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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŽODŽIAI IR DARBAI
KO VERTI RINKIMŲ PROGA SKELBIAMI PAŽADAI? NAU
JIENOS TEIGIA, KAD JAV VIS DAR RIŠA PREZIDENTO 
ROOSEVELTO PAREIŠKIMAS, PADARYTAS PRIEŠ 1940 M. 
RINKIMUS, KAD "LIETUVA BUS LAISVA", NORS PER 25 
METUS NIEKAS NE PIRŠTO NEPAJUDINO, KAD TAS ŽODIS 
taptų kūnu.
-------Vytautas Meškauskas ----------

♦

Neseniai (Dirva, rūgs. 2 d.) 
palyginę abiejų partijų platfor
mas komunizmo atžvilgiu, turė
jome kiek nustebti Dr. P. Gri
gaičio iš piršto išlaužtu teigi
mu, kad "demokratų platforma 
lietuviams geresnė". Ginčytis su 
dr. P. Grigaičiu vargiai ar yra 
kokios prasmės. Jei jam sakai, 
kad čia "žalia", jis atsakys, kad 
štai ten "mėlyna" ir taip toliau. 
Blogiau, kad jis nemėgsta skai
tytis su tiesa ir atsiliepdamas 
į mano aukščiau minėtą rašinį 
teigia:

"Dirvos bendradarbis laiko vi
sai bereikalingomis lietuvių pa
stangas, kad demokratų ir res
publikonų partijos savo rinkimi
nėse platformose palankiai pasi
sakytų Lietuvos išlaisvinimo 
klausimu."

To aš visai nerašiau. Tik pa
stebėjau, kad rinkimų proga sa
komi paguodos žodžiai nėra 
"tikras pinigas". Lietuvos liki
mui svarbiau ne kokioje eilėje 
ir kokioje kompanijoje ji pami

Jis jau sukurė gerovę, pažangą ir pasaulio taiką

Korp! Neo-Lithuania filisteriai, susitikę stovykloje, Pensylvanijos kalnuose (iš kairės): Senikas, dr. 
čekas, Jurkūnai ir Budrys. ’ J. Gaižučio nuotrauka

nėta, bet Washingtono valdovų nu
sistatymas komunizmo atžvilgiu. 
Tai, Žinoma, nereiškia, kad Lie
tuvos paminėjimas abiejų plat
formose botų visai bereikšmis, 
ir tiems mūsų veikėjams, kurie 
prie to prisidėjo nepriklausytų 
joks "kreditas" ir padėka už jų 
pastangas. Pačioje pradžioje, 
kaip sakoma, buvo "žodis". Ta
čiau iš kitos pusės, žodžiai,jei 
juos nepaseka darbai, lieka nela
bai svarūs.

Į kitą mano pastabą, kad JAV 
nėra įsipareigojusios išlaisvinti 
Lietuvą, dr. P. Grigaitis atsako, 
kad toks įsipareigojimas vis dėl
to yra ir mini Valstybės Sekre
toriaus Sumner Wells pareiški
mą, kad JAV nepritaria sovietų 
smurto politikai ir 1940 m. spa
lio 15, atseit, prieš rinkimus, 
prez. Franklin D. Roosevelto pa
sakymą, kad "Lietuva bus lais
va" ir kad jos nepriklausomybė 
esanti tik "laikinai" atidėta. Tai, 
anot Grigaičio, esąs įsipareigo
jimas ir iki šiai dienai Lietuvos
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pagrobimas nėra pripažintas.
Iš kitos pusės nuo to "pažado" 

praėjo beveik 25 metai ir pačios 
Lietuvos išsilaisvinimas ne tik 
nepriartėjo, bet dar blogiau, JAV 
vyriausybė nesiėmė jokių žygių 
"laikinai" pastumtą J šalį Lietu
vos bylą pradėti kur nors spręs
ti.

Savaime aišku, kad Washing- 
tono vyriausybė turi visų pirma 
žiūrėti savo kraštų interesų ir 
Roosevelto pareiškimas --"Lie
tuva bus laisva" -- jos teisiškai 
neįpareigoja. Nėra jokio įstaty
mo, kuris neleistų administraci
jai savo nusistatymą pakeisti. 
Tačiau tas pats prezidentas Roose- 
vėlus faktinai visą laiką varė to
kią politiką, kuri vedė prie sovie
tų režimo sustiprinimo ir įsiga
lėjimo visoje Rytų ir Vidurio Eu
ropoje. To fakto akivaizdoje jo 
žodžiai buvo visai bereikšmiai, 
pašnabždomis numesti lietuvių kil
mės rinkėjų grupei.

Lietuvai tikrai būtų geriau, jei 
jis nieko nekalbėdamas apie jos 
išsilaisvinimą, išnaudotų kiek
vieną progą, — o jų būta nema
žai, -- Sovietų Sąjungai susilp
ninti. Bet jis visai nenorėjo įžiū
rėti galimo jAV-bėm pavojaus 
iš sovietų pusės. Jis visai be rei
kalo tęsė karą su Vokietija iki 
"besąlyginės kapituliacijos", tuo 
būdu duodamas progos sovieums 
įsistiprinti Rytų Europoje. Gali
ma suprasti, kad Roosevelus ir 
jo artimiausi patarėjai buvo labai 
įsiutę ant vokiečių, sunkiau su
prasti, kodėl jis norėjo vokiečius 
nubausti drauge su sovietais, ku
rie buvo padarę tuos pačius nusi
kaltimus kaip naciai, įskaitant ir 
"genocidą" — Volgos vokiečiams 
ir Krimo totoriams, tik daugpla- 
tesniu mastu.

Kai po 1870-71 m. vokiečių - 
prancūzų karo "Nationalzeitung" 
kritikavo to karo laimėtoją "ge
ležinį kanclerį" kunigaikštį Bis- 
mareką už per švelnų elgesį su 
Prancūzijos imperatorium, Bis- 
marekas padiktavo sekantį atsa
kymą:

"Politikai turi palikti nubau
dimą valdovų ir tautų už nusi
kaltimus prieš moralę Dievo ap
vaizdai... Politikai neturi ker
šyti už tai, kas atsitiko, bet tik 
užtikrinti, kad tai daugiau nepa
sikartotų".

FDR tokios politikos nesu
prato: jo administracija pasmer. 
kė pirmą Lietuvos įjungimą į 
Sovietų Sąjungą, bet nieko nepa
darė, kad tai dar kartą nepasi
kartotų. Ar reikia dar geresnio 
įrodymo apie priešrinkiminių pa
reiškimų vertę?

♦ ARABŲ VALSTYBIŲ atstovų 
konferencija Egipte nutarė suda
ryti Palestinos egzilinę vyriau
sybę ir steigti kariuomenę iš 
arabų pabėgėlių, savo laiku pa
sitraukusių iš Izraelio teritori
jos.

Su giedriu žvilgsniu į nepermatomą ateitį milijonai jaunuolių pradėjo naujus mokslo metus.
Vyt. Maželio nuotrauka

GAUSĖJA PROPAGANDINES LEGENDOS
Knygos apie šūvius Dalias 

mieste, apie prezidento Kenne
džio nužudymą ir jo tariamus kal
tininkus leidžiamos ne tik JAV. 
Jų visa eilė išleista Vak. Vokie
tijoje, Prancūzijoje, Skandinavi
joje. Vienas leidinių -- Vokieti
joje K. Desch leidyklos ir Hans 
Habe parašytas "Der Tod in 
Texas" (Eine amerikanische Tra- 
goedie) jau virto "bestselleriu". 
Tai Vokietijoje retas reiškinys, 
nes skaitytojų masės daugiau do
misi ne politinės spalvos repor
tažais, bet ‘stipriais* romanais 
bei apysakomis.

Šiuo atveju "Mirtį Texase" iš
kėlė ne tik pats autorius, bet ir 
aktuali tema, bei autoriaus ryšis 

‘su skaitytojui pateikta medžiaga. 
Tema — prezidento nužudymas 
ir klausimas, kas buvo nusikal
timo kaltininkai, vis dar tebejau
dina europiečius ir ypatingai vo
kiečius, be to ir piliečius anapus 
geležinės uždangos.

Kas tas Hans Habe? Dar prieš
kariniais metais, nacių laikotar
pyje, jis turėjo pasitraukti į JAV-
bes, virto amerikiečiu, anglų kal
ba pasirodė keli jo romanai. Vė 
liau jis persikėlė J Šveicariją, 
apsigyveno itališkoje krašto da
ly ir kas metai ar dveji išleidžia 
po romaną. Autorius neabejotinai 
gabus ir vokiškai skaitančioje vi
suomenėje jis pakankamai popu
liarus. Tiesa, šių eilučių autoriui 
prieš porą metų teko skaityti Ha - 
bės romaną "Die Tarnowska",
bet. .. jis įspūdžio nepadarė. Te
buvo pagirtinos autoriaus pastan
gos istorinius įvykius ar asmenis 
pavaizduoti prieš tai kruopščiai 
ištyrinėjus šaltinius.

Pagaliau ir knygos apie Kenne
džio mirtį atveju Hans Habe pa
sigirti buvęs kompetetingas — 
šūvių Dalias mieste metu auto
rius važinėjo JAV pietų ir piet
vakarių valstybėse, kalbėjosi su 
gyventojais, stebėjo nuotaikas ir 
pa n.

Būtų galima tarti, kad autorius 
galėjo susipažinti su nužudymo 
aplinkybėmis. Tačiau autoriaus 
padarytos išvados buvo staigme
na. Jis savo skaitytojams įtai
goja, kad prezidento nužudymo 
užkulisiuose tenka ieškoti są
mokslo. čia apsijungė net keletas 
grupių ir būtent Texas naftos mi- 
lionieriai, "fašistinės" John 
Birch draugijos nariai ir krašto 
pietuose bei pramoniniuose šiau
rės miestuose prieš negrus nusi
statę baltieji.

Autorius nužudytą prezidentą 
pristato kaip savos rūšies didvy
rį, vokiškojo Siegfriedo tipą. Jis 
buvo pasiryžęs ligi paskutiniųjų 
kovoti už teisių lygybę negrams, 
atsirado priešai, jie sudarę ko-

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentus

V. Vokietijoje

aliciją ir... įvykęs sąmokslas. 
Autoriui vis užkliūva Texas naf
tos šaltiniai ir savo knygos pa
baigoje jis teigia, kad Kennedy 
buvo nužudytas todėl, kad nau
jomis Amerikos sienomis (new 
frontiers) jis nelaikęs Texaso 
naftos šaltinių...

Habe -- publicistiniu stiliumi 
rašąs autorius. Jo knyga lengvai 
skaitoma, laikytina visai geru 
reportažu, bet... vargiai galima 
sutikti su padarytomis išvadomis 
ir teorija apie kelius apsijungu
sius sąmokslininkus.

Europoje esama publicistų, ku
rie taip pat Kennedžio nužudy
mo metu lankė pietų ar pietva
karių valstybes, bet -- jie ne
įžiūrėjo apsijungusių Kennedžio 
priešų, jie negalėjo patvirtinti 
apie išryškėjusius tų priešų fron 
tus. Žinoma, Kennedy buvo įdo
mi asmenybė, jis buvo žymus 
amerikietis, buvo moderniu Žmo 
gumi, tačiau juokinga jį laikyti 
Siegfriedu. Jis ieškojo naujų ke
lių, buvo didelių reformų šali
ninkas ir nei kiek nestebina, kad 
Kennedžiui žuvus jam uždėtas 
kankinio vainikas.

Dabar prezidentu yra Lyndon 
Johnson. Jis ne tik tęsia žuvusio 
prezidento politiką, bet kai ku
riais atžvilgiais yra dar daugiau 
pasiekęs. Jis... kilęs iš Texaso, 
taigi iš tos valstybės, kurioje, 
pagal Habę, glūdinčios viso blo
gio šaknys. Taigi, ir pietuose 
esama žmonių, kurie nebūtinai 
priešinasi įvairių Amerikai bū
tinų reformų reikalui. Trumpai 
tariant, Habė ir kiti deda pastan
gas sukurti Kennedžio legendą. 
Jie lengvai įžiūri didelio sąmoks.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
• RYTŲ VOKIETIJOS žymiau

sias atominės jėgos žinovas, 
mokslininkas ir toje srityje aukš
čiausiai iškilęs prof. Heinz Bar- 
wich pabėgo į Vakarus ir šiuo me
tu jau randasi JAV. Tuoj po karo 
jis buvo rusų išvežtas į Sov. S- 
gos gilumą, pristatytas prie ato
minių tyrimo darbų, kur iškilo 
iki vicedirektoriaus vietos Dub- 
nos atom. tyrimų institute. 1957 
m., panašų institutą įkūrus Ry
tų Vokietijoje, jis buvo atkeltas 
tiems uždaviniams vykdyti su iš 
Anglijos pabėgusiu sovietų šni
pu Klaus Fuchs.

lo bei neapykantos junginį ir tai 
būdinga — visiškai nemini, kad 
tenka skaitytis ir su komunizmu 
bei jo ideologija ar jo siekimais.

Vokietijoje pasirodė dar kita, 
Paryžiuje gyvenančio amerikie
čio Thomas G. Buchanan, kny
ga -- "Das Raetsel von Dalias" 
(Dalias mįslė). Įvairiais šalti
niais pasiremdamas, autorius pri 
eina išvados, kad priešingai ofi
cialiai versijai — Kennedžio žu
dikas nebuvęs Oswald ... — nu
sikaltimo autorių tenka ieškoti 
kitur. Tad ir amerikietis auto
rius jau bus prisidėjęs prie nau
jos legendos kūrimo. O skaityto
jui susidarys įspūdis, kad abu 
autoriai (ir abu JAV piliečiai) 
visiškai ignoruoja Earl VVarreno 
vadovaujamos komisijos tyrinė
jimus.

O jei tai komisijai patikėti, 
jei Oswaldas buvo vienintėlis kai 
bininkas - žudikas, tai tenka abe
joti Habės teorija apie kelius ap
sijungusius sąmokslininkus. Ži
noma, J.F. Kennedy turėjo galin
gų priešų, tačiau, kaip teisingai 
pastebi europinis publicistas Wal- 
demar Besson, abejotina, kad tie 
Kennedį nužudę priešai būtų Ame
rikoje siekę tikro perversmo. Juk 
tai būtų amerikinės demokratijos 
pabaiga bei žlugimas.

Pagaliau, jei pasitvirtintų pa
staruoju metu keliama tezė apie 
neapykantos kupinų veiksnių są
mokslą, tai, europiečių nuomone, 
Amerikos politika jau būtų pa
virtusi "amerikine tragedija". 
Toks antrinis Habės, reportaži
nės, lengvai skaitomos knygos 
pavadinimas. Mums belieka vil
tis, kad rašytojų reportažai te
liks jų subjektyvių įspūdžių re
portažais. Įdomu pasekti naujų 
teorijų, tezių ir net legendų kū
rimą. įdomu pasekti ir skaityto
jų dėmesį didžiajam 1963 metų 
įvykiui.

Sovietų šaltiniai neslepia aptu
rėto smūgio prof. Barwich pabė
gimu, gi vakariečiai įvykį laiko 
didžiausiu laimėjimu dviejų de
šimtmečių laikotarpyje vykstan
čiose varžybose atominėjesrity- 
e.

• URAGANŲ IŠTIKTAS ir smar
kiai sunaikinus Floridos sritis 
prezid. Johnsonas paskelbė ka
tastrofiškomis. Jų atstatymui bus 
paskirtos sumbios sumos iš vals
tybės iždo. Nuostoliai kai kuriose 
Floridos vietovėse siekia dešimti
mis milijonų dolerių.
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Prezidentas de Gaulle, Prancūzija, Tretysis 
Pasaulis, Lietuva ir... Vlikas J. Lan skoronskis

7
A. Greimas tiki, kad de Gaulle 

monologai Europos vardu turi 
"milžiniškos ... šiuo metu ne* 
apskaičiuojamos reikšmės Į vi
są ryty Europos vystymąsi... Kol 
reikėjo rinktis tarp rūsy ir ame
rikonų — tai buvo vienas dalykas, 
o kai de Gaulle kalba apie kiekvie
no teisę šelminkauti pas save — 
tai jau kitas dalykas". Suslpras- 
kim. Vieningos Europos dar nė
ra. De Gaulle daugiau kaip bet ku
ris kitas yra politinio Europos 
apsijungimo stabdys. Niekas jo 
neįpareigpjo Europos vardu kal
bėti ir jis Europai nevadovauja. 
Tautinio apsisprendimo idėjos 
brendo per visą 19-ji amžių ir ne 
de Gaulle ją Įsąmonino, kad ir 
lietuviams ar kitoms tautoms. 
Jie mielai pasirinktų ameriko
nus, kad galėtų nuo rusų išsiva
duoti, bet savaime suprantama, 
nori patys pas save šeimininkau - 
ti. Už tą teisę, už laisvę jie 
šiandien kovoja, tikėdamiesi pa
ramos iš Amerikos, Žinoma, bū
tų gera, kad ir de Gaulle prisi
dėtų bent neardydamas Vakarų 
Sąjungos. Iki šiol pavergtiems 
kraštams jis nieko nepadėjo. Be 
abejo, ir jis seka ir mato, kas 
ten darosi, bet dabartinių Įvykių 
rytuose nei pradininkas nei vado
vas nėra de Gaulle. Evoliucija, 
kurią ten stebime, prasidėjo dar 
tada, kada de Gaulle už Prancū
zijos sienų buvo pamiršus.

Pavergtų kraštų didesnės po
litinės nepriklausomybės sieki
mas ir "desatelizacijos" vyks
mas prasidėjo dar prieš Stalino 
mirtj, jau 1948 m., kada prieš 
jį sukilo Tito. Jau tada Tito pa
vyzdys kitus satelitus pradėjo 
užkrėsti Tito pavyzdys. Bet ta
da Sulinas per kominformą kie
tai laikė savo rankose pasaulio 
komunistus. Tai jo Įsakymu, bet 
ne vietinių komunistų iniciatyva, 
visoj eilėj satelitinių kraštų bu
vo areštuojami, teisiami ir "lik
viduojami” Įvairūs lyderiai ir 
komunizmo šulai už titoizmą ir 
revizionizmą, atseit už nukry
pimą nuo stalininio dogmatizmo. 
Prisiminkim vengro Rajko liki
mą, bulgaro Rostovo, čekų Kle- 
mentis’o, Slanskio, rumunų Pau- 
ker ir visą eilę kitų, šešiose 
"liaudies respublikose" 4 komu
nistinių partijų generaliniai sek
retoriai buvo sušaudyti ar pakar
ti, tik vienas lenkas Gomulka 
buvo areštuotas, išvežus Į Ru
siją ir išsisuko iš mirties, šian
dien visi jie reabilituoti. Visi 
tie komunistai buvo kieti mili- 
tanui, per karą rezlstenul, vi
si perėję per Maskvos doktri- 
nieriškas mokyklas, bet jie nu
sikalto Stalinui, nusikalto už tai 
kad arba juose pačiuose neuž
geso uutlnis jausmas ir jie drĮ- 
so jei ne priešintis, tai bent 
maskvlnio komunizmo principus 
kritikuoti, arba jie sąmoningai 
užmerktomis akimis žiūrėjo j 
"bazes" komunistuose tokioms 
tendencijoms plinunt... Aukų bu
vo nesuskaičiuojami kiekiai. Kas 
žino, gal kada vėliau tautos šu
tys tiems komunistams pamink
lus, kaip kovotojams už tautos 
laisvės aspiracijas. Ir per didžią
ją Prancūzijos "buržuazinę re
voliuciją" revoliucionieriai gil- 
jotinavo vieni kitus, o šiandien 
kiek paminklų, gatvių pavadini
mų ar Įstaigų vardų tų giljoti
nuotų garbei pašvęsta!

Kol Sulinas buvo gyvas, savo 
žiaurumu, teroru ir žudymais 
sugebėjo uždusinti liek savo 
satrapljoj tiek ir pavergtuose 
kraštuose bet kuriuos nuo tiro
nijos atsipalaidavimo bandymus, 
bet po Jo mirties jo sukurta ko
munistinė tvirtovė pradėjo braš
kėti ir vadinamas "liberalizaci- 
jos" sąjūdis visosegyvenimo sri
tyse pradėjo stipriau reikštis. 
Ta mirtis pažadino masių gėrės 
nlo gyvenimo IlgesJ Ir jų nekan
trumą, kurio neprislopino nei 
teismo procesai, nei "nusikal
tėlių" likvidacijbs tiek Rusijoj, 
tiek kituose kraštuose, buvo skel 
blamos amnestijos, neužiltzo Dra 
sidėjo reabilitacijos, panaikina
mos maisto kortelės, kur jos dar 
galiojo ir suteikiamos kitokios 
minimalios lengvatos žmonių bū
viui pagerinti. Tačiau darbinin
kai savo padėčiai pagerinti ima
si kovoti ir radikalesnėmis prie
monėmis: užsiliepsnoja komu
nistinėj imperijoj negirdėtų 
streikų, virtinė... Prahoje ir Pil

sene, Čekoslovakijoj, Rytų Ber
lyne ir daugelyje kitų Rytų Vo
kietijos miestų ir daug kur ki
tur, net pačioj Sovietijoje, ypač 
Kaukaze. DrĮsta sukilti ir kon
centracijos stovyklos. TokĮ su
kilimą, kaip Vorkutoje, nebega
lima ir nuo pasaulio nuslėpti. 
Sukilimai žiauriai malšinami, bet 
Į streikus sovietinė kariuomenė 
nors Įsikiša, bet stengiasi iš
vengti kraujo praliejimo, kaip 
pvz. Berlyne. Visur tas darbi
ninkijos sąjūdis ŠĮ tą laimi — 
darbo normų sumažinimą, dar
bo valandų sutrumpinimą, ar at
lyginimo pakėlimą. Tuo pat me
tu satelitinių kraštų komunistai, 
negali nesiskaityti su savo tėvy
nainių nuotaikomis ir viešosios 
nuomonės padrąsinti imasi drą
siau kovoti už didesnes politines 
laisves, ypač Lenkijoj, kur ne
apykanta rusams visada buvo di
delė. Po kruvinų Poznanės strei
kų (apie 300 aukų) 1956 m., Len
kijos kompartija pradeda nuogąs
tauti atviro prieš rusus sukili
mo. Partijos centralinis komite
tas išjungia iš savo tarpo "sta- 
liniečius" su maršalu Rokosovs- 
kiu, karo ministru,priešaky. Mi
nios gatvėse manifestuodamos ir 
rikiuotėmis žygiuodamos, šau
kia: jeden, dva, trzy - Rokosovs- 
ky do Moskvy! Gomulka grąžina
mas Į partijos gen. sekr. parei
gas. Epizodas galėjo baigtis tra
giškai: Chruščiovas su aukštų pa 
reigūnų palyda atskuba iš Mask
vos dalyvauti Lenk. kom. partijos 
posėdžiuose. Jo Į posėdžius ne
įsileidžia, jis turi tenkintis pasi
tarimais su naujų Lenkijos vado
vų ekipa už posėdžių durų. Gra
sina kariškomis represijomis. 
Gomulka atsikerta — mes prie
šinsimės, tai bus pilietinis ka
ras tarp komunistų. Galima bū
ti komunistu, bet neatsižadėti sa
vo krašto autonomijos. Prieš- 
rusiškų manifestacijų gatvėse 
akivaizdoje, staigių protesto 
streikų Varšuvoj ir Lodziuje 
prieš rusų kariuomenės atvyki
mą, neslepiamo lenkų kariuome
nės pasirengimo priešintis, 
Chruščiovas ... savo duotus "re
presijos" Įsakymus atšaukė... 
Liberalinis bei tautinis komuniz
mas nugalėjo, bent laikinai. Lai
kinai, nes vengrų sukilimas... bu
vo tankų sumindžiotas ir krauju- 

je paskandintas. Vengrų epizodas 
plačiau žinomas ir jo neliesiu. 
Visiems tiems, po Stalino mir
ties pasireiškusiems "laisvini- 
mosi" šuoliams aiškinti dar nė
ra pakankamai medžiagos at
skleista, Bet galima statyti klau 
Simą: kokia šiandien būtų tarp
tautinė padėtis, jei Amerika, už
uot pristabdžiusi Prancūzijos - 
Anglijos (ir Izraelio) Egipto in
vaziją, būtų panašiai pagrasinu
si Sovietų Sąjungai už kišimąsi Į 
kitos valstybės vidaus reikalus? 
Dabar, žinoma, kiekvienas tuo 
klausimu turi savo tik spekulia
tyvinę nuomonę.

Vengrų numalšinimas kitus sa
telitus Įbaugino, laisvinimosi 
vyksmą sulėtino, bet jo nesustab
dė. Visoj eilėj kraštų komunisti
nių režimų sukrėtimas tai pa
liudija. Sukrėtimai visur paveikė 
ir ekonominę politiką: tiek Rusi
joj, tiek satelituose, tolydžio pir
menybę duodama vartojamų reik
menų industrijai prieš sunkiąją 
industriją, kai kur atsisakoma 
nuo priverstinos ūkininkų kolek
tyvizacijos.

Pasmerkę Suline metodus ir 
sumindžioję jo stabą, naujieji 
Kremliaus vadovai pravėrė klek 
duris naujiems nusiteikimams 
skverbtis, naujos kartos jėgoms 
prasiveržti. Visos prasiskver
biančios iš už geležinės uždan
gos žinios, ypač sovietinė spau
da, nebeleidžia abejoti, kad 
Chruščiovo Sovietija nebe ta, 
kuri buvo Stalino laikais. Lai
mėjimų, kad ir ribotų, nebega
lima paneigti nei jų atimti. Ru
sų - kinų kivirčai dar labiau pa
drąsino ir Įgalino rytų Europą 
siekti didesnės nepriklausomy
bės. Kuone visur "liaudies res
publikos" pradėjo palankiai dai
rytis Į Jugoslaviją, kuriai ne vie
na slaptai jau seniai pavydėjo. 
Visos pradėjo orientuotis Į au
tini komunizmą, kuris ilgainiui 
gali išsivystyti Į tikrąjį socia
lizmą. Dažnas ir vakarų "socia
listas - revoliucionierius" pra
deda galvoti, kad tas kelias (per 
tautinį komunizmą), Į socializ-

mą yra jei ne trumpesnis, tai 
bent tikresnis už pragmatiško 
anglų darbiečių socializmo ke
lią, arba skandinavų tipo re- 
formizmo kelią (pastarąja linkme 
suka Austrijos, Vokietijos, Bel
gijos, net gi Prancūzijos socia
listai).

Ekonominiai sunkumai verčia 
"liaudies respublikas" judėti ir 
jos ieško, Jugoslavijos pavyz
džiu, artimesnių ryšių su Vaka
rais, Lenkija ilgai buvo laikoma 
pačia "laisviausia" satelitinių 
valstybių, šiandien Rumunijos ir 
Vengrijos laikysena atrodo net sa
varankesnė. Dar mažai pastebi
ma, lėta, bet tolydžio didėjanti 
evoliucija stumia rytus artėti su 
vakarais ne vien prekybiniais 
sumetimais, bet ir kultūrine 
trauka. Ne viena satelitinių vals 
tybių nebebijo pasisakyti esanti 
"vakarietiška"|tik skirtingos so
cialinės struktūros.

Tame satelitinių kraštų eman
cipacijos vyksme, kaip primi
niau, didelį vaidmenį vaidina Ju
goslavijos vadovas Tito. Vizituo
damas Rumuniją, Lenkiją ir kitus 
satelitinius kraštus, Tito, kiekiš 
komunikatų galima susigaudyti, 
ursi priurė pasaulio kompartijų 
konferencijos idėjai, bet jei u 
konferencija turėtų tikslo vien 
tik pasmerkti Kiniją, tiksliau bū
tų, satelitų manymu, to pasmer
kimo išvengti. Tikrumoje sateli
tiniai vadai, nors aiškiai nepasi
sako, bet consensu ucito niekas 
jų nenori, kad kinų-rusų kivirčai 
būtų baigti: daugiausia tik tų ki
virčų dėka palaipsni satelitų evo 
liucija ir yra galima. Tautinio 
komunizmo ir visiškos politinės 
laisvės aspiracijos panašiai kaip 
Jugoslavijoj, vilioja visus, bet ir 
pats Tito rekomenduojąs atsar
gumą. Jis priuria rumunų tak
tikai. Greta "titoizmo" atsira
do naujas žodis — "rumunizaci- 
ja", išreiškianti ekonominės lais
vės siekimo tendenciją, kitais 
klausimais dar pasiliekant Sov. 
S-gos vagoje, šį tendencija turi 
mažiau rizikos. Sovietų Sąjun
gai praktiškai sunku ar visai ne
begalima panaudoti griežtų prie
monių, pvz., pagrasinant oku
pacija prieš socialistinj kraštą, 
kurs prekiauja su vakarais ar
ba priima amerikonų kreditus, 
šia prasme Rumunija pavirsta 
pavyzdžiu: ji pritaria bendrai

pasaulio komunistų sąjūdžio link
mei, kaip tą linkmę apibūdina 
Sov. S-ga, sako nenorĮ apleisti 
bendro komunistinio fronto, bet 
griežtai atsisako ekonominius Ru
munijos interesus pajungti "socia
listinių tautų bendruomenės" rei
kalavimams. Ir ji drĮso atmesti 
Maskvos pasiūlytą ekonominės 
integracijos planą. Ji sudarė su 
JAV plačios apimties ekonomi
nę sutartį. Pirmoji ji išdrĮso 
(neskaitant lenkų) pasipriešinti 
ir rusifikacijos tendencijoms, 
kurios nieko bendro neturi su ko
munizmu bei socializmu, ir šali
na visą eilę tos rusifikacijos 
praktiškų priemonių.

Rumunijos pavyzdį ima sekti 
iki šiol paklusniausia Bulgari
ja ir spaudoje vysto temą apie 
reikalą "plėsti prekybinius san
tykius su vakarais", nes komu
nistinė ekonominė bendruomenė 
viena negali apimti daugybės po
reikių specializacijos... Nema
žiau klusni pramoninga Čekoslo
vakija, kur jau seniau buvo auto
rizuota savo gaminius teikti Sov. 
S-gai palankiems "trečiojo pa
saulio" kraštams Sov. S-gos sąs- 
kaiton, apsivylusi tokia mažai 
pelninga "prekyba" t Rumunijos 
pavyzdį sekdama pradeda ieško
ti rinkų kapitalistiniuose kraštuo
se, ŠĮ kartą vien tik savosąskai- 
ton. Lenkija, jau iš seniau turė
jusi kiek daugiau prekybinių mai
nų laisvės, stengiasi tą laisvę 
plėsti... Toje "rumunizacijos" 
atmosferoje Tito jaučiasi gerai, 
bet pataria atsargumą, pataria 
etapų neforsuoti ir perdaug ne
erzinti Maskvos. Jis prisibijo, 
kad Įpykusi ji gali atsikirsti 
griežtomis ekonominėms sank
cijomis bei imtis kitokių priemo
nių prasidėjusiai emancipacijai 
pristabdyti.

(Bus daugiau)

♦ ŽODŽIAI, KURIUOS PAVERS
KITE VEIKSMAIS: Kovokite su 
vėžio liga pasitikrinant! Tai Ame
rikos kovai su vėžio liga sąjun
gos šūkis -- tikrinkite sveikatą 
iš anksto! Tai geriausia apsauga 
nuo vėžio ligos f

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

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

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

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

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

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

PER KĄ SIŲSTI
DOVANŲ SIUNTINIUS Į U. S. S. R.

Klauskite patys savęs šiuos klausimus, kiek tai liečia fir
mą, kuriai Jūs patikėsite Jūsų dovanų siuntinį:

1. Ar toji firma patikima?
2. Ar ji turi gerą reputaciją?
3. Ar turi tikslius ir patyrusius tarnautojus reikalin

giems dokumentams paruošti, supakuoti ir išsiųsti?
4. Ar vartoja tikrai geriausias dėžes ?
5. Ar vertėsi tuo pačiu bizniu daugiau nei 30 metų ?
6. Ar toji firma oficialiai autorizuota ?

Jūsų atsakymas bus ”Taip”, jeigu Jūs savo dovanų siun
tinį siųsite į bet kurį

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET 

PHILADELPHIA, PA. 19106 
WA 5-3455

LOS ANGELESUptown Phila. skyrius 
Philadelphia, Pa. 19123 
WAlnut 5-8878
BALTIMORE
3206 Eastern Avenue 
Baltimore 24, Md.
DI 2-2374
BOSTON
390 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
AN 8-8764
CHICAGO 
4102 Archer Avenue 
Chicago 32, III.
FR 6-6399
Branch
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III.
BE 5-7788
CLEVELAND 
7023 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio
UT 1-0807
DETROIT
6460 Michigan Avenue 
Detroit 10, Mich.
TA 5-7560
ELIZABETH
943 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N. J.
EL 4-7608
HAMTRAMCK
11415 Jos. Campau Avenuė 
Hamtramck 12, Mich.
TO 8-7940
KANSAS CITY 
18 S. Bethany
Kansas City, Kansas
AT 1-1757

3216 Sunset Blvd. 
Los Angeles 26, Calif. 
NO S--9887
MIAMI
2755 Biscayne Blvd; 
Miami 37, Florida 
FR 9-8712 
MINNEAPOLIS 
217 E .Henndin 
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4908
MILLVILLE
19 Westwood Terracė 
Millville, N. J. 
825-5362
NEWARK
263 Market Street 
Newark 2, N. J. 
MA 3-1968
NEW YORK 
48% East 7th Street 
Ne wYork 3, 1L Y. 
GR 3-1785
OMAHA
5524 S. 32nd Street 
Omaha, Nebr. 
731-8577
PITTSBURGH 
346 Third Avenue 
Pittsburgh 22, Pa. 
GR 1-3712 
ROCHESTER 
683 Hudson Avenue 
Rochester 21, N. Y. 
BA 5-5923
SAN FRANCISCO 
1236 Ninth Avenue
San Francisco 22, Calif. 
LO 4-7981

TRENTON
730 Liberty Street 
Trentęn, N. J.
LY 9-9163

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS
TAIP... PAS MUS JCS 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; Suburban Phone: 656-6330

PREZIDENTO
ANTANO SMETONOS
MONOGRAFIJA

ALEKSANDRO MERKELIO
parašytas veikalas neužilgo pasirodys knygų rin

koje. Monografiją leidžia
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Vaidyba.

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.
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BENDRUOMENĖS MĖNUO
Po nesibaigiančių džiūgavimų laimėjus dviejuose frontuose, -- 

Australijoje ir Kanadoje mūsų krepšinio rinktinės gražiais laimėji
mais ir Lietuvių Dienos bendru pasisekimu New Yorke bei entu
ziastingu lietuvių dėmesiu tiems Įvykiams, pats laikas atkreipti 
visuomenės dėmesĮ Į tuos mūsų lietuviškojo gyvenimo reikalavi
mus, kurie neprasideda ir nepasibaigia viena diena ar viena išvy
ka.

Naudodamiesi visuomenės pasitikėjimu ir parama naudingiems 
ir Lietuvos reikalui pasitarnaujantiems užsimojimams, negalime 
tenkintis vienkartiniais "pasispardymais", ar trumpų distancijų pro
jektais. Buv. JAV prezidentas Herbertas Hooveris, neseniai atšven
tęs savo amžiaus 90 metų sukaktį, pareiškė, kad "mūsų laisvių pro
duktu yra energijos sužadinimas, iniciatyva, išradingumas ir kūry
biniai sugebėjimai". Tų ypatybių reikia ir lietuvių visuomenei. Ypa
tingai reikia tų ypatybių plėtotės. Mes naudojamės amerikiečių su
kurtomis ir išlaikomomis laisvomis. Bet gi to negana. Visa tai, kuo 
mes naudojamės savajai egzistencijai išlaikyti, yra tik mūsų skilvio 
reikalavimai. Dėkingi esame ir už tai. Galime tuo džiaugtis, gyven
ti besinaudojant gerbūviu ir negalvoti apie kaž kokias kovas su skur
du, su tolimų kraštų vyriausybių negalavimais. Bet toks pasyvus 
žvilgsnis Į gyvenamąją aplinką ir Į platesnę pasaulio Įvykių raidą 
ne tik nieko naujo nekuria, bet žlugdo tai, kas kitų laimėta ne šiaip 
sau savaime atsiradusiomis aukso kasyklomis.

Lietuvių visuomenės uždaviniai nemaži ir nelengvai Įvykdomi. 
Mūsų visuomenės vadovybė nesinaudoja milijardus dolerių siekian
čiais biudžetais. Ji naudojasi savo paaukojamais energijos ištek
liais, kad tikslingiau sunaudojus bendriems reikalams iš visuome
nės malonės labai ribotais kiekiais sugraibomu "našlės skatiku". 
Lietuviškosios visuomenės vadovybė susiduria su psichologinėmis 
kliūtimis, kada ieškant paramos tenka Įrodinėti tų mūsų institucijų 
naudą, kuriose nėra ir negali būti malonių staigmenų, staigių laimė
jimų ir pasigėrėjimą keliančių tam momentui bent moralinių pa
sitenkinimų. Yra visa eilė tokių reikalavimų, be kurių nustotume 
buvę, kas esame ir kuo norėtume būti.

štai -- bendruomenės mėnuo. Kiek toje idėjoje priešingų po
lių! Kiek gerų norų laimėjimams atsiekti ir kiek skepticizmo, ne
pasitikėjimo ir — susmulkėjimo!

Kas gi tie norimi atsiekti laimėjimai? Aišku, kad eilinio ir 
nesuinteresuoto bei tiesioginiai neužangažuoto lietuvių bendruome
nės nario tie siekiami tikslai neišjudina. Kad ir kiek bekalbėtume 
lietuvybės išlaikymo temomis, daugeliui tai yra frazė be turinio.

Pavyzdžiui, L.B. Chicagos Apygardos Valdyba, imdamosi ini
ciatyvos sutelkti lėšų lietuvių jaunimo švietimo reikalams ir kreip- 
damosi Į visuomenę, sako, kad — "pagrindinės lietuvybės išlaikymo 
jos ugdymo ir stiprinimo priemonės yra lituanistinis švietimas ir 
lituanistinis auklėjimas. Tik aukšto lygio, tinkamai organizuotas ir 
aprūpintas lituanistinio švietimo ir auklėjimo institucijų tinklas 
tegalės paruošti visapusiškai išlavintą ir susipratusį lietuvį".

L.B. Chicagas Apygardos Valdyba yra užplanavusi tam reika
lui prašyti iš visuomenės 10.000 dolerių. Tai yra mažesnė suma, nei 
buvo reikalinga krepšininkų rinktinės išvykai. Bet ar tikslas menkes
nis? Pinigai numatomi skirti lietuviškųjų pradžios mokyklų, aukšt. 
lituanistinių mokyklų rėmimui, vaikų literatūrai leisti, Įvairiems 
kitiems lietuvybės išlaikymo reikalams.

Tikslas gražus, reikalingas būtinos paramos. Viena yda, kad jį 
Įgyvendinti neĮmanoma vienu ypu, vienu Įsibėgėjimu ir trumpu laiku. 
Tas tikslas ilgalaikis. Už tatai gal ir toks nedėkingas norimai para
mai gauti. Gal todėl ir nenuostabu, kad yra LB apylinkių, kurios li
tuanistinei mokyklai paremti sugeba Į metus suorganizuoti tik 5 nuoš. 
reikalingos paramos. Yra ir gražių išimčių, kur lituanistinės mo
kyklos visu 100 nuoš. išlaikomos B-nės apylinkių. Bet tai tik išim
tys.

Ne vieta čia ieškoti kalčių, pavyzdžių ir išeičių. Visuomenė 
bus tiek iškili, tiek naudinga ir verta lietuviško vardo, kiek ji suge
bės suprasti savo gyvybinius išsilaikymo reikalavimus, kuriuose glū
di ne vien amerikietiškasis gerbūvis. Kad lietuvių visuomenės susi
pratę nariai sugebės atsiliepti ir Į ne taip jau meteoriškų laimėjimų 
siekius, nereikėtų abejoti. Svarbu tik kur ir kaip bus surastas būdas 
visuomenę tinkamai išjundinti.

Bendruomenės mėnuo jau baigia Įpusėti. To "išjudinimo" ženk
lai ateina iš Chicagos... Tuo tarpu ir viskas... (j.č.)

LAIŠKAI/
/_*-------/

KUR DINGO MENO LOBIAI?

1963.3.2. Draugo kultūr. prie
de skaitome:

"Čiurlionio Galerija gaus 
$20.000 vertės kūrinių. Po pus
mečio Intensyvaus susirašinėji
mo su Europoje tebegyvenančiu 
meno kolekcionierium lietuviu M, 
Žilinsku A.L. Menininkų Klubo 
pirmininkas P. Gaučys pagaliau 
gavo notaro patvirtintą dovano
jimo aktą, kuriuo Čiurlionio Ga
lerija gauna milžinišką meno 
lobį. JĮ sudaro vėlyvojo vidur
amžio flamandų ir olandų meis
terių darbų kolekcija 20.000 do
lerių vertės. Visi šie tapybos 
darbai jau yra atvežti New Yor- 
kan ir saugojami ten vienoje 
meno galerijoje. Netrukus juos

THE LITHUANIAN 
NATIONAL NEVVSPAPER

iš ten perims prel. J. Balkonas 
ir dr. A. Kučas ir persiųs Chi- 
cagon.

M. Žilinsko dovanotoji Čiur
lionio Galerijai kolekcija pačiu 
šitokios dovanos faktu ir savo 
verte yra tiesiog unikumas lie
tuviškame mūsų meno gyvenime"

Jau praėjo pusantrų metų ir dar 
niekas nematė tų meno unikumų 
Čiurlionio Galerijoje ir nebuvo 
jokių pranešimų spaudoje kas su 
tais lobiais atsitiko. O atsitiko, 
kaip liaudies pasakoje: tamsume 
ant lobių pasirodė liepsnelė ir 
bematant užgęso.

Meno mylėtojai yra tamsoje 
susirūpinę M. Žilinsko meno pa
likimu Čiurlionio Galerijai, ka
dangi ji -- kultūr. institucija, 
puoselėja ir saugoja pačios vi
suomenės suaukotus meno kū
rinius virš 30.000 dol. vertės. 
Nei P. Gaučys, nei menininkų 
klubas nėra to turto savininkais, 
kuriais iš pagundos buvo savo 
laiku pasiskelbę bei savo "Įsta
tus" tam tikslui pritaikę (žiflr. 
Draugas 63.1.23).

KELIAUJANTIS LIAUDIES DAINIUS
PAULIUS RŪTENIS IR JO LIAUDIES DAINŲ REČITALIAI AUSTRALIJOJ, TASMANIJOJ 

IR NAUJOJ ZELANDIJOJ

Jeigu kada nors ir kur nors 
susidursite su lietuviu, kuris 
1960-1964 metais gyveno betku- 
rioje Australijos, Tasmanijos ar 
Naujosios Zelandijos vietoje, 
pirmuosius pasikalbėjimus gali
te pradėti apie Paulių RfltenĮ. 
Kiekvienas jĮ puikiausiai žinos 
ir mielai apie jĮ jums pasakos, 
nes jei ne vienu, tai kitu atve
ju bus girdėjęs jo lietuviškų liau 
dies dainų rečitalius, spaudęs 
jam ranką ir guodęsis vienatve. 
Paulius Rūtenis tapo keliaujančių 
lietuviškų liaudies dainų populia
rintoju žemynuose, esančiuose 
po Pietų Kryžiumi.

I Australiją solistas Paulius 
Rūtenis atvyko su pirmaisiais 
lietuvių transportais dar 1948 
metais. Po metų laiko, subūręs 
aplink save scenos mėgėjus ir 
juos šiaip taip paruošęs sureži
savo ir pastatė Adelaidėje pir- 
mąjĮ lietuvišką vaidinimą "Pir
masis Skambutis". Prisimin
damas anuos laikus, Rūtenis da
bar nurodo, kad tada Adelaidėje 
su žiburiu negalima buvo atras
ti lietuviško scenos kūrinio. Da
bar jų yra, yra aktorių, bet nie
kas nevaidina. Vėliau jis juos at
rado... Paruošė scenai ir pradė
jo Adelaidėje repetuoti S. Čiur
lionienės "Vaivą". Deja, ji buvo 
užbaigta ir suvaidinta Adelaidė
je tuo metu, kai Rūtenis jau ant
rą kartą pradėjo keliauti iš vie
nos vietos Į kitą. Pirmą kartą 
jis dalyvavo australų muzikinėj 
trupėj, vežiojančioj po Austra
liją "Norvegijos Dainą" (Iš kom
pozitoriaus E. Griego gyvenimo). 
Jau tada jis pradėjo duoti atski
rose Australijos vietose gyve
nantiems lietuviams savo reči
talius, kurių programoje domi
navo jo pamėgtos lietuvių liau
dies dainos.

— Visa eilė žymių muzikų, 
-- pareiškia Paulius Rūtenis, — 
yra nuomonės, kad lietuviška liau - 
dies daina pati savaime kameri
nė muzika. Lietuvių liaudies dai
nos nėra pramoginės. Jos slepia 
aukštą muzikinę kultūrą.

Antras ir daug platesnis Rū- 
tenio maršrutas po Pietų Kry
žiaus salyną prasidėjo 1962 me-

Gilus susirūpinimas ir nepa
sitikėjimas išeina iš siauro me
no mylėtojų ratelio, perskaičius 
dar š.m. rugp. 21 d. Dirvą: Kur 
dingo premija ir paveikslas iš 
Čiurlionio Galerijos? Laureatas 
reikalauja iš menininkų klubo 
viešo pasiaiškinimo.

Kiek žinoma, L.B-nės C.V-ba 
buvo susidomėjusi ir darė per 8 
mėn. tyrinėjimus dėl Čiurlionio 
Galerijos nenormalios padėties. 
O tas nenormalumas darosi dar 
skandališkesnis, kai menininkų 
klubas, neturėjęs nuo 1958 m. 
jokios revizijos, neĮsileido jų pa
čių patvirtintos komisijos revi
ziją daryti, kurioje ir L.B-nės
C.V-bos atstovas buvo. Gi nuo š. 
m. kovo mėn. pab. visi Č. Gale
rijos "direktoriai" išsilakstė. Mū 
sų vienintelė kultūr. institucija, 
saugojanti tautos meno turtą,yra 
be vadovybės.

Meno lobiai, visuomenės su
aukoti, yra mūsų tautos turtas, 
o ne visuomenės dalies, ar kaž 
kokio klubelio reikalas. Todėl 
ne vien tik meno mylėtojui, bet 
ypač pagal jos paskirtĮ -- B-vės 
vadovybei turėtų rūpėti mūsų tau
tos meno turtų likimas. Jos prie
volė po 8 mėn. tyrinėjimų pain
formuoti plačiąją visuomenę apie 
pasireiškusius skaudulius čiur-

Po sėkmingos mūsų krepšininkų gastrolės jos vadovą inž. V. 
Adamkavičių išlydint J Ameriką Sidnėjuje (iš kairės): inž. I. Jo
naitis -- Australijos LB Krašto Valdybos pirm., inž. Valdas 
Adamkavičius — JA V lietuvių krepšinio rinktinės vadovas ir inž. 
B. Daukus -- Sydnejaus Liet. Inžinierių ir Architektų D-jos pirmi
ninkas.

V. RADZEVIČIUS

tais. Tada EI izabeth T rust, ku
ris nuolatos organizuoja keliau
jančias muzikines trupes, pak
vietė Paulių RūtenJ dainuoti Kro- 
mov partiją "Linksmojoj Našlėj", 
su kuria atvyko gastroliuoti žino
ma londoniškė Sadler’s Well$ 
operos trupė. šioElizabethTrust 
direktorius austras StephenHaag 
yra, kaip ir Rūtenis, likimo at
mestas Į Australiją. Atvykęs čia 
kaip vaikų teatro choristas, jis, 
karui kilus, negalėjo iš Austra
lijos išvykti. Tad ir pasiliko, Įsi
kibęs Į Įkaitintą žemę, pasiliko 
kaip ir daugis iš mūsų. Jis tad ir 
prikalbino RfltenĮ tapti Kromovu. 
Prie "Linksmosios Našlės" buvo 
prijungtas "Orfėjus Pragare". O 
prie "pragaro" prijungtas ir Rū
tenis...

Po pirmų gastrolių Perthe se
kė Sydnejus, Adelaidė, Melbour- 
nas, Brisbane. Iš čia keliai nu
sitiesė Į Naujosios Zelandijos 
vietoves, kaip Aucklandas, Wel- 
lingtonas, Cristchurch, Palmes- 
ton North ir t.t.

Veikalų pakartojimas Austra
lijoj vėl metė Paulių RfltenĮ iš 
vienos vietos Į kitą, kol viskas 
pasibaigė Brisbanėj. Gastroliuo
jant Melbourne, Rūtenis buvo pas - 
tebėtas TV programų režisie
riaus ir pradėjo vaidinti kalti
namojo vaidmenį populiarioje vi
soj Australijoj serijinėj TV pro
gramoj "Consider your Verdlct". 
šiuo metu jis turi kontraktus vai
dinti eilėje kitų vietinės gamybos 
programų.

Tasmanijos Arts Council pa
kvietimas permetė RfltenĮ ir Į 
Tasmaniją su ta pačia "Links
mąja Našle". Tačiau ir čia sezo
nas baigėsi. Baigėsi ir antrasis 
maršrutas su lietuviškom dai
nom lietuviškai publikai.

Sadler’s Wells trupė išvažiavo, 
dalis aktorių išsiskirstė, o Pau
lių RfltenĮ Elizabeth Trust Įsodi
no Į "Carouselę" ne tik dainuoti, 
bet ir būti režisieriaus padėjė
ju, kaip jis kukliai sakosi, tre
čiuoju. O tai jau šis tas pasto
vumo prasme. Ir tai, atrodo, la- 

lionio Galerijoje, o ne nuo jos 
slėpti atidėliojimais.

Z.K., Chicago

KREPŠININKŲ IŠVYKI 
PRISIMINUS

Jau daug rašyta apie tai, daug 
kalbėta, bei dar kalbama. Tad 
norisi ir man pora žodžių pri
durti.

Ponas J. Bachunas, viešėda
mas Sydnėjuj yra pasakęs: "Bū
tų gerai atgabenti lietuvius krep
šininkus iš JAV pas jus — Aust
ralijon". Atsakiau: "graži idėja, 
bet ar nebus tik svajonė"?

Ir štai, ši svajonė tapo Įgyven
dinta.

ši Amerikos lietuvių krepši
ninkų iškyla atliko du itin svar
bius veiksmus: lietuvybės išlai
kymo sustiprinimo veiksme ir 
Lietuvos vardo iškėlime Austra
lų kitataučių akyse. Vienas ukrai
nietis išsitarė:"Niekis visos kal
bos bei rašiniai prieš tokĮ veiks
mą, bet tik jūs, lietuviai, tega- 
lit tai padaryti".

Baigiant norisi didžiausią pa
dėką išreikšti p. J. Bachunui už 
iškeltą idėją ir jos Įgyvendinto
jams. Valio Amerikos Lietu
viai!

B. Daukus 
Australija

blausiai gundo RfltenĮ. Jis sva
joja apie nuolatinę, pastovią vie
tą šioje didelėje muzikinių pa ren
gimų organizacijoje. Kiekvienas 
nori kokio nors užsitikrinimo atei
čiai. Gi Rūtenis yra jau nuėjęs 
ilgą kelią. Jis prasidėjo Kauno

Solistas Paulius Rūtenis.

Konservatorijos J. Butėno daina
vimo klasėje. Iš ten nusidriekė 
iki Vienos operečių teatro "Rai- 
mund" ir dainavimo studijų pas 
žinomą specialistą prof. Jurne- 
vą. Perkopęs Alpes Rūtenis at
sidūrė Insbruko operoje, kur 
“Trubadūre" dainavo patrauklią 
baritono partiją (Grovas Lunas). 
Vieši rečitaliai ir radiofono pro
gramos papildė jo užsimojimus.

Kaip šiandien Pietų Kryžiaus 
salos, taip anksčiau Vokietijos lie 
tuvių stovyklos girdėjo Pauliaus 
Rūtenio dainas. Jas jis apkeliavo 
su soliste P. Radzevičiūte.

☆
ši Pauliaus Rūtenio odisėjinė 

gyvenimo dalis dar nedaug kuo 
skiriasi nuo kitų menininkų iš
gyvenimų, siekimų ir laimėjimų. 
Rūtenis išsiskiria kitu kuo. Gy
vendamas ir dirbdamas svetim
taučių tarpe, jis neatitrūko, bet 
suartėjo, suaugo su lietuviais 
tremtiniais, išmėtytais plačiau
siuose Australijos, Tasmanijos, 
Naujosios Zelandijos plotuose. Ir 
jis nelaukia, kad lietuviai jo ieš
kotų. Kiekvienoje vietoje jis pats 
eina pas lietuvius, prisistato 
jiems, pasikalba, pasiguodžia ir 
šių vizitų pasėkoje visada atsi
randa lietuviškų liaudies dainų 
rečitalis, daugeliu atvejų visai 
šeimyniškas, broliškas.

Pauliui Rūteniui nesvarbu, kiek 
vienoj ar kitoj vietoj yra lietuvių. 
Kartą savo 12-kos liaudies dainų 
rečitalĮ jis davė auditorijai, ku
rią sudarė ne daugiau Ir nema
žiau kaip trys lietuviai. Tai buvo

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 
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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

Naujojoj Zelandijoj pas pulki
ninką SanatorskĮ.

Prisimindamas tą koncertą ir 
susitikimą su trim lietuviais, pri 
siglaudusiais tolimam N. Zelan
dijos kampe, jis sako:

Pulkininkas Sanatorskis 
puikus žmogus, prastūmęs 70 sa 
vo amžiaus metus. Jo namuo
se visa lietuviška tremties spau

da, daugybė lietuviškų knygų, pil 
na lietuvių dailininkų kūrinių. 
T rys lietuviai vienoj vietovėj ne 
daug ką gali sau ir kitiems duo
ti. Jie ilgisi Lietuvos galbūt dau
giau, negu tiejkurie gyvena krū
voje.

Paprastai, keliaudamas Į nau
ją vietą, Rūtenis iš anksto apsi
rūpina lietuvių adresais. Tačiau 
atsitinka ir uip, kad adresų ne
turi. Tada pagalbos ieško imi
gracijos departamente. Pana
šiai buvo ir Tasmanljoj. Tačiau 
čia lietuviai pirmieji atsiuntė jam 
laišką Į teatrą.

— Hobarte (Tasmanljoj) — 
sako Paulius Rūtenis, — jau du 
vaidinome. Prisijungė kun. dr. 
Bačinskas, atvykęs čia rekolek
cijų laikyti. Tai buvo prieš Ve
lykas. Atlikęs rekolekcijas, kun. 
dr. Bačinskas po trijų valandų 
nakties glūdumoje surado, paga
liau, man pianistę ir paryčiui ją 
pristatė.

Hobarto lietuviai, kurių ten 
yra apie 150, savo religines ir 
tautines šventes jungia su lie
tuvio kunigo vizitacija. -Pasiga
vę dar baritoną RfltenĮ, ūda jie 
tikrai šventė. Visi kaip vienas 
turėjo bendrus pusryčius, bend
rus pietus ir bendrą vakarienę. 
Po pusryčių -- pamaldos, po 
pamaldų -- vasario 16-tosios mi 
nėjimas, po minėjimo -- lietu
viškas koncertas. O ir bažnyčioj 
keturi vyrai, Rūtenio vadovauja
mi, per visas pamaldas pylė lie
tuviškas giesmes. Per minėjimą

Nukelta Į 4 psl.



Nr. Io2 - 4 DIRVA 1964 m. rugsėjo 14 d

SKAUTU STOVYKLAVIEČIŲ REIKALU
šią vasarą skautų ir skaučių 

stovyklavimas buvo gyvas, gau
sus ir prasmingas, prašokęs 1000 
stovyklautojų JAV ir Kanadoje. 
LSB vadovai savo atostogas pa
skyrę stovyklai, atsisakę fizinio 
poilsio, kiti net palikę darbus ir 
atlyginijnus, atidavė labai dide
lės vertės Įnašą lietuviškai skau- 
tybei, kad mūsų skautiškuoju ke
liu žygiuotų kuo daugiau lietuviš
ko jaunimo, kad jie išmoktų tar
nauti Dievui, Tėvynei ir artimui. 
Jiems visiems priklauso gili 
Brolijos pagarba ir padėka.

Prieš stovyklas daug pastan
gų buvo dėta naujų palapinių Įsi
gijimui, joms grindų padarymui, 
virtuvių sutvarkymui, maisto su
vedimui, vadovų ir stovyklautojų 
sušaukimui. Į stovyklą buvo suvež - 
ta daug Įvairiausių gėrybių, daug 
pastangų ir gerų norų. Išvažiuo
jant iš stovyklos, užgesę laužai 
ir paskutinĮ kartą nuleista tri
spalvė mums pastatė labai svar
bų klausimą. O kiek gėrybių iš- 
sivežat, mieli broliai? Kiek jums 
stovykloje pavyko pasisemti 
skautiško patyrimo ir stiprybės? 

Klek gerų pasiryžimų, kiek gerų 
norų toliau skautauti ir kitus 
Įtraukti Į mūsų skautiškąjĮ žai
dimą išsivežate iš stovyklos? 
Kiek čia sustiprinote lietuvių kal
bą ir meilę savo tėvų kraštui, jo 
interesams?

Jei skautas iš stovyklos sugrį
žo be naujų skautiškų išgyvenimų, 
be naujų patyrimų, bet pagulėjęs

with us

813 EAST 185TH STREET 
6235 ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKE SHORE BLVD.

S T. CLAIR
AVINGS 

ir paatostogavęs, -- jam buvo 
naudingiau su tėvais laiką pra
leisti vasarvietėje. Tokiu atveju 
niekais nuėjo vadovų nepanaudo
ta stovyklinė aplinka, sąlygos 
skautavimui ir liko neatiduota 
skautams tai, kas jiems priklau
so. Dar blogiau. Netinkamas pa
vyzdys buvo pademonstruotas ir 
sekančiai vadovų karui. Pras
mingo skautiško stovyklavimo 
neišgyvenus 12 - 14metųberniu- 
kui,sunku jĮ išgyventi esant 20-22 
metų vyrui. Gyvenime praleisu 
proga niekad nebegrĮžta ir pra
džios mokyklos uždaviniai, ne
spręsti berniuko vaikystėje, — 
pervėlu yra spręsti esant stu
dento amžiuje.

Dvi savaitės, naudingai pra
leistos geroje stovykloje, skau
tui yra vertingesnės už visų me
tų sueigas būkle. Jei Į stovyklą 
nepavyksu išvežti visus viene
tų narius, tai vadovo pareiga iš
vežti bent du trečdalius. Jei to 
nesiseka Įgyvendinti, vadovui vėl 
tenka sustoti ir susimąstyti! Kur 
yra tam priežastys? Kur yra da
romos klaidos, kad skauuvimas 
vienetuose neuždega, nepatrau
kia berniukų Į stovyklą? Ar skau
tų tėvai supranta stovyklos reikš
mę?

Skautiško stovyklavimo pasi
sekime pirmąjĮ nuopelną priski
riant vadovams, antrasis nuopel
nas tenka pačiai stovyklavietei. 
Aplankius eilę stovyklų, susi
daro aiškus vaizdas, kad dėl ne
buvimo reikiamų sąlygų, net ir 
gerai vadovų grupei nepavyko pra- 
vesti gerą, lietuvišką - skautišką 
stovyklą. Savoje žemėje gyve
nant, stovyklos paskirtis mums 
buvo tiktai gyvenimas po atviru 
dangumi. Šiandien, gyvenant ne 
Lietuvos žemėje, tačiau prakti
kuojant lietuvišką skautavimą, 
prie gyvenimo po atviru dangumi 
prisideda antras, mums svar
biausias momentas, — skautybę 
perleisti per lietuviškumo priz
mę ir ją išgyventi lietuviškoje 
aplinkoje. Lietuviškos aplinkos 
neĮmanoma turėti stovyklaujant 
viešuose parkuose, ar skautau- 
jant kartu su kitų kraštų skautais 
jų patiektose aplinkybėse. Lietu
viškos aplinkos sudarymas iš 
mūsų pareikalauja naujų didelių 
pastangų -- nuosavų, gerų lietu
viškų stovyklaviečių. Visas anks
čiau atiduotas laikas stovyklavi
mui natūraliame miške, šiandien 
dalinamas tarp stovyklavimo ir 
lietuviškumo skiepijimo, litu
anistikos išlaikymo užsiėmimuo
se, žaidimuose, laužuose ar lais
valaikyje. Stovykloje lietuvybei 
reikalingas laikas reikalauja 
sumažinti kasdienei stovykla
vimo ruošai skirtą laiką. Tas 
yra Įmanoma tik turint nuosa
vas skautiškas stovyklavietes 

su pastoviais maitinimo ir sa
nitariniais Įrengimais, su dide
le pastoge, kur lietui lyjant ar 
šalčiui esant galėtų netrukdo
mai vykti maitinimas, skautiškoji 
ir lietuviškoji programa. Švaros 
ir higienos patogumai privačia
me gyvenime reikalauja geres
nio švaros ir higienos aprūpini
mo stovykloje, čia iškyla reika
las turėti palapinių grindis, tin
kamai plauti ir sterilizuoti in
dus, turėti nuo žemės pakeltus 
stalus, lengvai prieinamas prau
syklas ir gerą ežero vandenĮ mau- 
dymuisi. Turint savas stovykla
vietes su reikiamais Įrengimais, 
prie vasaros stovyklos gali būti 
pridedamas stovyldavimas pava
sari, rudenj ir žiemą. Per visus 
metus čia gali vykti savaitgalių 
iškylos ir išvykos. Stovyklavie
tė skautams gali tarnauti ištisus 
metus.

Iš stovyklų sugrĮžus, naudo
jantis gautu patyrimu, yra laikas 
planuoti ir pradėti ruoštis se
kančios vasaros stovykloms. Da
bar yra laikas rajonuose sutelkti 
visas jėgas ir lėšas nuosavos 
stovyklavietės Įsigijimui. Dabar 
yra aukščiausias laikas imti pa
vyzdžiu Kanados " Romuvos" sto
vyklavietės pionierių pastangas 
bei atsiekimus, kad visuose ra
jonuose lietuviškos skautybės 
praktikavimas po atviru dangu
mi būtų užtikrintas mūsų gau
siam lietuviškam prieaugliui il
gesniam laikui, negu kad mes iki 
šiol skautavome po svetimu dan
gumi.

Bronius Juodelis 
LSB Vyriausias Skautininkas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
SKAUTŲ AIDAS — Nr. 8. Ue- 

tuvių skautų ir skaučių laikraš
tis. Leidžia LSS Pirmija. Reda
guoja Ant. Saulaitis. Adm. adre
sas: Skautų Aidas, P.O. Box 222, 
Thompson, Conn. 06277.

KARYS — 7 (rugsėjo) nr. Pa
saulio Lietuvių Karių - Vetera
nų mėnesinis žurnalas. Redaguo
ja Z. Raulinaitis. Leidžia LVS 
Ramovė New Yorko skyrius; 
Adm. adresas — Karys, 916Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, M. Y. 
11221. Prenumeratos kaina me
tams -- 6 dol.

AIDAI — mėnesinis kultūros 
žurnalas 7 nr. Leidžia Tėvai 
Pranciškonai. Redaguoja Ant. Vai
čiulaitis. Adm. adresas: Aidai, 
680 Bushwick Avė., Brooklyn,
N.Y. 11221. Prenumerata me
tams — 6 dol.

SKAITYK IR PLATINK DIRV£

Seniai nesimatę bičiuliai prof. J. Žilevičius ir Ap. Slyvinienė susitikę Lake George, N.Y.
Vyt. Maželio nuotrauka

KELIAUJANTIS LIAUDIES DAINIUS
Atkelta iš 3 psl.

Rūtenis kalbėjo, deklamavo ir dai^. 
navo.

Hobarto lietuviškumo variklis 
-- ponų Kantvilų šeima. Iš čia, 
anot Rūtenio, lietuviškumas spin ' 
duliuoja Į visas puses. Ponia Kant« 
vilienė nedirba vien dėl to, kad 
tik vaikus išlaikytų lietuviukais. 
Ji net susirėmė su mokyklos mo
kytojais, kurie jos sūnų Gintarą 
norėjo perkrikštyti John, o duk
rą Jūratę paversti Jane. Ji savo 
vaikų vardus kartojo garsiai tol, 
kol mokytojai išmoko juos tarti 
taisyklingai.

— Dr. Mauragis tegul pasi
saugo ja ponios Kantvilienės. Ji 
negali jam dovanoti, kad ilgokai 
atostogaudamas Tasmanijoj, 
bendravo tik su australais ir ne
aplankė nė vieno lietuvio. Dr. 
Mauragis yra žymus katalikų vei
kėjas Sydnejuj.

Kai kurios lietuvių kolonijos, 
pav. Brisbane, tik Rūteniui pa
sirodžius, turėjo pirmą ir vie- 
nintėlĮ lietuviškų liaudies dai
nų koncertą, kubis daugeliui iš
spaudė ašaras.

— Brisbanėje atradau dvi pui
kias pianistes. Tai Ieva ir Gra
žina Puodžiflnaitės — pasakoja 
Paulius. -- Gražina ištekėjusi 
už Anglijos lietuvio bet lietuviš
kai pamiršusi ar neišmokusi. 
Girdi, aš žinau, ką reiškia ber
nelis, mergelė, bet tai ir vis
kas. Po koncerto, gal ir susigė
dęs, Gražinos vyras pareiškė: 
"Tai motinos kaltė. Ji ir su ma
nim ir su Gražina tik angliškai 

tekalba". Koncertas merginas 
uip paveikė, kad viena tuoj 
puolė prie motinos, sakydama: 
"Mama, noriu išmokti lietuviš
kai"...

Ryšius su Brisbanės lietuviais 
Rūtenis sudarė per ten pat gy
venanti buv. Nepriklausomos Lie
tuvos teisėją p. SagatĮ. Tiek p. 
Sagatys, tiek visi Brisbanės lie
tuviai nepaprastai nuoširdūs. Jų 
surengtas priėmimas Rūteniui 
buvęs tiesiog puikus.

-- Brolau, Newcastel koncer
tas buvo kaip Lietuvos kaime, lie
tuviškam klojime. Vietos lietu
viai, irgi apie 150, mano koncer
tui medžių šakom ir gėlėm iš
puošė Jazbučių vištų ūkio gara
žą ir tame garaže išplėšiau 20 
lietuviškų liaudies dainų. New- 
castel lietuviai labai veiklūs. Rei
kia tik stebėtis, kad tokia mažu
tė kolonija turi 30 choristų cho
rą, vadovaujamą nuoširdaus ir 
mielo chorvedžio p. Žuko. Visos 
repeticijos vyksta pas chorvedĮ. 
Choristai čia jaučiasi, kaip na
mie. Chorui priklauso ištisos šei
mos. Pavyzdžiui, Jazbučių dai
nuoja tėvas, sūnus ir duktė. (Pa
našiai ir Adelaidėje: Lltuania cho
re dainuoja Maželienė, Maželis 
ir Maželytė...) Pats dirigentas 
Žukas lanko Newcastle konser
vatoriją. Newcastle pramogos bu
vo tęsiamos ir po koncerto ga
raže. Sode atsirado pora stati
nių alaus, buvo užkurtas laužas 
ir kepami avienos kepsniai. Iki 
rytelio, iki gaidelių...

Visur, kur Rūtenis koncertavo 
atsisveikindamas ir atsibučiuo

damas nuoširdžiai žadėjo, jei tik 
keliai suves, vėl lietuviams kon
certuos. O atrodo, kad suves, 

šitas rašinukas atsirado Ade
laidėje, kada Rūtenis, Lituania 
choro kviečiamas atskrido iš 
Melbourno dalyvauti jubilieji
niame, 15-kos choro gyvenimo 
metų, koncerte. Palikęs keturių 
dainų prisiminimą, Rūtenis iš
skrido atgal Į Melbourną, kur 
bus iki rugsėjo pabaigos. Per tą 
laiką nori Įdainuoti lietuviškų 
liaudies dainų plokštelę. Melbour
no lietuvių studentų pakviestas, 
skaitys jiems paskaitą apie lie
tuviškas liaudies dainas ir tą 
paskaitą .iliustruos savo paties 
padainavimais. Po to vėl prasi
dės kelionės.

☆
Didesnės Australijos lietuvių 

kolonijos, kaip Sydney, Melbour - 
ne, Adelaide, gali sau leisti 
džiaugtis lietuviška daina. Ta
čiau ir jose Rūtenio pasirodymai 
labai branginami. O kitose vie
tose jie yra vienintele paguoda. 
Tasmanijoj ir N. Zelandijoj lie
tuviai, nors medžiagiškai gerai 
Įsikūrę, tačiau labai kenčia nuo 
nutautėjimų pavojaus, nes pačių 
lietuvių maža ir jaunimui nėra 
jokio lietuviško bendravimo.

Pats Rūtenis tebeserga lie
tuviško teatro reikalais. Jeigu 
jis būtų Adelaidėje, vistiek čia 
ką nors turėtume. Dabar buvę 
vaidintojai pakriko kaip žydo 
bitės.

V. Radzevičius

ISPANŲ ŽEMĖJE
R. SPALIS

(3)
Visą dieną braidžiojam po miestą. Ilgai stebime sta

tomą ir dar toli iki baigimo šv. šeimos bažnyčią, kurios 
keistas, patrauklus barokas prikala dėmesį. Aplankome 
vizituojantį milžiną, amerikiečių karo laivą, pasistumdo- 
me minioje, kuri daro daug malonesnį įspūdį, negu pran
cūzų, italų. Ji lyg ramesnė, kultūringesnė. Gerai nutei
kia ir krautuvės, kur kiekvienas valgomasis produktas 
imamas su replėmis. Gal tai tik Barcelonoje, bet pradžia 
gera. Pirmas geras įspūdis neišblėso. Progų pasidairyti, 
pavaikščioti po miestus buvo daug. Dėkingas Cookui, kad 
paliko tiek laisvo laiko. Keliaudamas po kitų organizacijų 
vėliava, neturėjau laiko apsidairyti. Po rodymo priedanga 
visad glūdėjo biznis, pirkimas, krautuvės. Užguitas turis
tas neturėjo laiko apsidairyti, pabūti vienas. Taigi šį 
kartą maloni staigmena.

Naktis. Deja ir ji su pakilusia temperatūra. Miegoti 
su pižama neįmanoma. Dairausi figos lapo, bet ir tas 
svilina. Ir taip iki pat Vitorio.

Iš Barcelonos į Valenciją 235 mylios. Pakeliui jūra, 
pušynai, daugybė palapinių, puikiausios vietos maudytis. 
Aukščiau apibūdintas vadovas anglas, atrodo, teigiamai 
nusiteikęs generolo Franko atžvilgiu. Jis tvirtina, kad 
Ispanija kylanti, kad daroma, kas galima ir darbinin
kams. Rodo jis mums eilę gražių nedidelių vasarnamių. 
Tai vasaros poilsiui darbininkams prie jūros ir temoka 
tik du pezetų per dieną. Likutį primokanti valstybė. Mū
sų šilingas lygus 8 su puse pezetui. žinoma, ne visi gali 
pasinaudoti ta parama, bet kiekvienas gali laukti eilės. 
Tokių kolonijų, vasarnamių statoma ir daugiau.

Valėncija respublikonų paskutinis pasipriešinimo 
punktas. Kiek dar išliko ten tos neapykantos, sunku 
spręsti, bet saugumas čia sustiprintas. Viešbutyje jau 
pareikalauti pasai. Prie 'budrių akių reikėjo pasirašyti 
ant tam tikro blanko ir tas parašas, spėju, buvo lygina

mas su paso parašu. Prieš pat Valenciją važiuojąs sunk
vežimis tyčiomis suko į kelio vidurį, prie pat geltonosios 
linijos, nenorėdamas praleisti mūsų turistų mašinos. 
Sunkvežimio šoferio žvilgsnis nerodė mums didelės mei
lės, pagaliau lenkiant jį.

Valėncija Blasco Ibanez miestas. Kaip ir visi senesni 
Ispanijos miestai, jis turtingas savo istorija. Graikai, 
kartaginiečiai, romėnai, gotai, maurai paliko čia savo 
pėdsakus. Apžiūrėję Valenciją, pernakvoję, skubam į 
puošnią Alicante. Važiuojame spalvingu pajūriu ir pus
dieniui sustojame pasimaudyti, čia pat užtvankos jūros 
druskai rinkti. Fotografuoju druskos kalnus, lyg sniegą, 
bet abejojimo žaltys drumsčia nuotaiką. Ant mano spal
votų filmų užrašyta laikyti jas vėsioje vietoje,tuo tarpu 
jos kaip blynas keptuvėje. Jei ne gėrimas, liežuvis ka
bėtų, kaip pas šunį lauke. O dėl to gėrimo, tai lakam jį 
kiekviena proga. Per visą savo gyvenimą neišgėriau tiek 
alaus bonkų, kiek per tas dvi savaites Ispanijoje. Ištrū- 
bijom su žmona per 100 buteliukų. (Tikiuosi, nepapiktin
siu mažutėlių). Pradžioje dar mėginau citrinų, apelsinų 
ir kitų nenuodėmingų skysčių, bet po jų pajusdavau tokį 
troškulį, nors šok iš mašinos. Tuo tarpu kilnusis alus at
gaivindavo netroškindamas ir net pasiganyti neversdavo, 
normaliai išgaruodavo saulės veikiamas. Jei kada anks
čiau ir pasisakydavau prieš alų, tai dabar nė žodžio. Ger
kit vyručiai!

Vanduo nepatartinas iš krano. Girdi, bacilos ir para
zitai lizdus turi ten. Revoliuciją gali sukelti kelionėje, o 
tai ypatingai vengtinas reiškinys, nes turistų mašina, tai 
ne miesto autobusas, kuris sustoja kas minutę. Taigi,visa 
mūsų kompanija vartojo tą išlaidesni skystį, už kurį teko 
mokėti, o ne tą iš krano. N? be to, žinoma, kelionėje vi
saip pasitaiko. Greičiausiai mūsų gerbiamas gydytojas 
paragavo gryną vandenį, taip dėl eksperimento, na ir 
įsitikino, kad vanduo nepatartinas gerti. Va, ir kelionės 
metu sumanė pasiganyti, šoferis, žinoma, sustabdė ma
šiną. o kaip tyčia, pasiganymui vieta menka, krūmų nėra. 
Mylių myliom nesutikom mašinos, o vieta judresnė: iš 
priekio ir užpakalio rieda mašinos. Bet tai jau daktaro 
reikalas. Mes jam netrukdėm. nro langą nesidairėm. Bet 
muziejuose, katedrose mūsų lėtasis daktaras pajaunėda
vo, atgydavo. Kai kiti jau šliedavosi sienų nuo nuovar
gio, jis dar pilnas klausimų, gyvas ritosi kartu stengda
masis neatsilikti. Tuo tarpu atletiškos išvaizdos turtuo

lis australas, seniai rezignavęs, palikdavo kur prie staliu
ko, o vėliau ir visai numojo rankas j visas kultūrines iš
vykas. Kartą pajudinau tą temą, pažymėdamas, kad to
kių turtų neturi nei JAV nei Australija. Jis patriotiškai 
pasipiktino, girdi, kaip gi ne, Australijoje irgi iškasami 
kaulai ir dinozaurų ir kitų, yra kas pasižiūri. Daugiau 
jau neteko pasikalbėti su juo kultūrinėmis temomis.

Pakeliui į Alikante apelsinu plantacijos, muskato 
vynuogės, iš kurių daromas specialus vynas, almono rie
šutai ir kitkas. Sustojame pavalgyti vietoje, kuri pagar
sėjusi savo kulinarine specialybe ir gėrimu. Gėrimas, 
anot vadovo, be lašelio alkoholio. Išmėginome, išgėrėme 
po stiklinę kitą ir ispaniškai prabilome, toks linksmumas, 
tokia nuotaika, toks velnio gėrimėlis! Tuo tarpu garsusis 
valgis — pakepinti ryžiai su visais šliužais, kurie tik 
randasi palaimintoje Ispanijos žemėje. Nedaug mūsų ra
gavo šį delikatesą, bet aš užsisakęs nenusinuodijau. Ry
žiai net skanūs, na kitos šlykštynės pavirintos, pakepin
tos nekrutėjo, dantys nuo iu kol kas neiškrito, minkštos. 
Už kelių dienų, saulės veikiamas, dar kartą užsisakiau 
šį delikatesą, žinoma, ne dėl vėžio, kuris maišėsi tarp 
baidyklių, bet dėl ryžių.

Bevažiuojant vietovaizdžiai ir augmenija visą laiką 
keitėsi. Mylių mylios alyvų medžių, oleandrų tvoros, kak
tusų laukai ir jų tvoros, mirtų gyvatvorės, palmių miške
liai, plačiausi ryžių laukai, medvilnės plotai, datulės, 
Granadoje net nokstančių bananų palmės.

Prieš Alicante prie palangiškai smėlingo pajūrio au
ga viešbučiai — dangoraižiai tartum grybai po lietaus. 
Vadovas tvirtina, kad net ij stebina tas temnas. Turistai, 
ispanai dirbą Vokietijoje, Prancūzijoje, milijonus sudeda 
kraštui, kyla jo gerovė, bet dar daug skurdo, pragyveni
mo lygis dar žemas. Tai matosi važiuojant toliau nuo 
pajūrio į pat Ispanijos širdi. Derlingos vietos vis labiau 
keitėsi Į dykumas, kur išdegę laukai ir dunksą kalnai 
priminė kaubojų filmus. Kanadietė patvirtino ta mano 
pažiūrą. Ji matė tokių vaizdų Kanadoje, JAV. Vietomis 
uolose iškaltos durys rodė gvvenamą namą. Tštisi kaimai 
tuose urvuose. Vadovas tvirtina, kad nėra taip bloga gy
venti ten. Viduje erdvu, vasarą nėra karšta, o tai tikra 
palaima, o žiema nėra šalta. Kai kur įėjimas, frontas 
gražiai išbaltintas, išgražintas.

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
♦ HENRIKAS MACIJAUSKAS, 

Vilties b-vės linotipininkas ir 
ilgametis tarnautojas, rugsėjo 
5 d. sukūrė šeimą. Po vestuvi
nių vaišių su giminėmis ir ar
timaisiais bičiuliais jaunave
džiai išvyko povestuvinei kelio
nei.

Vilties b-vės ir Dirvos bend
radarbiai linki jaunavedžiams 
laimės ir pasisekimo naują gy
venimo lapą atvertus.

♦ ALT CLEVELANDO SKY
RIAUS organizacijų atstovų su
sirinkimas Įvyksta sekmadieni, 
spalio 4 d. 12:00 vai. Lietuvių 
salėje, 6835 Superior Avė.

Bus svarstomi svarbūs politi
niai klausimai liečią JAV pre
zidentinius rinkimus ir patį ALT 
Clevelando skyrių. Visos ALT 
dalyvaujančios organizacijos pra
šomos atsiųsti po tris atstovus. 
Clevelando lietuvių visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir pasiklau
syti diskusijų. Smulkesnės infor. 
macijos bus paskelbtos vėliau.

Skyriaus Valdyba 
A. Pautienis, Pirm.

Cuyahoga Apskrities Common 
Pleas teismo teisėjas George 
J. McMonagle š.m. kovo 17 d. 
buvo gubernatoriaus tai vietai 
paskirtas, kaip tinkamiausias sa
vo Išsilavinimu ir teisme patir
tim.

Artėjant rinkimams, teisėjas
G.J. McMonagle kandidatuoja tai 
pačiai teisėjo vietai.

Teisėjas McMonagle, baigęs 
Cleveland College ir Cleveland 
Law School, savo teisine prak
tika greitai iškilo j pirmaujan
čias vietas ir neužilgo jam bu
vo suteiktos teisės ginti bylas 
prieš Aukšč. Teismą. Jis yra 
visos eilės profesinių - teisi
nių organizacijų narys ir rin
kimuose remiamas Clevelando 
teisininkų sąjungos.

• Kaip palikti namus šei
mai be skolos, nelaimės at
veju. Teiraukitės pas V. 
Giedraitį 944-6835 ar Z. 
ObHenĮ 881-7741.

Išnuomojamas butas
’ kamb. su atskira vonia, 
amo gale atskiras įėjimas. 

Idealus senesnei porai. Prie 
pat šv. Jurgio parapijos 

Teirautis HE 1-3373.
(101 - 104)

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

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 
KŪRINIŲ PARODĄ

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

KUN. P. DZEGORAIČIO 
KUNIGYSTĖS SUKAKTIS

Kun. Petras Dzegoraitis buvo 
(šventintas ( kunigus 1939 m. bir
želio mėn. 3 d.

Ėjo vikaro bei kapeliono pa
reigas (vairiose mokyklose. Vė
liau atsidūrė tremtyje, iš kur 
1952 m. emigravo Amerikon.

Pirmąjį paskyrimą gavo ( šv. 
Pranciškaus parapiją Toledo, 
Ohio. Ten išbuvęs penkerius me
tus, tarpininkaujant kleb, kun. 
V. Vilkutaičiui, atkeliamas asi
stento pareigoms ( šv. Jurgio 
parapiją, Clevelande.

šioje parapijoje, kurios klebo
nu dabar yra kun. B. Ivanauskas, 
kun. Petras darbuojasi ir dabar.

Pravartu būtų paminėti, kad 
kun. Petras, savo sukakties pro
ga, su kitais konfratrais soleni- 
zantais, išleido kun. St. Žilio pa
ruoštą knygą "Gyvenimo šal
tiniai", kuri buvo padovanota Ne
kaltai Pradėtosios Marijos sese
lių Ordenui, jaunimo stovyklos 
naudai.

Kun. P. Dzegoraitis savo iš
kilmingas šv. Mišias laikys š.m. 
rugsėjo mėn. 27 d. 10 vai. 30 
min., o pamokslą sakys prel. V. 
Balčiūnas.

Iškilminga vakarienė (vyks šv. 
Jurgio parapijos salėje 5 vai. 
P. P.

Primename kad ( iškilmingą 
vakarienę bilietų dar galima įsi
gyti Dirvoje, Spaudos Kioske pas 
V. Rociūną, Ateities Klubo pirm. 
J. Mikon(, bei sekmadieniais po 
pamaldų bažnyčios vestibiulyje, 
Pas Parapijos Komiteto narius.

Organizacijos, norinčios su
kaktuvininką sveikinti iškilmin
gos vakarienės metu, registruo
jasi pas Parapijos K-to nar( Pra
ną Stempuž( iki š.m. rugsėjo 
mėn. 20 d., skambinant telef. 
MU 1-8450.

Šv. Jurgio Parapijos 
Komitetas Clevelande

VIENAM VYRUI 
reikalingi du kambariai ir 
virtuvė,

Tel. 361 - 4270 nuo 6 vai. 
vak.

Paraginkit savo pažįs
tamus užsiprenumeruoti

DIRVĄ

GALIMA UŽSISAKYTI 
STASIO MOTUZO 

KURINIUS

Medžio meniškų kūrinių 
meisteris Stasys Motuzas 
turi sukūręs Lietuvos Vytį 
12x14 inčų dydžio, kainuo
ja su prisiuntimu $30.00,

Norintieji įsigyti Lietu
vos Vytį, prašomi kreiptis 
i Vytautą Braziulį, 1852 
Knowles Avė., Cleveland, 
Ohio 44112. Telefonas: MU
1-9404.

CLEVELANDO PARENGIMU
KALENDORIUS _

RUGSĖJO 19 Ir 20 D. Ame
rikos ir Kanados Skautininkių 
ir vadovių sąskrydis šv. Jur
gio parapijos salėje.

RUGSĖJO 20 D. susipažinimo 
pobūvis Čiurlionio Ansamblio na
muose. Rengia LVS Ramovė.

RUGSĖJO 27 D. kun. Petro 
Dzegoraičio 25 metų kunigystės 
jubiliejus - banketas, šv. Jurgio 
parapijos auditorijoje.

RUGSĖJO 27 - SPALIO 4 A. 
Tamošaitienės dailės, tautiniųau 
dinių ir drabužių paroda Čiurlio
nio Ansamblio namuose. Rengia 
LB I apyl. valdyba,

SPALIO 3 "Užburti vaikai". 
Vaidina Chicagos K. Donelaičio 
mokyklos teatro mėgėjų grupė 
šv. Jurgio parapijos salėje.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

FILATELIJOS KAMPELIS
(14) 

- - - - - - - -  ANTANAS DERNOTAS - - - - - - - - - - - - - -
DOMININKONŲ RESPUBLIKA 

(Karaibų jūroje) išleido 2 pašto 
ženklus, kuriais paminimas Bani 
miesto 200 metų (steigimas, kar
tu pagerbiamas tame mieste gi
męs gen. Maximo Gomez, žymus 
to krašto ir Kubos narys.

Bani miestas, Trujillo Valdės 
provincijos sostinė, guli pietinė
je krašto dalyje, prie Karaibų 
jūros, 20 mylių ( pietvakarius 
nuo Ciudad Trujillo. Mieste gy
vena apie 20,000 žmonių.

Maximo Gomez y Baez (1826- 
1905), Kubos generolas,gimėBa- 
ni mieste, Santo Domingo saloje. 
Tarnavęs nekur| laiką ispanųar- 

mijoje Santo Dominge ir Kuboje, 
jis prisijungė prie Kubos revo
liucionierių 10 Metų Kare prieš 
Ispaniją. Laike antros Kubos re
voliucijos (1895-98) jis buvo pa
keltas generolu ir paskirtas Ku
bos karinių pajėgų vadu. Kai 
JAV 1898 m. įsimaišė ( Kubos 
revoliuciją, jis Kubos armiją pa
vedė Amerikos žiniai. 1899 m., 
gavęs savo kariuomenei išlaiky
ti 3 milijonus dolerių, jis buvo 
pašalinus iš kariuomenės vado 
pareigų.

#♦*
LENKIJA išleido (domią isto

rinę 5 p. ženklų laidą Krokuvos 
Jogailos vardo universiteto 600 
metų (steigimo sukakčiai atžy
mėti. Pašto ženklai (graviruoti, 
papuošti vinjetėmis ir anų laikų 
lotynų šrifuis.

Krokuvos universitetą (steigė 
1364 m. gegužės 12 d. žymus anų 
laikų lenkų karalius Kazimieras 
Didysis (1310-1370), apdovanoda
mas j( žemėmis ir turuis ir pa
kviesdamas jin žymių profesorių 
(jo atvaizdas parodyus 40 grašių 
p. ženkle). Tačiau universitetas, 
praeityje dažnai vadintas akade
mija, dėl savo jaunumo ir nepri
tyrimo, tik vegetavo. Universite
to atnaujinimo darbo, uoliai rem
damas turtais, ėmėsi lietuvis Len

SPALIO 10 D. SLA 136 kp. va
karas. Programoje "Popiečio 
diagnozė" -- A. Kairio 3 scenos 
atidengimų žaismas.

SPALIO 17 - LAPKRIČIO 19 
Dailininko V.K. Jonyno meno pa
roda.

SPALIO 17 D. šv. Kazimiero 
Lituanistinės Mokyklos parengi
mas.

SPALIO 18 D. Lietuvių Bend
ruomenė rengia Lietuvių Dieną 
Naujosios parapijos salėje.

SPALIO 24 D. metinis Lithu
anian Village balius - banketas 
su programa Lietuvių salės pa
talpose.

SPALIO 25 D. Kristaus Kara
liaus akademija ir metinė vaka
rienė Nauj. parapijos salėje. Ren. 
gia Moterų Sąjunga.

SPALIO 3L Metinis Korp. Neo- 
Llthuania balius.

LAPKRIČIO 7 D. Pilėnų tunto 
vaidinimas šv. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 8 D. Šv. Kazimie
ro Lituanistinės Mokyklos ren
giami pietūs.

LAPKRIČIO 14 ir 15 D. Vai
dilos Teatro premjera "Užbur
toji dūdelė" šv. Jurgio parapi
jos salėje.

LAPKRIČIO 21 - GRUODŽIO 
17. Dailininko R. Viesulo meno 
paroda.

LAPKRIČIO 21 D. Inžinierių 
balius. Ruošia Korp! Plienas.

LAPKRIČIO 21 D Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LVS Ramovė.

kijos karalius Jogaila ir jo žmo
na karalienė Jadvyga, paaukojusi 
jam savo brangenybes ir užra
šiusi stambias beneficijas. Ka
ralius Jogaila specialiu aktu iš 
1400 m. universitetą atnaujino, 
ir jo atidarymas (vyko liepos 22- 
26 dienomis. Pats pirmas (sima- 
trikuliavo karalius Jogaila, j(pa
sekė daugelis didikų. Antruoju uni
versiteto rektorium buvo lietuvis 
Jonas Vaidutis. Jogailos ir Jad
vygos noru, universitetas turėjo 
būti krikščionybės židiniu, ruo
šiant dvasininkus Lietuvai. Tokiu 
jis ilgus laikus ir paliko. Lenki
nimu universitetas tada nesiver
tė, viskas buvo mokoma lotyniš
kai. Universitetą lankė daugybė 
ano meto Lietuvos šviesuolių. Čia 
dedame 2,50 zlotų pašto ženklą su 
karaliaus Jogailos ir karalienės 
Jadvygos atvaizdais.

Kiti pašto ženkluose parodyti 
šio universiteto lankytojai yra: 
šv. Kazimiero auklėtojas isto
rikas Jonas Dlugošas (60 gr.), 
astronomas Mikalojus Koperni
kas (60 gr.) ir mokslininkas Hu- 
go Kollątaj (40 gr.).

**♦
ŠVEDIJA išleido 3 pašto ženklų 

seriją to paties piešinio, kuria 
paminima poeto Karlfeldto 100 
metų gimimo sukaktis. Pašto 
ženklo piešiniui motyvas paim
tas iš jo eilėraščio "Elie Him- 
melsfard".

Erik Axel Karlfeldt (1864- 
1931) gimė Tolvmansgarden dva
re, Krylbo valsč., Dalarnos pro
vincijoje. 1892 m. baigė Upsalos 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilIiam 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

universitetą. Pradžioj mokyto
javo, vėliau buvo Stockholmo Ka
rališkosios bibliotekos bibliote
kininku. Nuo 1912 m. ik! savo 
mirties buvo švedų akademijos 
sekretorium, o nuo 1907 m. Ir No
belio komiteto nariu. Parašė ke
letą poezijos rinkinių Ir dvi mo
nografijas. Pirmas poezijos rin
kinys — "Tyrlaukių ir meilės 
dainos" išėjo 1895 m. Savo poe
zijoje su ypatinga išraiška ir sa
votišku stilium vaizdavo gimtojo 
krašto gamtą, žmones ir jų san
tykius. Jau po jo mirties — 1931 
m. jam buvo paskirta Nobelio 
literatūros premija.

***
V. VOKIETIJA išleido 5 p. ženk- 

lų seriją su jos žymesnių mies
tų vaizdais. Čia dedame 20 pfe- 
nigių p. ženklą su Tautinio Te
atro vaizdu Muenchene.

Muenchen (lot. Monachium) bu
vo (kurtas vienuolių 1158 m. (už
tat ir vardą turi nuo vienuolio 
-- Moench) prie Isaro upės, Du
nojaus (tako, apie 50 km.. ( šiau
rę nuo Alpių kalnų. Miesto herbą 
taip pat sudaro vienuolis išskės
tom rankom. Vietovėje pradžioje 
tebuvo tik druskos kasyklos ir 
sandėliai, bet vėliau išaugo mies
tas, kuris nuo 1255 m. padarytas 
visos Bavarijos sostine. Didesnę 
miesto dalį XIV šimtm. sunaiki
no gaisras. Trisdešimties Metų 
kare miestą buvo užėmę šve
dai, 1705 ir vėl 1742 m. — 
austrai. Valdant Bavarijos ka
raliams Liudvikui I ir Maksi
milijonui miestas XIX šimtm. ne
paprastai išaugo ir išgražėjo: 
miestas tapo žinomas kaip me
no ir mokslo centras. Į čia 1826 
m. iš Landshuto buvo perkeltas 
universitetas, atidaryta daugybė 
mokslo ir meno institucijų, plau
kė iš visų kraštų studentai. Ne
maža ir lietuvių šviesuolių studi
javo Muenchene. 1923 m. čia įsi
steigė Nacionalsocialistų partija 
su jos Adolfu Hitleriu. Per II 
Pas. karą miestas labai smar
kiai buvo sunaikinus amerikie
čių aviacijos ir sugriauta dau
gelis senų meno paminklų. Per 
karą ir po jo mieste buvo su
sispietę apie 200 lietuvių pabė
gėlių, kurie buvo išplėtę gyvą 
kultūrinę veiklą. Tam tikras skai
čius jų ir dabar ten tebegyvena. 
Šiuo metu mieste yra apie 1 mil. 
gyventojų.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŽALIOJO INTERNACIONALO 
SUVAŽIAVIMAS WASHINGTONE

š.m. rugsėjo mėn. 5-6 dieno
mis VVashingtone įvyko Žaliojo 
Internacionalo suvažiavimas, ku
riame, E. Devenienei neatvykus, 
lietuvius atstovavo B. Params- 
kas. Iš lietuvių suvažiavime dar 
dalyvavo: H. Blazas, pulk. K. 
Škirpa, J. Audėnas, Dr. J. Pa
jaujis - Javis, P. Zundė, K. Žal- 
kauskienė ir pulk. K. Grinius su 
ponia.

Pirm. S. Mikolaičikui iš pa
reigų pasitraukus, nauju Sąjun
gos pirmininku išrinktas buv. 
Vengrijos ministeris pirminin
kas Ference Nagy.

* AKTORĖ JULIJA CUONĖ- 
LIENE pranešinės Madų Parodos 
metu rugsėjo 27 d. Jaunimo Cent
re, Chicagoje. Sceną dekoruoja 
dail. M. Ambrozaitienė, o paveiks
lą loterijai padovanojo dail. V. 
Krištolaitytė.

JURGITA STANAITYTĖ,Biru
tės ir Juozo Stanaičių dukrelė, 
šių metų rugsėjo 26 d. 11 vai., 
šv. P. Marijos Gimimo bažny
čioje, Marąuette Parke, Chica
goje priims moterystės sakra
mentą, ištekėdama už savo tau
tinių šokių partnerio Rimanto 
Stropaus. Vestuvinės vaišės 
(vyks vakare šv. Kryžiaus salė
je.

Lietuvos Generalinam Konsului New Yorke

JONUI BUDRIUI
mirus, p. Budrienei ir Jos šeimai reiškiame 
gilių užuojautų.

Bronė ir Antanas Kalvaičiai

Lietuvos Generaliniam Konsului

a. a. JONUI BUDRIUI,
didžiam kovotojui dėl Lietuvos laisvės baigus 
žemiškąją kovą, dalinamės liūdesiu su jo 
žmona Regina ir artimaisiais.

Valerija ir Bronius Nemickai 
su šeima

Lietuvos Generaliniam Konsului

♦ K. DONELAIČIO Lituanisti
kos mokykla mokslo metus pra
dėjo rugsėjo mėn. 12 d., Mar- 
quette Fieldhouse, Kedzie Avė. 
ir Marąuette Rd. Į darželį pri
imami 5-kių metų vaikai.

Šeštadieni, rugsėjo mėn. 19 d, 
prasidės normalios pamokos val
diškoje mokykloje, Fairfield Avė. 
ir 69 gatvės kampas (McKay val
diška mokykla). Pradžia 9 vai. 
ryte.

Lituanistikos mokyklas privalo 
lankyti visi lietuviai vaikai!

tos ANGELES
Lietuvių Tautinių Namų pasku

tinė šios vasaros - rudens gegu
žinė (vyks rugsėjo mėn. 20 d. 
Arroyo Seco Parke prie 60 Avė. 
(važiuojant Pasadenos freeway). 
Į LT Namų gegužines gana skait
lingai susirenka Los Angeles ir 
jos apylinkių lietuviai. Vieni at
vyksta pasilinksminti, susitikti 
su savo paž(stamais ar naujų pa
žinčių susirasti, kiti ateina su sa
vo moraline ir materialine para
ma , neretai ir su didesne suma 
LT Namus paremti. Iš LT Namų 
parengimų gautas pelnas išimti
nai naudojamas LT Namų pageri
nimo reikalams. LT Namų vado
vybė yra užsimojusi ir šiemet 
atlikti visą eilę patobulinimų. 
Tam reikalinga lietuvių visuo
menės talka ir parama. Gegu
žinėj veiks LT Namų dalininkių 
namie pagaminto maisto, šaltų 
gėrimų bufetai, o taip pat ir tur
tingas laimėjimų stalas, kuriam 
vertingas dovanas paprastai su
aukoja LT Namų dalininkai ir 
gausūs LT Namų bičiuliai. LT 
Namų gegužinė visiems atsi
lankiusiems žada bičiulišką ap
linkumą ir ta pačia proga sutei
kia kiekvienam iš mūsų galimy
bę paremti Los Angeles lietuvių 
kultūrin} - tautini židinį. Taigi, 
raskime laiko š.m. rugsėjo 20 d. 
susitikti LT Namų gegužinėj. Pra
džia -- 12 vai. 30 min., pabaiga 
-- saulutei nusileidus ir vaka
ro sutemoms pradėjus supti par
ką. A. A.

šių metų liepos mėn. 25 d. Hartforde susituokusius inžinierių 
Mykolą Pakšt( ir dailininkę Audronę Dragunevičiūtę su duona ir 
druska pasitinka tėvai.

SUKŪRĖ LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ

šių metų liepos 25 d. Hart
forde, lietuvių šv. Trejybės baž
nyčioje susituokė inžinierius My
kolas Pakštys ir dailininkė Aud
ronė Dragunevičiūtė. Moterystės 
sakramentą suteikė kunigas dr. 
Valdemaras Cukuras. Vestuvi
nės vaišės vyko Lietuvių Ame
rikos Piliečių klubo svetainėje.

Jaunasis -- Mykolas Pakštys 
yra baigęs Tafts Universitetą 
(Bostone) bakalauro laipsniu sta
tybinėje inžinerijoje. Vėliau Įgi
jo magistro laipsni inžinerijos 
mechanikoje Northeastern Uni
versitete (taip pat Bostone). Da
bar dirba kaip vyresnis inžinie
rius General Dynamic - Electric 
Co. tyrinėjimų ir vystymo labo
ratorijoje, Groton, Conn.

Būdamas moksleiviu ir studen
tu aktyviai dalyvavo ateitininkuo
se. Yra baigęs aukštesniąją litu
anistikos mokyklą. Ilgus metus

NEW YORK
* NEW YORKO dainininkai ir 

šokėjai ir po Lietuvių Dienos ne
turi poilsio: reikia ruoštis New 
Yorko Lietuvių Dienai, kuri 
(vyks rugsėjo mėn. 20 d. New 
Yorko paviljone, čia dalyvaus 
New Yorko chorai ir šokėjai, 
talkininkaujant kaimynams iš 
New Jersey; New Yorko Operetės, 
trijų parapijų chorams ir poniai 
J. Matulaitienei su savo šokė
jais nėra atostogų šįmet, darbe 
ligi ausų.

* NEW YORKO VYRŲ CHORAS 
susiorganizavęs prieš metus jau 
kviečiamas gastrolėms. Rugsė
jo 6 d. dainavo Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademijos suvažia
vime Fordhamo universitete, o 
spalio 24 d. pakviestas dainuo
ti Baltimorėn, kur dalyvaus ir 
akt. V. Žukauskas. Choras repe
ticijas pradeda rugsėjo mėn. 13 
d. Lietuvių Atletų Klubo patalpo
se, Ridgewoode. Teko nugirsti, 
jog eilė naujų dainininkų ruošia
si įsijungti J choro eiles.

* VAIDINTOJŲ TRUPĖ, vado
vaujama V. Žukausko, pavasari 
Brooklynę pastatė A. Kairio 3 v. 
komediją "Diagnozė". Vaidini
mas turėjo gražų pasisekimą. 
Trupė jau turi kelis pakvietimus 
gastrolėms. Rugsėjo mėn. 26 d. 
bus vaidinama Baltimorėje, o 
spalio mėn. 3 d. Philadelphijo
je. Be to, žmonėms pageidaujant, 
bus kartojama Brooklynę ir vyks
ta pasitarimai dėl eilės kitų gas
trolių.

Žodžiu, New Yorkas kruta. Tai 
vis Lietuvių Dienos dvasia. Rei
kia tikėtis, jog toji dvasia pasi
liks gyva lietuvių širdyse ir pa
skatins visus labiau susidomėti 
kultūrine veikla.

Sinus 

buvo veiklus dalyvis tautinių šo
kių ansambliuose.

Jaunoji -- Audronė Dragune
vičiūtė šiais metais baigė Phila- 
delphia Museum College of Art 
(Philadelphijoje) gaudama baka
lauro laipsni tapyboje. Visus ke
turis metus college gavo pilną 
stipendiją. Su savo darbais daly
vavo ne tik college’o, bet ir vie
šose parodose (profesorių reko
mendacija). Iš mažens (nuo 6 me
tų amžiaus) buvo pareiginga, 
veikli skautė ir dabar priklauso 
akademikų - skautų sąjungai. Už 
pasidarbavimą skautybeiapdova
nota Vėliavos žymeniu. Visą laiką 
uoliai lankė lituanistinę mokyklą.

Rugsėjo mėn. jaunieji kelioms 
savaitėms vyksta ( Europą.

Reikia tikėtis, kad pradėdami 
naują gyvenimą Mykolas ir Aud
ronė Pakščiai ir toliau bus akty
vūs lietuviškoje veikloje.

* SENATAS NUTARĖ, po aud
ringų diskusijų, atnaujinti Bobby 
Baker aferų tyrinėjimą. Tai ne
maloni byla, kurią buvo bandyta 
užtušuoti, bet respublikonai ne
siliauja ją panaudoję priešrinki
minėje kampanijoje kaip įrodymą 
demokratų administracijoje įsi
galėjusios korupcijos.

* W.E. MILLERIS, respubli
konų kandidatas l vicepreziden
tus, pareiškė, kad prez. Johriso- 
nas turėtų atsisakyti savo tele
vizijos ir radijo stoties, kaip vals
tybės kontroliuojamos (monės. 
Tai, esą praskaidrintų "vyriau
sybės moralini klimatą".

Korp! Neo-Lithuania filijos stovykloje per vėliavos pakėlimą. J. Gaižučio nuotrauka

REMIA ŠEN. B.

1964 m. rugpiūčio mėn. 9 d. 
New Jersey lietuviškų kolonijų 
atstovai. Lietuvių Svetainėje, įs
teigė šen. Goldwateriui remti 
komitetą. Goldwateriui iš taip va 
dinamų liberalų pusės yra ker
giami (vairiausi epitetai kaip: 
negrų prispaudėjo, besaikio eks
tremizmo kurstytojo, trigger- 
happy šalininko, karo provoka
toriaus ir t.t. Tikrumoje gi, ar
čiau susipažinę su Arizonos se
natoriaus platformos programa 
pastebės, kad tas tariamas bau
bas Amerikai ir Sovietų pagrob
tiems kraštams teikia gana kon
krečių vilčių. Užsienio politikos 
klausimais Goldwateris yra pa
reiškęs:

* Šaltajame kare iš defensy- 
vos pereiti J ofensyvą.

* Sudaryti efektingą strategi
ją prieš (vairias nuolaidas so
vietams.

* Aiškiai pasakyti komunis
tams, kad jiems bet kur pažei
dus taiką, jokių privilegijų ne
bebus.

* Atmesti bet kokią tendenciją, 
kad komunistai esą atsisakę no
ro užvaldyti pasauli ir kad "so
tus komunistas esąs mažiau pa
vojingas, negu alkanas".

* Siekti darbais išlaisvinti 
Maskvos satelitinius kraštus.

* Sustiprinti vakarų sąjungi
ninkų bendradarbiavimą, o ne

Vanda Vaitienė ir Aldona Leitienė važiuoja iš Detroito (Chicagą 
modeliuoti ten vykstančioj Madų Parodoj, Ark. J. Matulaičio Se
nelių Namų statybai paremti.

GOLDWATERĮ

vesti bereikšmes konferencijas 
su rusais.

♦ Prekiauti su komunistais tik 
tuo atveju, jei tas padeda suma
žinti jų (ūką ir galybę.

Tai tik dalis Goldwaterio pro
gramos. Kad sovietų pataikauto
jams ir taikos apaštalams tai ne
patinka, visai suprantama. Bet 
milijonai amerikiečių galvoja ki
taip ir tai pa rodė Goldwaterio no
minacijos balsų gausumas. Lie
tuviai, norėdami jį paremti, o tuo 
padėti ir savo tėvynei Lietuvai, 
nutarė konkrečiai prisidėti prie 
Goldwaterio išrinkimo ( prezi
dentus.

Jau daugelis New Jersey kolo
nijų turi komitete savo atstovus: 
Jamestown — Pranas Puronas, 
Elizabeth -- Albinas Stukas ir 
Kazys Bartys, East Orange — 
Albinas Trečiokas, Paterson — 
A. Gustas, Perth Amboy — adv.
F. Rėps, Newark -- Inž. Valen
tinas Mėlinis, So. Orange -- inž. 
Vladas Dilis. Dar bus atstovų ir 
iš kitų vietovių kaip: Linden, 
Harrison, Kearny, Bayonne, Jer
sey City. Tuo norima išplėsti 
veiklą ir užmegsti darbą su New 
Jersey respublikonų partijos vy
riausia būstine. Reikia tikėtis, 
kad dauguma lietuvių balsuotojų, 
matydami tokią programą, reika
lą supras ir balsavimo dieną ati
duos savo balsus už senatorių 
Barry Goldwater(.

j.P.v.

a. a. JONUI BUDRIUI 
mirus, p. Olgai ir Vaciui Numgaudams ir ju 
šeimai nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Irena ir Jonas Rimkūnai

VIRSEBAMI CHIUIM PIRKITE MI.I0.IB MIIIIERMO.JB
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
A. A.

VALERIJONUI MIČIULIUI
mirus, žmoną Oną, sūnus Valentiną ir Broniu 
su šeimomis, broli Piju, sesę. Oną su šeimo
mis ir brolius Joną bei Juozapą su šeimomis 
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

Juozas Stanaitis su šeima

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Imp. 3-Star FRENCH COGNAC.................. 5tK
2. Antiąue Bourbon JKentucky Str. Whiskey..5th
3. CANADA DRY VODKA............................. 5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy............... 5th

1.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liąucur.......
6. CHIANTI Imported Winc ..
7. Zeller SCHWARZE KATZE

5th 4.75
5th .98
5th 1.29
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