ne
buvo nuoširdumo tarp tautininkų 
ir netautininkų ministerių. Ne- 
tautininkai pradėjo važinėti po 
provinciją ir sakyti kalbas. Tau
tininkams tas nepatiko.

Toliau V. Rastenio prierašuose 
rašoma, kad Kubiliūno nuteisi
mas už rengtą perversmą buvu
si "atestacija" vokiečiams Ku
biliūną paskirti pirmuoju tarėju 
vokiečių okupacijos metu. Vo
kiečiai iš pirmos dienos nepri
pažino Lietuvos laikinosios vy
riausybės. Jie norėjo Šiokios to
kios lietuviškos administracijos, 
bet tik ne vyriausybės. Jie kon
taktavo iš partizanų susitvėru
sias lietuviškas organizacijas. 
Pirmuoju jų kandidatu buvo gen. 
Raštikis, kur| jie pirmą dieną 
atsiskraidino iš Berlyno lėktu
vu. Besikuriančios nacionalistų 
partijos žmonės j| atmetė, kaip 
visai be stuburkaulio, kuris, esą, 
tik kalbėjęs būdamas kariuome
nės vadu, o nepa ruošęs jos bolše
vikų pasipriešinimui. O kai buvę 
siūlyta priešintis, jis pasakęs, 
kad kariuomenė neparuošta. Gi 
anksčiau buvęs auksaburnis.

Antruoju kandidatu vokiečiai 
turėjo Germantą - Meškauską. 
Nacionalistai neparėmė ir jo, 
kaip jiems nežinomo. O savo ar
pe atmetimą motyvavo, kaip jau 
nuo seniau vokiečiams dirbanti. 
Buvo ir daugiau kandidatų. Kubi
liūną patys nacionalistai pasiū
lė. Kubiliūnu buvo nusivilta, kai 
jis prisistatymo kalbą gen. ko
misarui pats pasitaisė. Jo buvo 
kalbama apie Lietuvą ir Vokie
tiją ne kaip du partnerius, o 
paliekant lietuviams tik lojalų 
bendradarbiavimą.

Turėjau paskutinę Voldemaro 
grįžimo Lietuvon bylą. Ją rodžiau 

ir prof. Krėvei-Mickevičiui, ku
rio, kaip ministerio, kvietimu 
Voldemaras ir gr|žo. Byloje bu
vo net ir toks sakinys, kad NKVD 
jo negalėjo tardyti, nes jis buvo 
laikomas Saugumo departamento 
daboklėje Lietuvos ministerių ka. 
bineto (atseit Paleckio) žinioje 
ir NKVD neturėjusi teisės jo tar
dyti.

Tuose visuose rašiniuose yra 
ir daugiau netikslumų, nors jų 
dalj bandė atitaisyti Liormanas 
ir kiti Laisvoj Lietuvoj.

Apie Voldemarą ir jo pasekė
jus V. Rastenis rašo daugiau iš 
neigiamos pusės. KokJ vaidmenį 
Voldemaras būtų suvaidinęs bū
damas valdžioj - nesiimu spręs
ti? Bet po karo, būdamas dide
lės lietuvių tremtinių stovyklos 
Augsburge pirmininku, susidū
riau anglų pulk. Brown, kuris 
mažai žinojo apie Lietuvą, bet 
labai gražiai šnekėjo apie Vol
demarą. Jis prisimenąs jo kal
bas Tautų S-goj. Pulk. Brown 
sakė, jeigu Voldemaras būtų di
delės valstybės, kaip Anglijos, 
žmogus, jis būtų garsesnis ir už 
Churchill|.

Ar prezidentas Smetona priva
lėjo laikytis savo garbės žodžio, 
duoto karininkams, kurie pasky
rė j| prezidentu ir vėl perversmo 
keliu reikalavo pakeitimų minis
terių kabinete? S| atsakymą tegu 
duoda žmogaus sąžinė, nes anas 
perversmas nebuvo prieš vals
tybę, o tik prieš kai kuriuos 
asmenis.

V. Rastenis mini ir tą po per- 
versminj ministerių kabinetą, iš
skaičiuodamas, kad jie veik visi 
buvo ne tautininkai, o iš kitų gru
pių. V. Rastenis irgi buvo ateiti
ninku dar ir studentaudamas, at
seit jau suaugęs žmogus. Vėliau 
jis buvo tautininkų generaliniu 
sekretorium. Tai ar ir jis buvo 
ne tautininkas?

ISPANŲ ŽEMĖJE
R. SPALIS

(2)
Tas įvairumas gera medžiaga studijoms, nes ar

ti suplakti žmones, besidalindami kelionės vargais ir 
linksmybėmis, lengvai iškrato savo tikrą prigimtį, at
skleidžia charakterį. Daugumas jų nesigrupuoja, bet ne
vengia ir kompanijoje pabūti, pavalgyti, toliau krūvose 
laikosi tie, kuriems rūpi išgerti ką nors stipresnio, kad 
ir bonką šampano. Daugiausia man gaila bostoniečio. Ma 
šinoje jis prirašytas prie biznierės kanadietės, kuri pei 
visą kelionę, tur būt, ir žodžio neištarė jam. Užtat eks
kursijų metu stengiuosi jam padėti. Pamatęs operą, ro
dau jam pirštu. Dažnai jis suka ten. Opera išvirto tuale
to sinonimu. Vyrams Ispanijoje užrašyta "kabaleros”, iš 
to padarėm Kabalera Rustikana, o vėliau jau sutrumpi- 
nom į operą. Traukia akį gera moterėlė iš Yorkširo, kuri 
ir alpdama nuo karščio visad tempia su savimi portfelio 
didumo rankinukus, nors ekskursijų metu jie gali likti 
mašinoje ir tai be pavojaus pradingti. Kartą siūliau pane
šioti vieną, kai nuovargis buvo itin žymus, bet ji atsisako 
mano paslaugos. Įdomus ir mūsų vadovas anglas, kuris 
rodėsi šaltas, susivaldąs, bet po oda karštakošis. Kai kas 
iš bagočių nemėgo jo, nes jis neskyrė jų, bet, mano ma
nymu, jis puikiai tiko savo pareigoms, šoferis ispanas 
labai atsargus, kantrus. Tokiam galima patikėti mašina 
be pavojaus. Tik kartą mačiau išmestą jį iš vėžių, kai, 
vietoje sekundę palaukęs, vežimas akiplėšiškai užgrios- 
dino kelią. Mūsų šoferis tada be garso vien tik lūpomis, 
bet jau labai aiškiai, nusiuntė kažkokį gerai žinomą, bet 
drūtai gėdingą žodį vežiko pusėn, kuris net ranka prisi

dengė. Vargšas šoferis negalėjo riktelti garsiai, nes jau
navedžių pora iš Argentinos suprastų jį.

Išvargusius, pavėlavusius Cooks sutiko su šaunia va
kariene, su bonka vyno keturiems. Iš viso tenka pažymė
ti, kad per visą kelionę maistas buvo puikus. Visad iš 
keturių patiekalų ir dar kiekvieną, galėjai parinkti iš 
kelių. Pagaminimas irgi geras išskyrus Granadą, kur 
skoningų, Andalūzijos šaltbarščių negalima buvo prary
ti, lyg šunį su plaukais būtų pavirinę; žuvys ir majone
zas irgi nelindo j burną, batų tepalas, tur būt, nepraš
esnis, o alus daug brangesnis kaip kitur.

Važiuojantiems prie jūros pasilsėti, pasimaudyti, 
gal ne tiek svarbus viešbučio kambarys, bet mums, ku
riems rūpėjo šioks toks krašto pažinimas, kurie turėjome 
padaryti 1600 mylių karštame klimate, pageidavome kam
barius su dušu ir vonia, kitaip po 24 valandų kvepėsi, 
kaip šeškas. Cookas tuo atžvilgiu gerai pasitarnavo. Pra
kaitą varėm nuo kūno keliskart per dieną, kartais rūpėjo 
ir naktį.

Daugumas viešbučių buvo miesto centre. Tam pa
čiam viešbuty vieni iš mūsų gaudavo ramesnius kamba
rius, kiti triukšmingesnius, bet tai buvo grynai laimės 
reikalas. Pavyzdžiui Alicantėje gavome bene patį ge- 
riausį kambarį, veik butą: sallonas, miegamasis, vonios 
kambarys ir balkonas, išeinąs į palmių promenadą ir be- 
sitęsiąs į kitą turistinę alėją. Tuo tarpu Madride teko 
kambarys į triukšmingą gatvę, bet ne tiek tas triukšmas, 
karštis žudė, kiek blogai išvalytas, dvokiąs mašinų ku
ras, leidžiąs tirštus dūmus. P. Bačkis vėliau sakė, kad jo 
mašina vos slenkanti dėka to kuro, tuo tarpu Prancūzijo
je lekianti lyg pajaunėjusi.

Prancūzijoje, Italijoje, Šveicarijoje už tokius vieš
bučius ir maistą tektų daug daugiau sumokėti. Ispanijoje 
pigiau ne todėl, kad ten maistas nebrangus, priešingai, jo 
aukštos kainos nustebino mane, bet, kad ten darbo jėga 
labai pigi. Uždarbiai po truputėlį kyla. Esu tikras, kad 
jau po kelių metų teles mokėti žymiai brangiau už tą pa

čią kelionę, žymių jau yra, bet grįžkime prie mūsų ke
lionės.

Po gero ir sotaus priėmimo sėdame į mašiną. Lietus 
barbena stogą, žaibai drasko dangų, bet šilta. Sėdime 
pirmoje eilėje, taigi viskas bado akis. Vingiais kylame į 
statų kalną, kelias kiek primena kelionę į Rhonos ledyną 
Šveicarijoje, tik mažiau pavojingas. Gražūs vaizdai ir 
atsidengiančios panoramos lepina akis. Rami Viduržemio 
jūra trina savo šonus į išraižytus krantus. Vienur kitur 
rodyklės į stovyklą, į palapinių miestą. Užrašai anglų, 
vokiečių kalba. Laisvai augą kaktusai traukia dėmesį. 
Saulė mėgina žvilgterti j mūsų jau besileidžiančią maši
ną. Kelio šonais kunkuliuoja vanduo, rodydamas, kad nė
ra kanalizacijoos. Skubam į Barcelioną. Tai virš dviejų 
milijonų miestas, uostas su plačiomis alėjomis, naktimis 
apšviestais fontanais, įvairiataute minia. Miestas, kuris 
niekad nemiega, kur visad triukšminga, gyva. Kitą dieną 
lankome garsią katedrą, kur vienoje koplyčioje milžiniš
kas, sveriąs keletą tonų, indas, kuriame buvo pakrikštyti 
Kolumbo atgabenti indėnai iš Amerikos. Greta katedros 
karalienės Izabelės pirmosios rūmai, kurių kiemo kampe 
ant laiptų įvyko šis istorinis faktas. Anot vadovo, krikš
tas Izabelės akivaizdoje įvyko tokiu būdu: pusiau išren
gė indėną ir ”Vardan Dievo’* — murkt visą j vandenį iki 
viršugalvio, ”ir Sūnaus” — ir vėl murkt į vandenį, ”Ir 
Šv. Dvasios” — vėl murkt į vandenį. Po krikšto ar prieš 
karalienei buvo įteiktos ir kitos dovanos, dar nematytos 
Europoje.

Varge miręs Kolumbas — dabar didžiulis pajamų 
šaltinis. Joks istorijos praeities mylėtojas neaplenkia 
Barcelionos, pilies, katedros. Prie uosto Kolumbui pa
minklas, pastatytas tik šį šimtmetį. Prie kranto jo laivo 
tiksli kopija. Su žmona aplankome šį nelepų laivą, žinant 
įgulos kriminalinį elementą, tą baugią nežinomybę ir 
laivo paprastumą, susimąsčiusiam dar kartą tenka nu
lenkti galvą prieš tą žmogaus didybę.

(Bus daugiau)
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BRAZILIJOS LIETUVIAI RUOŠIASI KONGRESUI
Brazilijos, ypatingai Sao Pau

lo, lietuviai gyvai ruošiasi Tre
čiajam Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresui. Rugpiūčio mėnesi bu
vo galutinai sudaryta Kongreso 
Rengimo Komiteto vadovybė ir 
pats Komitetas žymiai praplės
tas. Kongreso Rengimo Komiteto 
pirmininku išrinktas prelatas Pi
jus Ragažinskas ir vicepirminin
kais yra Aleksandras Boguslaus- 
kas ir Jonas Antanaitis. Sekreto
riais raŠtyoja Helina Mošiuskie- 
nė ir Tėvas Jonas Giedrys. Kon
greso finansiniams reikalams 
tvarkyti yra sudaryta Finansų 
Komisija su Jurgiu Sliesoraičiu 
priešakyje. Finansų Komisijos 
trys iždininkai tuo pačiu yra ir 
Komiteto iždininkais.

Manoma, kad III-sis Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresas 
Sao Paulo mieste bus žymiai 
skaitlingesnis ir gyvesnis už du 
pirmuosius Kongresus, {vykusius 
Argentinoje ir Urugvajuje. Sao 
Paulo miesto prefektas dr. Pres- 
tes Maia sutiko duoti miesto te
atrą iškilmingam Kongreso posė
džiui.

Šio Kongreso parengimą ypa
tingai Sao Paulo lietuviai gyvai 
remia savo lėšomis, darbu ir 
pasišventimu. Reikia tikėtis, kad 
šis Kongresas bus visais atžvil
giais naudingas. Jis ne tik dar 
daugiau išgarsins Lietuvos ir lie
tuvių vardą Brazilijoje, bet taip 
pat pagyvins savitarpio ryšius 
tarp visų Pietų Amerikos, o da
linai ir Siaurės Amerikos lietu
vių kolonijų.

SUSIORGANIZAVO LIETUVIŲ 
JAUNIMAS

Sao Paulo priemiestyje Vila 
Anastacio, kur randasi nuosavi 
lietuvių Dr. Jono Basanavičiaus 
vardo mokyklos rūmai su sale, 
labai gyvai veikia tų rūmų Glo
bėjų Būrelis, šis būrelis turi

Jau prieš 30 metų pirmosios 
Brazilijos lietuvaitės pasirodė 
su tautiniais rūbais.

narių įvairiuose Sao Paulo mies
to rajonuose. Būreliui daugiausia 
priklauso senesnio amžiaus lie
tuviai. Bet paskutiniu laiku Čia 
sukruto ir prie būrelio susiorga
nizavo lietuviškas jaunimas. Jau 
nimas turi plačių užsimojimų. 
Žada artimiausiu laiku organi
zuoti lietuvių chorą, orkestrą, 
vaidintojų grupę bei sporto ir 
žaidimų skyrių. Naujai jaunimo 
organizacijai daug padeda Tėvas 
Jonas Giedrys ir mokytojas Sta
sys Kubiliūnas.

Būrelis lietuvių Sao Paulo mieste, prie šv. Juozapo bažnyčios Vila Zelinoje. P. Ožinsko nuotrauka

Stasys Vancevičius

JAUNIMO ŠVENTE

Sao Paulo lietuvių kolonijoje 
kiekvienais metais organizuoja
ma jaunimo šventė, kuriai dau
giausia vadovauja lietuviai moks
leiviai ateitininkai. Jaunimo 
švenčių nenuilstamu organizato
rium visada buvo kun. J. Šeške
vičius. Jam persikėlus iŠ Sao 
Paulo | Sao Roque (60 kilomet
rų nuo Sao Paulo) ateitininkams 
moksleiviams teko pakelti nema
žą moralini ifuostol|, nors kun. 
J. Šeškevičius ir toliau S. Pau
lo gyvendamas lietuviško jauni
mo neužmiršta ir kiek gali jam 
padeda.

šiais metais Sao Paulo lietu
vių jaunimo šventė organizuoja
ma spalio 3-4 dienomis. Ta pro
ga viename miesto teatre bus su
vaidintas veikalas "Aukso Spin
duliai Artojų Žemėje".

LANKĖSI URUGVAJUJE

Neseniai du Sao Paulo lietu
viai Jonas šermukšnis ir Kos
tas Kalnaitis lankėsi Urugvaju

Lietuviško darbo veteranui 60 metų

Brazilijoje priskaitoma apie 
50.000 ar daugiau lietuvių. Nė
ra abejonės, kad su čia gimu
siais jų vaitais šis skaičius yra 
žymiai didesnis. Tik labai gai
la, tad taip kitose lietuvių ko
lonijose, taip ir čia labai trūks
ta pasišventusių lietuviškam dar
bui ir lietuvybei žmonių. Tokių 
lietuvybės žadintojų, idealistų, 
ne dėl garbės, bet dėl pasišven
timo visą amžių dirbančių vete
ranų yra tik maža saujelė. To
je mažoje saujelėje mūsų kolo
nijoje randasi panevėžietis Pet
ras Šimonis, kuriams š.m. rug
piūčio mėn. suėjo 60 metų am
žiaus.

Petras Šimonis yra gimęs Ge
lažių parapijoje, Panevėžio ap
skrityje 1904 metais rugpiūčio 
J6 dieną. Augo Lietuvoje, bet 
1914 metais su tėvais išvyko l 
Rusiją. Ilgesni laiką gyveno Ura
lu srityje, Sibire, Cialiabinske 
ir kitur. 1921 metais grjžo { Lie
tuvą ir gyveno Panevėžyje iki 
1928 metų, tada išvyko { Brazi
liją. Brazilijoje ilgą laiką dir
bo {vairiuose fabrikuose ir įmo
nėse, bet nuo 1946 metų įsigijo 
nuosavą geležies liejykloms mo
delių dirbtuvę.

Petras Šimonis nuo pat pir
mų atvažiavimo dienų įsijungė 
l Brazilijos lietuvių kolonijos 
veiklą, visą laiką nenuilstamai 
dirbdamas, ypatingai jaunimo or
ganizacijose. P. Šimonis yra la
bai didelis lietuviškos dainos mė
gėjas ir vienas iš seniausių lie
tuviškų choristų dalyvavęs be
veik visuose Sao Paulo lietuvių 
kolonijoje veikusiuose choruo
se. Ir po šiai dienai P. Šimonis 
yra nuolatinis Šv. Juozapo Liet. 
Kat. Bendruomenės ne tik choris
tas, bet ir ilgametis buvęs to cho
ro pirmininkas ir dabartinis val
dybos narys.

Petras Šimonis yra tikras lie
tuviško darbo veteranas Sao Pau
lo lietuvių kolonijoje. Jis ne tik 
pats visą laiką nenuilstamai dir
ba tvariose lietuviško darbo sri-

DIRVA

je, | kur buvo nuvažiavę savo 
automobiliu. Jie aplankė Monte
video lietuvių koloniją ir ten ta
rėsi dėl skaitlingesnio Urugva
jaus lietuvių dalyvavimo III-čia- 
me Pietų Amerikos Lietuvių Kon
grese, kuris |vyks ateinančių me
tų vasario mėnesi Sao Paulo 
mieste.

VENGIA KALBĖTI APIE 
GYVENIMU LIETUVOJE

Į Braziliją, po didelių pastan
gų ir vargo sugr|žo iš Lietuvos 
keletas mūsų tautiečių, kurie rau 
donųjų propagandos suvilioti bu
vo nuvykę | pavergtą Tėvynę ap
sigyvenimui. Jie labai nusivylę 
grižo atgal ir gal kiek dėl gėdos 
ir kiek dėl baimės visiškai ven
gia ką nors daugiau pasakoti apie 
gyvenimą Lietuvoje. Jei kas 
prispirtinai klausia, tai atsaky
mas, dažniausia būna toks: "Nu
važiuok ir pasižiūrėk!"

Klek teko patirti, beveik visi 
išvažiavę norėtų gr|žti atgal | 
Braziliją, bet nėra galimybės. 
Tik retais atsitikimais pasise
ka vienam kitam iš pavergtos 
Lietuvos pasprukti.

PETRAS ŠIMONIS

tyse, bet ir visa gražiai lietu
viškai išauklėta jo šeima.

Jei Brazilijos lietuviai turėtų 
daugiau tokių idealistų ir pasi
šventėlių veikėjų veteranų, taip 
Petras Šimonis, lietuviškas vei
kimas ir lietuvybė žymiai plačiau 
ir garsiau klestėtų mūsų tarpe. 
Jis yra gyvas pavyzdys visai ko
lonijai, taip reikia su pasišventi
mu dirbti lietuvišką darbą savo 
Tėvynės Lietuvos ir savo tautie
čių labui.

Dabar, besiruošiant III-jam 
Pietų Amerikos Lietuvių Kongre
sui Petras Šimonis irgi yra vie
nas iš pirmųjų jo organizavimo 
talkininkų.

Linkėtina, kad šis nenuilsta
mas lietuvybės veteranas dar 
daug daug metų gyventų ir dirb
tų savo tautiečių tarpe, kur jis 
yra visų mylimas ir gerbiamas.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
SŪDUVOS PRAEITIS, Vincas 
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KREPŠININKŲ VIEŠNAGĖ AUSTRALIJOJE
SAVUOSE NAMUOSE

Krepšininkus lydėjęs chicagie- 
tis Misiūnas Adelaidėje mane nu
stebino vienu pareiškimu, kuris, 
maždaug, buvo šitoks:

— Tikėsi ar netikėsi, bet mes 
ir Chicagoje neturime tokių bend
ruomeninių namų, kokius jūs tu
rite čia, Adelaidėje. Chicagoje 
yra gražūs Jaunimo Centro na
mai, bet jie nepriklauso bendru© 
menei ir eilinis lietuvis juose ne
gali jaustis taip namie. Turime 
mes ir privačių salių, bet norint 
jose ką nors daryti, taip pat rei
kia maldavimų, reikia leidimo ir 
kaštuoja pinigo. Jūs gi einate | 
savo namus, tada tik norite, prieš 
nieką kepurės nekeldami.

Bendruomeniniai namai Aus
tralijoje nėra retenybė. Juos tu
ri beveik visos didesnės koloni

jos. Vieni jų patogesni, kiti ma
žiau patogūs. Visi jie pirkti, re
montuoti, plėsti ir tobulinti sa
vais ištekliais ir savomis, mielai 
talkininkaujančiomis rankomis. 
O prie Adelaidės Lietuvių Namų, 
kuriuos turėjo galvoje Misiūnas, 
savo aukomis prisidėjo ir Ameri
kos lietuviai. Be visos eilės be
vardžių aukotojų, išsimėčiusių po 
{vairias vietoves Amerikoje, 
Šiems namams žymios paramos 
suteikė dabartinis Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės pirmininkas 
J.J. Bachunas.

Šiuose namuose ir koncentra
vosi visas gyvenimas tom neuž
mirštamom dienom, kada adelai- 
diškiai džiaugėsi krepšininkų 
viešnage. Atrodė, tad ne tik adė- 
laidiškiai, bet ir visi svečiai Ade
laidės Lietuvių Namuose jautėsi 
taip pas save. Čia visi buvo savi 
ir su savais. Visi tada buvo su
sijungę vienoj bičiuliškoje lietu
vių šeimoje, kad tartu išgyventų 
džiaugsmus ir sustiprintų bend
rus siekimus.

Tiek priėmimas, tiek susipa
žinimo vakarienė, pasilinksmini
mai ar atsisveikinimo momentai 
čia rutuliojosi toje pačioje drau
giškumo ir broliškumo nuotaiko
je. Čia senimas išklostė savo 
mintis, čia ir jaunimas surado 
tas jaunas Širdis supranta ir ne
pasakytus žodžius išgirsta.

Kaip kitų australiškų vietovių, 
taip ir bendruomeniniuose Ade
laidės Lietuvių Namuose telpa 
ne tik senimas, bet ir jaunimas, 
pradedant pačiais,mažaisiais.

Adelaidės Lietuvių Namuose 
vyksta Savaitgalio mokyklos ir 
vaikų darželio pamokos. Čia sa
vo būklą turi Vilniaus skautų 
tuntas. Atskiras didelis kamba
rys pavestas "Vyties" sporto klu 
bui ir jis čia yra sukrovęs visas 
savo sportines trofėjas (taures, 
skydus, atžymėjimus). Namų ra
jone yra {rengta krepšinio aikš
telė treniruotėms ir draugiškoms 
rungtynėms jaunimo švenčių me
tu.

šiuose namuose pravedami vi
si pasitarimai, organizacijų po
sėdžiai, minėjimai, koncertai.pa 
rodos, kultūrinės popietės, vaidi
nimai, choro ir tautinių šokių 
grupių repeticijos. Jokia organi
zacija nemota jokio mokesčio už 
naudojimąsi tiek visais namais, 
tiek jų dalimi. Tik tais atvejais, 
tai salėje rengiami pasilinksmi
nimai pelno tikslais (vieši baliai), 
rengėjai turi prisidėti priebend-

V . Radzevičius 

rų išlaidų padengimo. Visais ki
tais atvejais išlaidas dengia na
mams valdyti sudaryta Adelaidės 
Lietuvių Sąjunga, kuriai talkinin
kauja ALB Moterų Sekcija, turin
ti šiuose namuose savo svetainę 
ir modernišką virtuvę.

Praplečiant Adelaidės Lietu
vių Namus, juose buvo pristaty
tos specialios patalpos J.J. Ba- 
chuno vardo bibliotekai ir bend
ruomenės skaityklai. Joms va
dovauja didelis lietuviškos kny
gos mylėtojas Br. Strautas. Su 
lietuviška knyga, kol nebuvo savų 
namų, jis tampėsi,taip katė su 
pūsle ,iš vieno tampo { kitą. Tiek 
bibliotekoj, tiek skaitykloj atvy
kusieji užjūrio svečiai atrado sa
vo {prastinę periodiką ir knygas.

Adelaidiškiai yra laimingi dar 
ir tuo, kad jie savo tarpe turi 
kruopštų istorinės medžiagos 
rinkėją, apie kur{ plačiau buvo 
rašyta knygoje "Blezdingėlės 
prie Torrenso". Tai Jonas Va
nagas. šiandien Lietuvių Namuo
se Adelaidėje jis yra sutelkęs 
Pietų Australijos istorini mu
ziejų ir lietuviškų leidinių, iš
leistų visam pasauly, archyvą. 
Tas pats Jonas Vanagas pasku
tiniu laiku užbaigė gražų J.J. 
Bachuno albumą, kuriame telpa 
dauguma nuotraukų, padarytų ry

Svečiai apžiūri sporto klubo Vytis taures Adelaidės Lietuvių 
Namuose. Iš kairės: klubo pirm. A. Šliužas, dr. R. Gaška, Vyt. 
Grybauskas ir F. Cekauskas. A. Fišerio nuotrauka

Kas lik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC.. ČIKAGOJE 
6211 So. VVestern Avė., Marųuette Parke 

Tel. PRospect, 8 - 5875 
3207 So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. VIctory 2-1226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

šium su Bachunų abiem vizitais 
Australijoj. Ką jis dar rinks atei 
tyje, šiandien sunku pasakyti, nes 
Vanagas neturi laiko išsipasako
jimams. Jis amžinai užimtas tiek 
darbais, tiek naujais planais. Daž 
niausią, jis leidžia tik patiems 
darbams prabilti.

Viešėję Lietuvių Namuose 
Amerikos lietuviai turėjo progos 
keliais atvejais susidurti su Va
nagu, kai jis teikė paaiškinimų 
dėl vieno ar kito eksponato. At
rodo, kad jis atskiroje knygoje 
rinko ir svečių autografus.

Adelaidiškiams bus tikrai ma
lonu, jei čia viešėję svečiai pri
simins bendruomeninius Adelai
dės Lietuvių Namus. Tuose na
muose, taip ir lietuviškose šir
dyse, istorinės šiaurės Ameri
kos lietuvių krepšininkų gastro
lės nebus pamirštos, nebus pa
miršti visi, kurie slaptas sva
jones pavertė Įtikinančia tikro
ve.

GYVENIMAS YRA DAILUS, 
Vytauto Volerto romanas. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas, 4545
W. 63 St., Chicago, III. 242 psl. 
Kaina $2.50.

Tai jau antras V. Volerto ro
manas. Pirmasis -- Upė teta 
vingiais, turėjo neblogą pasise
kimą.

Knygą galima {sigyti ar užsi
sakyti per Dirvą.
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Gen. Konsulą Joną Budrį atsisveinant
Lietuvos Atstovas
J. Rajeckas

Neseniai atsisveikinome ir pa
lydėjome amžinybėn Vliko pir
mininką, velionį A.Trimaką. Ta 
proga priminiau, kad ryt, poryt 
tūlą ištiks panašus likimas. Ne
tikėjau, kad mirties angelas taip 
greit ir staigiai panorės pasi
švaistyti , praretinti ir taip retas 
Lietuvos diplomatinės ir konsu- 
larinės tarnybos gretas.

Didingos Lietuvių Dienos iš
vakarėse Velionis Budrys, bene, 
paskutinį kartą dalyvavo vieša
me akte. Ta proga pasveikinta 
ir įteikta laimėjimo taurė lie
tuvių krepšinio rinktinei, pagar
sinusiai Lietuvos vardą Austra
lijoj.

Ant rytojaus po Lietuvių Die
nos mačiausi su Velionimi. Ne

maniau ir neišrodė, kad tai botų 
paskutinis pasimatymas. Jis ruo
šėsi porai savaičių atostogų, ku
rias planavo panaudoti užbaigti 
rašyti atsiminimus apie Klaipė
dos išvadavimą. Į tą darbą jis 
buvo įdėjęs daug širdies. Skubė
jo jį užbaigti. Likimas lėmė, kad 
priverstinas atostogas ligos pa
tale pradėtų keletą dienų anks
čiau negu planavo. Iš tų "atos
togų" grįžimo, deja, nėra. Jos 
amžinos. Homo proponit, Deus 
disponit. Dievas disponuoja mū
sų planais.

Palūžo ąžuolas, kuris ypatingai 
Klaipėdos Krašte buvo giliai įlei
dęs šaknis ir įamžinęs savo var
dą. Ten Velionis savo laiku kūrė 
istoriją. Ten būtų tinkamiausia 
jam amžino poilsio vieta. Deja, 
ten tam Kūrėjui šiandien vietos 
nėra. Nuožmus okupantas nelei-

A.a. Juozas Juška savo šeimos tarpe. Iš kairės: sūnus Juozas, 
žmona Marija ir dukterys -- Kristina, Vincė ir Eglė.

Ilgos ligos išvargintas Juozas 
Juška apleido šį pasaulį 1964 m. 
rugpiūčio 26 d. Mirė per anksti, 
nebaigęs savo misijos nei šei
mos, nei visuomenės atžvilgiais. 
Labai iškilmingai palaidotas 
rugpiūčio 29 Elizabethe, N.J,

Juozas gimė 1911 spalio 6 Pu
šaloto k. Daugailių v., Utenos 
aps. 1933 m., baigęs Zarasų ko
mercinę gimnaziją įstojo į Vyt. 
Didž. Universitetą Kaune studi
juoti literatūros. 1937 m. ga
vęs Švietimo Ministerijos sti
pendiją, išvyko į Švediją ir įki
bo į etnologijos studijas.

du -- Ant. Diržys, Philadelphi
jos tautininkų ir neolituanų var
du -- C. Tamašauskas ir A.L. 
Bendruomenės Elizabetho Sky
riaus vardu — B. Vyliaudas. 
Prie karsto garbės sargybą ėjo 
neolitus na i -- Dr. E. Noakas ir 
Ant. Diržys, o karstą nešė ALT 
S-gos Elizabetho skyriaus nariai.

Juozas nuėjo amžinam poilsiui 
palikęs liūdinčią šeimą: žmoną 
ir keturis vaikus, dar neatsisto
jusius ant savų kojų.

Tebūnie jam lengva laisvosios 
šalies žemė... ir gili užuojauta 
likusiai šeimai bei giminėms.

B. V.

džia įgyvendinti tą Velionies ir 
Tautos troškimą, lygiai kaip jis 
nepaliko ramybėje Dariaus - Gi
rėno palaikų.

Velionis Lietuvą mylėjo giliai 
ir karštai. Vos patekėjus Lietu
vos laisvės ir nepriklausomybės 
saulutei, jis iš vergų imperijos 
pakėlė sparnus į Nemuno kraštą. 
Jo tikslas buvo skubėti talkon 
statyti Lietuvos valstybės rū
mą. IŠ posto Karaliaučiuje, na
cių aplinkoj, jį traukė žavinga 
Amerika, čia jam besant užgeso 
Lietuvos laisvės žiburiai. Jis 
sunkiai tą tautos tragediją per
gyveno. Jis čia neteko ir tremti
nės sesers, Lietuvos operos pa
žibos, kurios atminties palaiky
mu nuoširdžiai sielojosi, šiemet 
jis peržengė ir 75 metų sukakties 
ribą. Pečius, kadaise stiprius, 
lenkė metų ir ligų našta. Nuo 
rugsėjo 1 d. Lietuvos diplomati
nė - konsularinė tarnyba, nete
kusi Lietuvos rūmų statybos ir 
rėmėjo architekto, sumenkėjo žy
miu šulu. Velionis su mumis sky
rėsi, kada išeivija gėrėjosi Lie
tuvių Dienos atgarsiais. Tą 
džiaugsmą sudrumstė mirtis. 
Nėra rožių be dyglių. Nėra 
džiaugsmo, kurio nepalydėtų liū
desys.

Poniai Budrienei, p. Algiui, ku
riuo jis taip didžiavosi, marčiai, 
Velionies sesers bei brolio šei
moms ir kitiems Velionies gi
minėms Lietuvos Diplomatinės 
- konsularinės Tarnybos ir savo 
bei p. Kajeckienės vardu reiškiu 
giliausią užuojautą. Ypatingai 
mes dėkingi poniai Budrienei, be 
kurios rūpestingos globos bei 
aukos, Velioniui negaluojant il
gesnius metus, tauta ir konsula
rinė tarnyba, be abejo, būtų jo 
žymiai anksčiau netekusi. Velio
nies artimiems bendradarbiams, 
kurie lengvino jo naštą ir savo pa
galba darbe ilgino jo dienas, taip 
pat reiškiu užuojautą ir gilią pa
dėką.

Tebūnie Velioniui lengva šios 
laisvos ir svetingos šalies že
melė. Kad ji būtų dar lengvesnė, 
jį palydėsime amžino poilsio vie
ton su žipsneliu Lietuvos žeme
lės, dėl kurios jis gyveno, plušo, 
vargo, liūdėjo ir kentėjo.

Jo atmintį geriausia pagerbsi
me pasekdami Velionies pavyz
džiu, iki paskutinio atdūsio veik
dami dėl Lietuvos.

Prof. S.Dirmantas
Savo ilgoje, daugiau kaip 45 

metus užtrukusioje tarnyboje at

kurtai Lietuvos valstybei švie
saus atminimo Jonas Budrys ėjo 
daug įvairių pareigų. Bet jo veik
la lietuviams visų pirma yra su
sijusi su mūsų pajūrio dalies Va
karinės; ar kitaip Mažosios Lie
tuvos, vadinamo Klaipėdos kraš
to atvadavimu. Apie tai ir tarsiu 
keletą žodžių.

Tarp keliolikos lietuvių tautai 
linkiminių vietovardžių - datų, 
greta Durbės, Rudavos, Saulės, 
Žalgirio, Pabaisko, Ūlos, Or
šos, Smalensko ir daugelio kitų, 
o iš jaunesnių laikų greta Radvi
liškio, Panevėžio, Ukmergės, 
Dauguvos, Širvintų ir Giedraičių 
stovi ir Klaipėdos vardas.

Dabar jau ne paslaptis, kad 
Klaipėdos krašto sukilėlių pagrin
diniu jėgos branduoliu buvo mūsų 
kariuomenės perrengti daliniai 
priešaky su mūsų lyg gvardija: 
Karo Mokyklos dvi kariūnų kuo
pos. Buvau tada Karo Mokyklos 
kadre, pasakytą faktą žinau ir 
liudiju. Tą patvirtina ir atakoje 
žuvęs Karo Mokyklos kapitonas 
Noreika ir kariūnas Vincas Sta- 
šelis. O to viso sukilimo vyriau
siuoju karo vadu kaip tik ir čia 
karste gulįs a.a. velionis Jonas 
Budrys.

Jei jis Ūda nebūtų sugebėjęs 
laimėti, kad ir valstybiškai at- 
sistačiusi, Lietuva būtų turėjusi 
be savo jūros uosto begaliniai 
skursti, priklausyti nuo latvių ir 
vargiai ūkiniai atsilaikytų. Jei 
tada, 1923 metais, 500 šimtus 
metų po Žalgirio laimėjimo, ne
būtų pasisekę Klaipėdos atvaduo
ti -- ir šią dieną Lietuva būtų 
be savo uosto, nes besotis rusas 
ją būtų įjungęs į prisisavintą t. v. 
Kaliningrado sritį.

J. Budriui lemtingą kovą dėl 
mūsų jūros laimėjus, jo vardas 
atsistojo greta mūsų didžiųjų ka
ro vadų ir nusipelnė amžinos tau
tos pagarbos.

*♦*
Velionio santykiai su Lietuvių 

Veteranų Sąjunga Ramovė buvo 
nuoširdūs nuo pat jos kūrimosi, 
štai pora sakinių iš velionio 
mums prieš porą mėnesių rašy
to paskutinio laiško: "Didžiai ver- 
tinu Ramovėnų prisiminimą ir 
sveikinimą mano 75 metų gimta
dienio proga. Aukštai vertinu Ra
movės Sąjungą, jos tikslus ir 
darbus. Turiu respekto ir jos va
dovybei einančiai ne sroviniais, 
bet valstybingumo keliais."

Liet. Veter. Sąjungos Ramovė 
vardu giliai lenkiu galvą prieš 
šį karstą. NUGALĖTOJAU! Il
sėkis ramiai, kad ir svetimoje 
žemėje. Tauta ir jos kariai ne
užmirš Tavo istorijon įėjusio ka
ro žygio ir kitų darbų.

DETROITO IR APYLINKIŲ LIETUVIAI KLAUSO

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 
RADIJO PROGRAMĄ 

iš Detroito WJLB stoties — banga 1400 
šeštadieniais 8:45 iki 9:45 vai.

Pranešėjai: ALGIS ZAPARACKAS 
ir PATRICIA BANDŽA. 

Vedėjas — RALPH, J. VALATKA.

15756 Lesure, Detroit, Mich. 48227 
Tel. BRoadway 3-2224

LIETUVIŠKA KNYGA YRA 
GERIAUSIA DOVANA

Dirvos administracija mielai patarnauja tiems mūsų 
tautiečiams, kuriems knygų neparanku įsigyti dėl gyve
namos vietos ar kitų aplinkybių, tačiau, kurie myli lietu
višką žodį, kūrybą, ir kurie mielai norėtų ne tik papuošti 
lietuviškomis knygomis savo knygų lentynas, bet ir tąja 
ar kita knyga norėtų susipažinti ar ją panaudoti kaip 
dovaną.

Čia patiekiame dalį knygų sąrašo. Stengsimės jį pa
pildyti. Prašome jį išsikirpti ir pasaugoti ateičiai, nes ne 
visą laiką galėsime jį įtalpinti Dirvoje.

Pasirinkę knygą, atsiųskite čekį atitinkamai sumai 
ir už poros dienų knyga ateis pas jus paštu.-

Karui pertrabkus studijas, 
Juozas visus okupacinius metus 
praleido, dirbdamas Liet. Moks
lo Akademijoje Vilniuje. Antra
jai sovietų okupacijai gresiant, 
su šeima pasitraukė į Vokietiją. 
Tremtinio dienas praleido Muen- 
cheno stovyklos, o 1949 m. kovo 
mėn. atvyko J Ameriką ir visą 
laiką išgyveno Elizabethe, New 
Jersey.

Juozas nuo studentavimo laikų 
iki mirties išliko aktyvus visuo
menininkas. Visą laiką priklau
sė Korp! Neo-Lithuania, ALT 
S-gai, aktyviai reiškėsi A.L. 
Bendruomenėje, Balfe ir kitose 
organizacijos. Paskutinius kelis 
metus pirmininkavo ALT S-gos 
Elizabetho skyriui.

Vietos visuomenė suprato ne
tekusi svarbios pajėgos, labai 
gausiai ir nuoširdžiai dalyvavo 
jo iškilmingose laidotuvėse, pa
puošė karstą daugybe gėlių ir 
liūdėjo drauge su jo šeima.

Kapinėse atsisveikinimo žo
džius tarė: ALT S-gos Centro 
Valdybos pirmininkas Vyt. Ab
raitis, Korp! Neo-Lithuania var-

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURED
roui

VIEŠĖDAMI CHICAGtIK PIRKITE VU JOJE NODEMJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTOVĖJE

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 — Lit|ucr. Import. from Italy. . .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. .5th
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

from France......................................
4 Populai GERMAN VSOP Brand .
5. PORT. SOUTHERN. RH1NE Wine

$5.75
S3.9S

5th
5th
5th

S 1.19 
$1.6!)
X .6!)

<>. ST KEMY BRAND. Import.
from France.......................................................5th S.J.9S

7. LIEBFRAUMILCH Wine ..........................5th X ,9S
8 BORDEAUX Wine .Red or White.............. 5th X .9$

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasalilio kraštų.

AUKOS TAURE, Poezija, St. Santvaras .............................  $ 2.50
KONRADAS VALENRODAS, A. Mickevičius ...................... 1.50
AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, Simonaitytė ...................... 3.50
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkls .......................................... 3.50
ALEKSANDRYNAS I ir H, V. Biržiška .......................  po 7.50
BLAŠKOMOS LIEPSNOS, F. Neveravičius ......................... 2.00
DERLIAUS .VAINIKAS, Poezija, Juozas Mikuckis ............... 4.00

minkštais viršeliais....... 3.00
MUSŲ METAI, ČALM Metraštis-........................................ 2.00
CROSSES, V. Ramonas ...............................   4.00
ARTE LITUANO, E. Goštautas .......................................... 4.00
DUKTĖ, Alė Rūta ............................................................... 2.40
GYVULIŲ ŪKIS, George Orwell .......................................... 1.00
ELDORADO, J. Švaistas ..................................................... L80
SENASIS VILNIUS, A. Šapoka .............................................. 5.00
GENERACIJA IR AUGINTINIAI Poezija, A. Mackus ........  3.00
ANGLŲ - LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS .......................... 6.00
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS ŽODYNAS ........................... 7.00
VYTAUTAS THE GREAT, B. Končius ................................ 4.00
9 DRAMOS VEIKALAI, V. Alantas ..................................... 5.00
VIDUDIENIO SODAI, Poezija, Brazdžionis ........................ 4.00
TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠR£, Br. Raila ............................ 5.00
IŠ PASKENDUSIO PASAULIO, Br. Raila ........................... 5.00
BLEZDINGĖLĖS PRIE TORRENSO .................................. 2.00
HOUSE UPON THE SAND, J. Gliaudą ................................ 3.95
ŠEŠTASIS MEDIS, J. Kruminas ......................................... 3.00
LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ L. Dambriūnas ............... 2.50
NAMAI ANT SMĖLIO, J. Gliaudą ..................... ................. 2.00
VISGAILIS, J. Vėgelis ........................................................ 3.00
LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS ........................................ 3.50
LIETUVIŲ KOVA SU NACIAIS, Br. Kviklys .........   1.00
LITHUANIA UNDER THE SICKLE ANDHAMMER, J. Petrulis L50. 
MOTINA IR MOKYTOJA, Šv. Tėv. Jonas XXIII, Enciklika .... 1.50 
TERESĖ NEUMANNAITE, J. Burkus .................................. 3.00
LIETUVIAI ARGENTINOJE .................................................. 2.00
LITHUANIAN ART IN EXILE................................................ 4.00
UTHUANIAN FOLK TALĖS .................................................. 4.50
LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA, M. Krupavičius .............................  2.00
KALVOS IR LANKOS, A. Baranauskas .................................. 2.00
DAILININKAS RAUBA, V. Ramonas ....................................... 3.50
SAULĖS GRĮŽIMAS, A. Baronas ............................................. 2.50
TERORO IR VERGUOS IMPERUA, K. Bielinis........................ 2.50
VYNUOGĖS IR KAKTUSAI, J. Švabaitė...................................  2.00
ŽALIOJOJ LANKELĖJ, K. Ostrauskas .....................................3.00
MODERNI MERGAITĖ, St. Yla................................................ 2.50
PETRAS ŠIRVOKAS, J. Švaistas............................................... 2.75
VARPAI SKAMBA, St. Bfldavas..................................................2.50
MOTULĖ PAVILIOJO, Lazdynų Pelėda....................................  0.60
ŽMONĖS ANT VIEŠKELIO, L. Dovydėnas.............................  1.00
VINCAS KRĖVĖ MICKEVIČIUS.................................................  2.00
ŠILKAI IR VILKAI, Runcė Dandledrinas.....................................1.00
MEMOIRS OF A LITHUANIAN BRIDGE, Kudirka......................2.00
NUO IMSRĖS IKI ORINOKO, A. Sabaliauskas.............................2.00
ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, M. Katiliškis.............................  5.00
LAISVĖS KOVŲ DAINOS........................................................... 5.00
ŽMOGAUS GENEZĖ (Dr. V. Kudirka) V. Kavolis......................1.00
ANGELAI IR NUODĖMĖS, R. Spalis........................................ 2.00

minkštais viršeliais.....1.50
DOLERIS IŠ PITSBURGO, St. Zobarskas................................. 0.80
PURIENOS PO VANDENIU, Pulgis Andriušis......................... 2.00,

minkštais viršeliais..... 1.50
TĖVŲ ŠALIS, S. Jonynienė.........................................................3.50
JAUNOJI LIETUVA, Maironis .................................................  2.00
ŠV. JONAS BOSKO, kun. J. Lemoyne....................................... 5.00
VLADAS NAGIUS - NAGEVIČIUS............................................. 6.00
PAJŪRIAIS, PAMARIAIS, A. Neverdauskas.............................. 5.00
PANEVĖŽYS, J. Masilionis........................................................6.50
KRĖVĖS RAŠTAI II................................................................... 5.50
LŪŽIAI, J. Ignatonis................................................................. 3.00
LITHUANIAN QUARTET .......................................................... 4.95
MINDAUGO NUŽUDYMAS J. Kralikauskas.............................  3.00
METŲ VINGIAI, A. Tyruolis.................................................... 3.00
DAINA IŠ KITO GALO, Pulgis Andriušis.................................  1.50
PO RAGANOS KIRVIU, J. Jankus............................................. 1.50
GYVENIMO VINGIAIS, P. Karvelienė........................................ 3.50
VYRAI KLYSKELIUOSE, J. Prunskis.....................................3.00
ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS, Alė Rūta...................................... 4.00
PLAUK MANO LAIVELI, P. Šagalas.........................................  2.00
ROJAUS VARTA'I, Pulgis Andriušis..........................................  2.00
LIETUVOS KULTŪROS ISTORUOS BRUOŽAI, V. Sruogienė..... 2.00
TWENTY YEARS* STRUGGLE FOR FREEDOM OF

LITHUANIA (ELTA)................................. 1.50
ANTANAS VANAGAITIS........................................................... 2.00
NEGęSTANTI ŠVIESA, P. Garšva.............................................. 3.50
AUSTRALUOS LIETUVIŲ METRAŠTIS................................ 10.00
LIETUVA, MANO TĖVŲ ŽEMĖ, Vladas Vijeikis.....................  7.00
LITHUANIA, Vyt. Augustinas................................................... 5.00
ART COLLECTION................................................................... 6.00

DIRVA, 6907 Superior Avė..
Cleveland. Ohio, 11103,
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

LIETUVIŲ MENO GALERIJA 
CLEVELANDE

Clevelando dienraščio The 
Plain Dealer didžiojoje sekma
dienio laidoje (rūgs. 6 d) tilpo 
gražus to laikraščio meno sky
riaus vedėjos Helen Borsick 
straipsnis apie Gallery Interna- 
tional, kurią {steigė ir gražiai 
{rengė Stefanija ir Vytautas Ged
gaudai, Superior ir Euclid Avė. 
kampe besirandančiose patalpo
se.

Meno galerijoje, kuri atidaro
ma rugsėjo 11 d. kviestinei pub
likai, o nuo rugsėjo 12 d. priei
nama visai Clevelando visuome
nei, išstatyti skulptoriaus Antano 
Mončio ir dailininko Alfonso Dar- 
gio koriniai.

Aprašius galerijos patalpų 
{rengimus, pritaikytus ambi
cingam meno entuziazmui iš
reikšti, straipsnio autorė per
duoda V. Gedgaudų pasitikėjimą 
Clevelando visuomenės potencio- 
nalu, reiškiamu meninėms ap
raiškoms, išplaukiančioms iš vie
tinio meno siekimų ribų.

Girdi, Gedgaudai, pasiėmę šią 
riziką, jaučią, kad menas gali bu
joti tarptautinėje atmosferoje ir 
kad šioji galerija turėsianti pasi
tarnauti meniniams ryšiams 
plėsti ir meninių kūrinių pasi
keitimui.

Jų meno kūrinių autorių pasi
rinkimas remiasi pasitikėjimu 
jų kūrinių kokybe. Taigi, cleve- 
landietis menininkas turi tiek pat 
teisių pasirodyti parodoje, kiek ir 
paryžietis. Gedgaudų pastangose 
nėra "naujojo meno" manifestų 
varžtų,o tik atviras noras paro
dyti šių dienų meną {vairiuose jo 
aspektuose.

, Galerijos turinys bus keičia
mas kas mėnesi, poruojant daili
ninkus su skulptoriais ar pritai
komojo meno kūrėjais.

Toliau autorė gražiai atsilie
pia apie Galdiko ir Mončio kū
rybą, kurioje ji pastebi nuosta
bų kompozicijos intensyvumą,fi
gūrų ir abstraktų poeziją ir iš
balansuotą atmosferą.

Tiek Plain Dealer {vertinimo. 
Lietuvių visuomenė Stefanijai ir 
Vytautui Gedgaudams, pasiryžu- 
siems iškelti mūsų dailininkų ir 
skulptorių kūrybą { platesnes 
Clevelando visuomenės erdves ir 
jau pačioje pradžioje {gijusiems 
meno autoritetų pasitikėjimą ir 
moralinę paramą, linki gražios 
sėkmės ir ištvermės naujame 
lietuviško meno puoselėjimo 
darbe.

♦ KUN. P. DZEGORAIČIO 25 
metų kunigystės sukaktis bus iš
kilmingai paminėta rugsėjo 27 d. 
(sekmadien{) Sv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje ir salėje.

Iškilmingų pamaldų metu pa
mokslą pasakys prelatas V. Bal
čiūnas.

5 vai. p.p. banketas parapijos 
salėje. Bilietus { banketą prašo
me {sigytl iš anksto, nes vietų 
skaičius ribotas. Bilietus gali
ma įsigyti Sv. Jurgio parapijos 
raštinėje, pas parapijos komi
teto narius ir Dirvoje.

• Nuolaida už du auto
mobilius šeimoje, taip pat 
už ”compact” automobilius. 
Skambinkit Z. Obeleniui 
881-7741 ar V. Giedraičiui 

*944-6835.

AUKOS DIRVAI
A. Urnavlčius, Toronto .... 2.00
A. Balys, Cleveland..........2.00
J. Grlčius, Omaha..............2.00
St. Bajorinas, Waterbury .. 2.00 
St. Tallat-Kelpša, Baltimorę 1.00 
Dr. S. Bležis, Chicago....... 4.00
J. Tamošiūnas, Detroit...... 5.00
A. Mikulskis, Cleveland.....5.00
A. Puskepalaitis, Boston .... 1.00
M. Janukaitis, Detroit........ 4.00
St. Virpša,Chicago.............. 4.00
B. Kovas, Norwood............  5.00
Br. Ūsas, Chicago...............2.00
W. Matulaitis, Cleveland ... 4.00 
St. Vaškys, So.Ozone Pk. .. 1.00 
VVlsconsino Lietuvių Dienai

Rengti Komitetas....... 5.00
V. E. Gruodis, Weston....... 4.00
N. Cirtautas, Wyandotte .... 2.00 
Dr. J.A. Ramonas,

Orland Park...............5.00

CLEVELANDE NAUJAI ATSIDARANTI 

GALLERY INTERNATIONAL 
13218 SUPERIOR AVENUE

(kampas Superior ir Euclid Avenue) 

nuo rugsėjo 12 iki spalio 15 d. ruošia
dailininko

ALFONSO DARGI O
ir

skulptoriaus 
ANTANO MONČIO

KORINIŲ PARODĄ
Galerija atidaryta kasdien, 

išskyrus pirmadienius, nuo 
2 iki 7 vai. vak. ir sekmadieniais nuo 
2 iki 5 vai. vak.

K. DONELAIČIO MINĖJIMAS

{vyksta rugsėjo 12 d. (šeštadienj) Sv. Jurgio parapijos salėje. Pradžia 
7:30 v.v.

Prasmingą K. Donelaičiui paminėti programą atliks: E. BLANDYTE 
(iš Chicagos), A. AUGUSTINAVIČIENĖ ir ST. BARZDUKAS, meni
nėj daly — ČIURLIONIO ANSAMBLIS, vadov. muz. A. MIKULSKIO.

Numatoma ir K. Donelaičio kūrinių parodėlė.

Po minėjimo pobūvis.

Dalyvaukime skaitlingąi paminėti ir pagerbti žmogų, visą savo gy
venimą paskyrusį Lietuvai ir lietuvybei. Nepagailėkime skirti jo at
minimui nors porą valandų.

LB CLEVELANDO I-OS APYLINKES VALDYBA

* ŠV. KAZIMIERO LITUA
NISTINĖS MOKYKLOS registra
cija ir mokslo metai prasideda 
rugsėjo mėn. 12 d. 10 vai. ryto 
(šeštadienj) Naujosios parapijos 
mokyklos patalpose. Mokykloje 
veiks 9 skyriai, nes atidaroma 
aukštesnioji mokykla.

Mokyklos vedėjas yra J. Ži
lionis. Jis yra baigęs Mokytojų 
Seminariją ir Teisių Fakulteto 
Ekonomijos skyrių Lietuvoje. Ve 
dėjo pareigose jau ne pirmas 
kartas: buvo vedėju Marijos-Pefc 
kauskaitės mokykloje Kaune, 
dvejus mokslo metus vadovavo 
Vysk. Valančiaus Lituanistinėje 
mokykloje ir jau syk{ yra buvęs 
šio mokyklos vedėju. J. Žilioniui 
mokyklos darbas yra labai ar
timas ir jis mielai aukoja savo 
žinias bei laiką. Jo pastangomis 
suorganizuotos ir kur{ laiką Cle- 
velande gyvavo vaikų radijo valan 
dėlės.

Mokykloje dirbti ir skiepyti 
lietuvišką žod{ jaunųjų tarpe su
tiko asmenys, kurie yra baigę 
aukštuosius mokslus Lietuvoje 
ar Amerikoje, turi gilų patyri
mą savo profesinėse srityse ar
ba dar siekia šio krašto univer
siteto diplomų: P. Balčiūnas, L. 
Kasperavičiūtė, V. Kavoliūnas, 
J. Kazėnas, R. Mackevičiūtė ir 
A. Malėnienė.

Spalio mėn. 17 d. (šeštadieni) 
{vyks pirmasis lituanistinės mo
kyklos parengimas.

Vysk. Valančiaus litua
nistinės mokyklos Aukuro 
ansamblio dainininkai ren
kasi pirmajai repeticijai an
tradienį, rugsėjo 15 d., 7 V. 
vak. šv. Jurgio salėje. Nau
ji dainininkai privalo taip 
pat atvykti į repeticiją bal
sų patikrinimui.

Moksleivių registracija į 
visus skyrius vykdoma šeš
tadienį, rugsėjo 12 d., nuo 
10 iki 12 vai.

YOUR FEELING ABOUT 
YOUR CAR

Pride of possession is a factor, būt your 
plan of financing can add to your pleasure.
That’s where we come in! 
One of our 75 offices is near you!

SLA 136 KUOPOS SUSIRINKIMAS

Visuotinis kuopos narių susi
rinkimas kviečiamas rugsėjo 13 
d. 12 v. 30 min. Lietuvių salėje.

Kadangi tai bus pirmas susi
rinkimas po atostogų, tai mano
me, kad nariai gausiau atsilan
kys, negu paprastai.

Finansų sekretorius priiminės 
nuo 12 valandos.

Darbų tvarkoje iš svarbesnių 
dalykų numatoma:

1) pranešimas apie liepos 6-8 
d.d. {vykus} SLA seimą ir atsa
kai { klausimus,

2) stipresnės priemonės nau
jiems nariams prie Susivieniji
mo prirašyti ne vien tik iš su
augusiųjų, bet ir iš jaunimo, ir 
vaikų, ir

3) bendros visų narių pastan
gos kuopos vakarui spalio 10 d. 
surengti.

* VYTAUTAS STAŠKEVIČIUS 
Pilėnų Tunto D.L.K. Kęstučio 
d-vės draugininkas, dėl laiko 
stokos, pasitraukė iš pareigų,

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Aloyzas Baronas — Sau
lės grįžimas, novelės — 1.50 
dol.

Vytautas Alantas — 9 
dramos veikalai 5 dol.

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

A. Šapoka — Senasis Vil
nius — 5 dol.

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

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

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 
dvieju.

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

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
2monės kalba, kad stiprus, šal

tas, auksu šviečiųs Schaefer 
suteikia tq patj pasitenkinimq 
šaltq stiklų po stiklo ragaujant.

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

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

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

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kurį privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vienų.

Išnuomojamas butas
3 kamb. su atskira vonia. 
Namo gale atskiras įėjimas. 
Idealus senesnei porai. Prie 
pat šv. Jurgio parapijos

Teirautis HE 1-3373.

IŠNUOMOJAMAS
5 kambariu butas be baldų. 

Teirautis tel. UT 1-8821.
(99-101)

GERI NAMAI
Tarp Lake Shore ir E. 

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

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

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

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

Visai naujas Colonial 
Hts., 2 miegamieji žemai, 2 
viršuj, 1*2 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

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

Schaefer Breweries. New York and 
Albany. N Y , Baltimorę, Md.

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



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ATSISVEIKINO SU JONU BUDRIU

DR. J. DEVEIKŲ IŠTIKO EISMO 
NELAIME

Dirvos bendradarbę ir žino
mą visuomenininkę Dr. J. De- 
veikę šiomis dienomis Vokieti
joje ištiko eismo nelaimė. Ją, 
Huettenfelde beeinančią gatve, 
užkliudė automobilis ir parbloš
kė. Tuoj nuvežus į ligoninę, dak
tarų konstatuotas smegenų su
krėtimas. Ligoninėje teks gulė
ti apie 3 savaites.

Pažymėtina, kad Dr. J. Devei- 
kė baigia ruošti Lietuvos Statu
tą spaudai. L. Statuto ruošos rei
kalais ji buvo atvykusi iŠ Pary
žiaus į Vokietiją. L. Statutas 
bus išleistas prancūzų, lietuvių 
ir kitomis kalbomis. Tai didžiu
lis darbas, kuri per eilę metų 
J. Deveikė atliko,

Dr. J. Deveikės adr: 694 
Weinheim (a.d. Bergst.) Staed- 
tisches Krankenhaus, Zimm. 308,

* SANTAROS - ŠVIESOS suva
žiavimo programon be anksčiau 
skelbtų prelegentų dar papildo
mai įsijungė:

Dr. Marija Gimbutienė, dės
tanti lietuvių kaIbą Californi- 
jos universitete Los Angeles, 
skaitys paskaitą apie lietuvių mi
tologiją.

Jonas šoliūnas t šalia Vinco 
Trumpos ir Henriko Žemelio.da- 
lyvaus debatuose apie "Dege
neracijos žymes lietuvių visuo
menėje".

Sympoziume tema "Konserva
tyvumas - tradicija - modernu
mas mūsų literatūroje" be anks
čiau sutikusiųjų Kęstučio Keblio 
ir Kosto Ostrausko dalyvaus ir 
Bronius Vaškelis.

Czeslav Milošą, vienas iš žy
miausiųjų naujosios lenkų lite
ratūros poetų, romanistų ir ese- 
istų, suvažiavime skaitys pas
kaitą apie lenkų literatūrą. Ra
šytojas Cezslaw Milosz yra gi
męs Lietuvoje ir baigęs univer
sitetą Vilniuje. Po karo buvo 
Lenkijos kultūrinių reikalų au- 
šė Paryžiuje ir VVashingtone, o 
nuo 1951 metų pasitraukė į egzi- 
lę. Yra Paryžiaus lenkų intelek
tualų kolektyve "Kultūra" vienas 
pagrindinių narių.

Czeslaw Milosz knyga "The 
Captive Mind",. aprašanti inte
lektualų tragediją komunistų už
imtuose kraštuose, yra susilau
kusi nemažai pasisekimo (išleis
ta prancūzų ir anglų kalbomis). 
Už 1954 metais prancūzų kalba 
išleistą knygą "Le prise du pau- 
voir", kurios akcija vyksta 1944 
m. Varšuvos sukilimo ir sovietų 

Grupė lietuvių kultūrininkų Vokietijoje. Iš kairės: dr. A. Geru
tis, pik. V. Sutkus, dr. J. Deveikė, agr. T. Šidiškis ir J. Stankai
tis.

Lietuvos Veteranų Sąjungos RAMOVĖ 
garbės nariui Lietuvos generaliniam konsului 

New Yorke ir Klaipėdos atvadavimo 
vyriausiam vadui

a.a. JONUI BUDRIUI

netikėtai mirus, jo šeimai ir giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvių Veteranų Sąjunga 

RAMOVĖ

invazijos fone, laimėjo Prix Eu- 
ropeen literatūrinę premiją. Ro
mane "Dolinalssy" pavaizdavo su
lenkėjusios smulkiosios lietuvių 
bajorijos gyvenimo irimą.

Czeslaw Milosz yra išleidęs 
penkis poezijos rinkinius. Plačiai 
bendradarbiauja spaudoje, rašy
damas lenkų ir pasaulinės lite
ratūros klausimais. Yra buvęs 
"Naujosios Romuvos" bendra
darbiu, o "Literatūros Lankų" 
žurnalas yra išleidęs J. Kėkšto 
išverstą | lietuvių kalbą Czeslaw 
Milosz poezijos rinkini "Epochos 
sąmoningumo poezija",

* W. SHAKESPEARE "HAM
LETAS" išverstas | lietuvių kalbą 
poeto Alfonso Nykos Niliūno, iš
leidžiamas Santaros - šviesos 
suvažiavimo proga. Tai yra ver
tingas įnašas | pasaulinės litera
tūros lietuvių kalba aruodą. Kny
ga išleidžiama prabangiai, sko
ningu dail. Žibunto Mikšio virše
liu, spauda dr. M. Morkūno.
• Sol. ST. BARAS rengiasi 
išleisti savo įdainuotų arijų 
plokštele kuri rinkoje pasi
rodys ateinantį pavasarį.

Kad palengvintų jam šios 
plokštelės su simfoniniu or
kestru Vokietijoje išleidi
mą, yra tam reikalui susi
daręs komitetas, kuris ims 
rinkti tos plokštelės prenu
meratą. Jos kaina: stereo 
$7.00, mono (hifi) - $6.00.

Kas norėtų šią plokštelę 
įsigyti ir tuo pačiu paleng
vinti jos išleidimą, prašome 
kreiptis į komiteto narius: 
Danguolę Bartkuvienę - pir
mininkę, P. O. Box 386, Be
verly Shores, Ind.; Antaną 
Sprindį, 6535 South Maple- 
wood Avė., Chicago 28, III.; 
Kun. Igną Urboną, 1390 W. 
15th Avė., Gary, Indiana.

* VYTAUTAS RADŽIUS prašo 
pranešti, kad dėl savo įsipareigo
jimų Chicagos Lietuvių Operoje 
negalėjęs priimti kvietimo būti 
ALB Centro Valdybos nariu. Ta 
prasme atitaisome ankstyvesni 
pranešimą apie ALB CV sąsta
tą.

* PER PRAN£ SALADŽIŲ, Ro- 
chesteryje, | prez. Antano Sme
tonos monografijos prenumera
torių eiles įsijungė dar du--Ste
fanija Bliudnikienė ir Juozas Balt
rušaitis.

įima Mažeikaitė, Los Angeles, Calif., su Barry Goldwater, Jr., 
respublikonų kandidato | JAV-bių prezidento postą senatoriaus 
Barry Goldvzater sūnumi, neseniai jam švenčiant savo 26-tąj| gim
tadieni. įima Mažeikaitė, studentė, priklausanti Jaunųjų Respubli
konų (Young Republicans) organizacijos vienam iš Californijos vie
netų. Urna Mažeikaitė labai aktyviai reiškiasi skautuose ir Rezo
liucijoms Remti Komitete, dažna lietuvių parengimų pravedėja Los 
Angeles mieste. Antanas Mažeika, Urnos tėvas, vadovauja ALTS-gos 
Los Angeles skyriui.

DETROIT

ORGANIZUOJAMAS VAIKU DARŽELIS
Organizuotas priešmokyklinis 

auklėjimas tegali duoti vilčių, kad 
vaikas | lituanistinę mokyklą ne
žiūrės kaip | jam nereikalingą 
priedą, kad mokykloje sklei
džiamos idėjos jam nebus sve
timos, nes jis | ją ateis su ge
resniu kalbos žinojimu ir jau tu
rės reikalingų lietuvybės bruo
žų. Suprantama, kad tik maža
me vaike glūdi nuostabioji galia 
įsisavinti tėvų kalbą, papročius 
ir kultūrą. Ir visa tai pagaliau 
tampa jo asmenybės neatskiria
ma dalimi per visą jo gyvenimą. 
Vaikas bręsta pagal jam sudary
tas arba esamas sąlygas. Už tai 
vaiko ir negalima kaltinti dėl jo 
nelletuviškumo, jeigu tos lietu
vybės jo paties šeima jam ne- 
Jžiebė. Aišku, nevisoms šei
moms lygiai patogios sąlygos 
duoti vaikui tai, kas jam yra ge
riausia ir svarbiausia. Tam yra 
reikalingas organizuotas vaiko 
auklėjimas,' kur būtų jam su
darytos sąlygos Jsisavinti lie
tuvybę. Nei ilgos kalbos nei iš
tisi straipsniai spaudoje čia ne
gali tiek padėti, kiek suorga
nizuotas vaikų darželis prie li
tuanistinės mokyklos. Vienas iš 
tų rūpesčių ir yra Detroite kaip 
galima greičiau atidaryti vaikų 
daržel|.

Tenka pasidžiaugti, kad Bend
ruomenės Valdyba visu šimtu pro 
centų priešmokyklinio auklėjimo 
idėją parėmė. Todėl l Detroitą 
yra pakviesta D. Petrutytė iš Chi
cagos, žinoma kaip viena iš dau
giausiai pasišventusių pedagogių 
mūsų mažųjų auklėjime. Reikia 
tikėtis, kad kvietimas bus pa
tenkintas ir D. Petrutytė neužil
go atvyks | Detroitą visuomenę 
ir tėvus supažindinti su mums 
rūpimu reikalu. Sužinojus tikslią 
datą, visi bus painformuoti per 
spaudą ir radiją. Detroitiškiai iš 
anksto prašomi paremti Bend
ruomenės Valdybos pastangas ir 
kviečiami aktyviai dalyvauti. Dar. 
želio įsteigimas būtų vienas iš

LOS ANGELES
♦ PAVERGTŲ TAUTŲ masinis 

susirinkimas |vyks Los Angeles 
mieste rugsėjo mėn. 30 d., 7 vai. 
30 min. Shrine auditorijoje (665 
West Jefferson Blvd.), kurioje 
telpa apie 8,000 dalyvių. Tikima
si šią salę pripildyti. š| susi
rinkimą šaukia Young Republi
cans organizacija. Lietuviai pa
sirodys meninėje programoje. 
Pagrindiniu kalbėtoju bus John 
Stormer, knygos "None DareCall 
It Treason" autorius.

♦ ROMAS BUREIKA, Los An
geles, Calif., rezoliucijų žygiui 
remti paskyrė $25.00 auką. R. 
Bureika iš profesijos yra inži
nierius, o jo žmona Rita -- mo
kytoja. Bureikos augina dukterį. 

rimtesnių žingsnių Detroito ko
lonijos švietimo srityje. Patal
pų ir mokytojo auklėtojo pro
blema irgi bus išspręsta, jeigu 
visi kooperuos ir pasiaukos bend- 
ram reikalui.

St. Sližys

dail. paukštienes paroda
ARTĖJA

Malonu pranešti Detroito lie
tuviams, kad dail. Jadvyga 
Paukštienė sutiko atvykti | Det
roitą ir suruošti Lietuvių Na
muose savo tapybų parodą. Tai 
didelis kultūrinis įvykis Detroi
te. Rengėjams tikrai malonu, kad 
pavyko susitarti su šia |žymia 
dailininke, kuri pasižadėjo kal
bamą parodą suruošti š.m. spa
lio 11 d. iki 18 d. laikotarpiu. Pa
rodos atidarymas Jvyks Lietuvių 
Namuose š.m. spalio 11 d. 1 vai. 
po pietų ir tą dieną tęsis iki 8 
vai. vakaro. Paroda bus atdara 
visos savaitės vakarais. Spalio 
18 d. sekmadienj parodos užda
rymas jvyks 3 vai. po pietų.

Dali. Jady. Paukštienės kūri
nių paroda — didelis kultūrinis 
įvykis mūsų gyvenime. Parodą 
sutiko globoti LŽS Detroito sky
rius. Kavutę ir tortus atidarymo 
metui paruoš ir svečius pavaišins 
žurnalistų žmonos,

LŽS Detroito skyr. valdyba 
maloniai kviečia | skelbiamą pa
rodą apsilankyti.

v. mg.

Nepamiršk atnau
jinti prenumeratą’.

Vargpnininkų seimas Elizabethe, N.J. Vyt. Maželio nuotrauka

Antradienio vakare, rugsėjo 1 
dieną, New Yorko mieste mirė 
Lietuvos generalinis konsulas 
Jonas Budrys. Pašarvotas Uni- 
versal Funeral Chapel, Lexing- 
ton Avė. Ir 52 St. kampas.

Ketvirtadienio vakare, rugsė
jo 3 d., |vyko atsisveikinimo apei
gos, dalyvaujant virš 200 lietuvių 
ir keletai kitataučių. Garbės sar
gybą nešant InŽ. Navicklui, kapit. 
V. Alksniniui ir karo veteranams 
su Amerikos, Lietuvos ir Vete
ranų vėliavomis — V. Sidzikaus
kas tarė žod| ir pravedė atsis- 
sveikinimo apeigas, pakviečiant 
kalbėti Lietuvos Atstovą J. Ka- 
jecką, V. Leskaitienę, Lietuvių 
Moterų atstovybės vardu, Joną 
šlepet|, JAV LB ir kitų organi
zacijų vardu. Vytautas Stašins
kas šeimos ir konsulato vardu 
padėkojo visiems dalyviams, at
vykusioms | atsisveikinimo apei
gas.

Atsisveikinti buvo atvykę Esti
jos generalinis konsulas ir New 
Yorko mieste esančių konsulų at
stovas.

PreL Jonas Balkonas atliko re
ligines apeigas ir pasakė ilgesnę

WORCESTER
ATVYKSTA JURGIS JANKUS

Spalio 31 d. vakare Maironio 
Parko salėje rengiamas didelis 
Dailiojo Žodžio ir Dainos Vaka
ras. Programoje, rašytojas Jur
gis Jankus skaitys savo kūrybą, 
solistė Birutė Cypienė Išpildys 
vokalinę programos dal| ir dai
liojo Žodžio menininkė Izabelė 
Žmuidzinienė skaitys ištrauką iš 
Vaižganto raštų.

Visa Worcesterio ir apylinkių 
visuomenė yra kviečiama gau
siai atsilankyti J š| |domų va
karą. Rašytojas Jurgis Jankus ir 
neseniai iš Pietų Amerikos atvy
kusi dainininkė Birutė Čypienė 
pirmą kartą atvyksta { š| rytini 
pakraštį.

Kaimyninių vietovių organiza
cijos yra maloniai prašomos spa
lio 31 d. nuo kitų parengimų su
silaikyti ir atvykti | š| didelį 
kultūrini vakarą.

Visi programos dalyviai at
vyksta iš Rochester, N.Y.

Vakaras rengiamas Nek. Pr. 
Seserų Rėmėjų skyriaus ir pel
nas skiriamas statybos reika
lams.

CHICAGO

• Lituanistinė klasė Vaikų 
Namuose darbą pradės nuo 
rugsėjo mėn. vidurio, šion 
klasė priimami tik Montes
sori klasę lankę vaikai 5-7 
m. amžiaus. Tikslus laikas 
tėvams bus pranešta asme
niškai. Pamokos vyks vaka
rais, su klase dirbs auklėto
ja S. Vaišvilienė

• Dr. A. Milaknis, iš Chica
gos, užsisakė Prez. Antano 
Smetonos monografiją.

• Rudens Lapų Balius, vir
tęs tradiciniu ir mielai lan
komu parengimu, ir šiais 
metais yra rengiamas ALT 
S-gos Chicagos skyriaus.

Balius įvyks B. Pakšto 
svetainėje lapkričio 7 d. 

atsisveikinimo kalbą. Iš VVashlng 
tono buvo atvykęs Amerikos Bal
so lietuvių skyriaus direktorius 
dr. K.R. Jurgėla. Dalyvavo vie
tos lietuvių spaudos ir radijo at
stovai.

Velionio Jono Budrio kūnas 
pervežtas | Chicagą ir pašarvo
tas Petkų koplyčioje ir iš ten 
palaidotas lietuvių tautinėse ka
pinėse, šeštadieni, rugsėjo 5 die
ną. Laidotuvėmis rūpinosi J.B. 
šalins kas.

Užuojauta velionio Jono Bud
rio žmonai ir visiems giminėms.

A.S. Trečiokas

BOSTON

”VELNIO BALOS” prem- 
jera

Bostono L. B. Kultūros 
Klubas rugsėjo 26 d. prade
da 1964-65 veiklos metus. 
Pirmajame susirinkime bus 
garsinio filmo ”Velnio Ba
la” premjera. Filmą susuko 
Romas Šležas pagal Jurgio 
Jankaus to paties vardo no
velę. Novelė buvo išversta 
vokiečių kalbon, išleista at
skiru leidiniu ir susilaukė 
palankios kritikos. Periodi
koje buvo spausdinta italų 
ir flamų kalbomis. Lietuvių 
kalba talpinta "Pirmajam 
Rūpesty” ir "Tremties Me
tuose”. žurnalas "Naujasis 
Gyvenimas” už šią novelę 
paskyrė premiją.

Be kitų, filme vaidina ra
šytojas Antanas Gustaitis.

Bostoniškių tarpe susido
mėjimas filmu auga dieno
mis. Kultūros Klubo vado
vybė turi rūpesčio sutalpin
ti publiką ne taip jau erd
viose Tarptautinio Institu
to patalpose, Bostone.

BEVERLY 
SHORES

* BEVERLY SHORES Lietu
vių Klubas rugsėjo 4 dieną iš
rinko naują valdybą sekančios 
sudėties: Gediminas Kačanaus- 
kas — pirmininkas, Jonas Mil
dažis ir Erdivilas Masiulis — 
vicepirmininkai, Teresė Milda - 
žienė — sekretorė, Antanas Bra- 
šiškis — finansų sekretorius, 
Dr. Antanas Juozaitis — iždi
ninkas.

♦ DAILININKO NAKO dailės 
darbų paroda buvo surengta rug 
sėjo 5 dieną Nakų naujai pasta
tytuose namuose.

* ALDONOS VALEIŠAITĖS iš
raiškos šokių mokinių grupės 
"Vasaros nakties sapnas" su di
deliu pasisekimu buvo išpildy
tas Jonyno svetainėje po atviru 
dangumi. Po spektaklio svečiai 
buvo linksminami Pakšto orkest
ro.

• LIETUVIŲ KLUBO tradici
nis koncertas balius įvyks š.m. 
spalio 3 dieną Jonyno svetainė
je. Kiekvienais metais šie baliai 
sutraukia gausų skaičių chicagiš- 
kių svečių.
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