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Nauji veidai sovietų valdžioje MIRĖ DR. VINCAS TERCIJONASI

Ar naujų žmonių, kitos kartos 
atstovų atsiradimas sovietų val
džioje gali privesti prie atmainų? 
Jei valdžios hierarchijoje Mask
voje atsiranda nauji,amžiumi jau
nesni politikai, tai ar tai reikštų 
posūkį didesnės laisvės, liberali- 
zacijos kryptimi? Tokie klausi
mai svarstomi tiek Vakaruose, 
tiek pačių sovietijos gyventojų. 
Jei įvyksta kai kurie asmeniniai 
paskeitimai partijoje, tai mano- 

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

ma, kad turėtų įvykti pasikeiti
mai ir žemesniuose partijos pa
daliniuose.

Pažvelgę į asmeninę partijos 
viršūnių Maskvoje sudėti turėsi
me pripažinti, kad be partijos 
centro komiteto pirmojo sekre-

PIETINIAME VIETNAME viešpatauja toks chaosas, kad bet 
kokiam stebėtojui sunku susiorientuoti. Komunistų propagandistai 
visą kaltę verčia amerikiečiams, nors patys gerai žino, kad tai 
netiesa.

Amerika J Pietinį Vietnamą yra sukišusi ir tebekiša milijonus 
dolerit). Ten ji yra nusiuntusi savo karius ir laivyną apsaugojimui 
šio krašto nuo komunistinio tvano. Bet tuo tik dar kartą buvo įrody
ta, kad negalima padėti kraštui atsilaikyti prieš komunizmą, jei jis 
pats nenori sau padėti. Gi Pietiniame Vietname kovos vyksta visur 
ir tarp visų. Budistai kovoja prieš katalikus, civiliai prieš kariš
kius. Pagaliau ir tarp pačių kariškių nėra vienybės. Tie nesutarimai 
tik padeda komunizmui insifiltruoti.

Chaosas Pietiniame Vietname nėra amerikiečių įsikišimo iš
dava. Bet amerikiečiai negali šį kraštą palikti savo likimui. Jei iš 
ten jie pasitrauktų, per vieną dieną komunizmas įsigalėtų,o pralau
žęs šią užtvarą, išsilietų ir J kaimyninius kraštus: Laosą, Kambodi- 
ją, Burmą. Pavojus grėstų net ir Indijai. Tad kaip matome, Pietinis 
Vietnamas yra svarbiausias užraktas į Azijos Pietryčius.

Tačiau situacija Vietname nėra jau taip baisiai aliarmuojanti. 
Galima net šypsotis, nes Azijos Pietryčių neramumai yra lygiai 
nemalonūs Maskvai, kaip ir Washingtonui.

Siaurinio Vietnamo užnugaryje šiandien stovi ne Chruščiovas, 
o Mao Tse-tungas, gi Pietiniame Vietname komunistai partizanai 
klauso įsakymų iš Pekino, bet ne iš Maskvos. Išvadoje, šiandien 
komunizmo ekspansija Azijos Pietryčiuose labiau domisi Mao negu 
Chruščiovas. Aišku, Kremlius neatsisakė nuo pasaulinės revoliuci
jos tikslo, bet Nikita nenori, kad tos revoliucijos vaisius skintų 
Mao. Iš kitos pusės Chruščiovas negali eiti ranka rankon su ameri
kiečiais, net jei ūme būtų jo interesas. Jis negali bendradarbiauti 
su "imperialistais".

Mao žino kokioj situacijoj yra Chruščiovas. Kartu jis žino, kad 
negali iš rusų tikėtis karinės pagalbos kare prieš Ameriką. Bet jis 
tikisi, kad masė nusvers viską. "Karas negalės mūsų visų palaidoti" 
sako jis. Ir jei Chruščiovas nepaskubės Pekinui.} pagalbą, jis praras 
savo įtaką komunistiniame pasaulyje ir leis Mao Tse-tungui perimti 
J savo rankas komunizmo vadovybę. Tad sunku numatyti, koks būtų 
Chruščiovo sprendimas konflikto atveju.

Kaip matome Azijos Pietryčių problema yra komplikuota netik 
Vakarams, bet lygiai ir Maskvai, kuri prisibijo, kad Mao nepamestų 
galvos ir nepradėtų karo.

Lietuvių Diena New Yorke virto į Lietuvių savaitę, Rūta Lee- 
Kilmonytei mugėje pasirodant įvairiuose paviljonuose, televizi
joje ir gražiai ją priėmus ir visur pristačius mugės vadovybei.

Mūsų dailininkės H. Kulber-Kulbokas tarpininkavimu, beveik vi
są laiką Rūtą Lee-Kilmonytę lydėjo ir kur buvo reikalas vežiojo 
aktorius ir pasižymėjęs sportininkas Kenneth Rooney. Nuotrau
koje Rūta Hollywoodo paviljono paminklinėje lentoje įspaudžia 
Lietuvių Dienos ženklelį. Salia jos akt. Kenneth Rooney.

ir

ŠIANDIEN IR RYTOJ

PARYŽIAUS aerodrome du prancūzai stebi išskrendančią rumu
nų delegaciją.

— Ar nestebėtina ,kiek daug delegacijų iš komunistinių kraštų 
lankosi šiuo metu Prancūzijoje? -- sako vienas.

— Nėra ko dėl to stebėtis, -- atsako kitas. -- Stebėtina tai, 
kad jie grįžta namo!...

(vg)

toriaus -- N. Chruščiovo, dau
giausia reikšmės bei įtakos tenka 
skirti CK vykdomiesiems orga
nams: komiteto prezidiumui ir 
sekretoriatui.

Iki 1960 m. partijos vykdomo
ji galia buvo sutelkta CK prezi
diumo rankose. 1960 metais ste
bėjome valdžios perorganizavi
mą: CK sekretoriatas buvo žy
miai padidintas. Priešingai sta
lininiams laikams, sekretoriais 
virto jaunesnio amžiaus žmonės 
ir atsisakyta taisyklės, kad sek
retoriato žmonės turi būti drauge 
prezidiumo nariais. *

Amžius virto svarbiu veiksniu. 
Kuo jaunesni žmonės patenka Į 
vadovaujančias vietas prezidiu
me ir sekretoriate, tai juo la
biau tikra, kad jų politinei pasau
lėžiūrai turėjo mažiau įtakos sta
lininis laikmetis, taip pat labai 
galima, kad jų mentalitetas skir
sis nuo Stalino mokinių ar pa
sekėjų galvosenos. Be to, jau
nesnės kartos žmonės papras
tai būna daugiau išsilavinę, jie 
stipresni ne tik marksistinės 
doktrinos "įsavinime", jie daž
nu atveju turi ir aukštųjų mokyk
lų diplomus.

Pagal amžių ir pagal laikme
čius, kaip teko subręsti politiš
kai ar partiniai, partijos vir
šūnės šulus galėtume paskirs
tyti J tris grupes -- jos apima | 
ir prezidiumo sekretorius.

Pirmoji grupė — senieji, Le
nino ir Stalino laikmečių bolše
vikai: šiais meteis miręs Kussi- 
nen (gimęs 1881 m.), Švernikas 
(1888), neseniai A. Tarybos pir
mininku pakviestas Mikojanas 
(1895) ir Chruščiovas (1895). Jų 
rankose sutelkta didžioji valdžios 
dalis, nors aišku, kad šie vyrai 
tegalės valdyti tik kelerius me
tus. Jie išmirs ar bus perkelti 
kitur. Į antrąją kategoriją pri
skirtini partiečiai, išauklėti dar 
stalininėje epochoje, tačiau par
tinę karjerą pradėję po Stalino 
mirties 1953 m. Pirmoje eilėje 
žymėtinas, greičiausiai Chruš
čiovo įpėdinis - Brežnevas (g. 
1906 m. taigi dabar sulaukęs 58 
m. amž.), toliau seka Suslovas 
(1902), Kosyginas (1904), Voro- 
novas (1910), Podgornyj (1903) 
Kirilenko (1906) ir kandidatai į 
CK prezidiumą: Možanavadze 
(1902) ir Iljičiovas (1906). šioje 
grupėje tik du asmens pradėjo 
karjerą Stalino laikais — Sus
lovas ir Kosiginas. Pagaliau tre
čioji grupė,tai žmonės, kurie po
litiškai subrendo ir partinę kar
jerą pradėjo Chruščiovo valdy
mo laikmetyje. I tą grupę įeina: 
Polianovskis (1915), vienintelis 
grupės narys, esąs prezidiumo 
nariu, kandidatai: Grišinas (1914) 
Mazurovas (1914), Rušidovas 
(1917), Ščerbickis (1918) ir Jefre- 
movas (1916), be to CK sekreto
riato nariai, nepriklausą prezi
diumui: Demivievas (1918), Pono- 
mariovas (48 m. amž.), šelepi- 
nas(1918) Poliakovas (1915), Ruda 
kovas (1906), Titovas (1913) ir 
Andropovas (1914),

Pagal Vakaruose turimas ži
nias, visose trijose grupėse ga
lime įžiūrėti daug skirtingų nuo-

I

- Palauk dar truputį, paskui mes suvesime sąskaitas su laimėjusiu’ ...

monių, net nesutarimų. Tie skir
tingumai pasireiškia nustatant 
bendrą kryptį vidaus ar užsienio 
politikai, kryptį, kuri turėtų pa
lengvinti rasti išeitį išbrendant 
iš sovietus kamuojančios krizės 
ūkio srityje. Tikėtasi, kad asme
ninėje partinių viršūnių sudėtyje 
gali būti pakeitimų. Kai šių metų 
vasario 10-15 d. Maskvoje įvyko 
partijos plenumo posėdžiai, pa
sirodė, kad tie spėliojimai buvo 
per ankstyvi. Vakaruose mano
ma, kad paskiros frakcijos ar 
grupės dar nepriėjusios prie ga
lutinių sprendimų-- jie liestų po
litinę liniją, taktiką bei progra
mą ne artimiausiam laikotarpiui, 
bet bent keleriems metams. įvy
kus sprendimui, logiškai galvo
jant, teks paskirstyti vaidmenis, 
pakeisti Žmones ir tuo metu 
lengvai galės atsirasti kova dėl 
valdžios. Ji būsianti vedama tarp 
2 ir 3 grupės atstovų ir joje 
daugiau svers ne ideologiniai ar 
programiniai, bet labiau asme
ninės karjeros sumetimai. Pir
moji grupė nelaikytina svarbiu 
konkurentu.

Antrajai ir trečiajai grupei 
priklausančių vyrų tarpe tik vie
nas neabejotinai ir atkakliai sie
kia valdžios -- tai Suslovas. O 
jauniausioje, trečiojoje grupėje 
daugiau kreipia dėmesį 45 m. am-

(Nukelta į 2 psL)

Demokratai įsi
tikinę laimėsią 
rinkimus

* PREZIDENTO JOHNSONO, 
kartu ir kandidato į prezidentus 
sekantiems 4 metams, iki šiol 
pasakytos kalbos stebina demo
kratų partijos politikierius. Pvz., 
Marrisburg, Pa. kur susirinko 
jo kalbos išklausyti ko ne visas 
partijos elitas, vienas iš Michi- 
gano demokratų pareiškė, kad 
tai buvusi "blogiausia rinkimi
nių metų kalba, kokią esu gir
dėjęs". įsivaizduokit, sako jis, 
atvažiuoja kandidatas rinkimi
nei kalbai pasakyti, o čia išgirs
ti komplimentus respublikonų 
gubernatoriui Scrantonui!

Žinantieji prez. Johnsono stra
tegiją, aiškina, kad tuo būdu John- 
sonas stato politinį kolosą. Jis 
apima savo kalbose problemas 
nuo kairės iki dešinės. Jis api
ma visas politines problemas ir 
jis tai daro pasigėrėtinai. Pvz., 
Detroitą demokratų kandidatai 
paprastai išnaudoja didžiųjų pra
monės koncernų puolimui. Sį kar
tą nebuvo kaip jų pulti -- jie be
veik visi yra Johnsono pusėje.

Anot vieno demokratų optimis
to, dalykai klostosi taiptgerai, 
kad kelia net -- susirūpinimą. 
Atrodo, žmonės galvoja, kad 
lenktynės jau pasibaigę. "Mes 
nebesurandame opozicijos". Ži
noma, dar likę kelios savaitės 
iki rinkimų įvykius gali pakreip
ti Į ne tiek jau optimistišką pu
sę. Bet tuo tarpu demokratų sa
vim pasitikėjimą sunku paneig
ti.

A. A. DR. VINCAS TERCIJONAS

Dr. Vincas Tercljonas mirė 
1964 m. rugsėjo 12 d., 4 vai. p.p. 
New Yorke. Jo netekus, veikli 
mūsų gydytojų kolegija nustojo 
aktyvaus ir pasižymėjusio na
rio, o lietuvių visuomenė as
menybės, visą gyvenimą skyru- 
sios lietuviškiems reikalams.

Velionis gimė 1890 m. rugp. 7 
d. Amalaviškių km., Padovinio 
valsč., Marijampolėsapskr. Bai
gęs Marijampolės gimnaziją, 
medicinos mokslus ėjo Varšuvos 
ir Maskvos universitetuose. Ka
ro metu baigęs mokslus jaunuo
lis neišvengė karo tarnybos ir 
jam teko būti pulko gydytoju.

Grįžęs Lietuvon ir iki 1924 
m. išbuvęs gydytoju Lietuvos ka
riuomenėje, perėjo įKaunovalst. 
vaikų ligoninę, o vėliau iki pat 
1941 m. dirbo Vyt. Didž. Univ. 
Vaikų klinikoje. Buvo įžymus vai
kų ligų specialistas.

Dirbdamas savo profesijoje ir 
pamėgtoje srityje, neužsidarė 
siaurame profesijos akiratyje, 
bet aukojo laiką ir energiją, kad 
savo atsiektomis mokslo žinio
mis pasidalinus su plačiąja vi
suomene, keliant vaikų globos ir 
sveikatingumo lygį naujai atsikū
rusiose Nepr, Lietuvos instituci
jose. Čia jis kūdikių globos d-jų 
gydytojas, dėsto higienos reika
lavimus Jv. organizacijose ir 
kursuose, rašo J spaudą medici
nos ir higienos klausimais, skai
to paskaitas per radiją ir t.t.

Įvairiausiuose leidiniuose ne
apsieita be d r. V. Tercijono 
straipsnių, kuriuose neapsiri
bojama vien medicinos turiniu. 

* Jis domisi savo profesijos ko
legų gyvenimu, yra parašęs eilę 
pasižymėjusių gydytojų biografi
jų. Ir išeivijos kelyje rasi velio
nį ir L.E. bendradarbių eilėse. 

ir spaudoje atsiliepiantį įvairiais 
klausimais.

Yra išleista visa eilė jo para
šytų knygų ir brošiūrų, daugiau
sia vaikų higienos ir sveikatos 
klausimais.

Pažvelgus į dr. Vinco Terci
jono nueitą gyvenimo kelią, randi 
pačius būdingiausius lietuvio gy
dytojo - visuomenininko bruožus. 
Jis ne tik pats dirba, bet uoliai 
remia visus naudingus darbus, 
prie kurių kitaip pats jau nebe
suspėja prisidėti. Remia jis 
spaudą, neapsiribodamas siaurų 
pažiūrų rėmais. Jis vienas iš pir
mųjų Vilties d-jos narių. Savo 
tūkstantine jis remia LB darbus 
(trečiojo suvažiavimo proga), 
tūkstantine jis jungiasi į Lietu
vių Fondą ir t.t.

Liga pakirto kad ir nebejauną 
amžiumi, bet gyvą ir lietuvių vi
suomenei pasišventusią asmeny
bę.

* KENNEDŽIŲ ŠEIMOS remia
mas Massachusetts gubernato
rius E. Peabody pralaimėjo pir
minius rinkimus, demokratų kan • 
didatu į gubernatorius išrinkus 
jo padėjėją F r. X. Bellotti.

* VISUOTINAS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS suvažiavimas Ro
moje pradėjo savo trečiąją se
siją, ją iškilmingai atidarius Po
piežiui Povilui VI. Arti 2000 kar
dinolų ir vyskupų spręs Bažny
čios reformos klausimus, jų ei
lėje ir vyskupų teisių bei atsa
komybės praplėtimą. Vienu iš 
pagrindinių klausimų yra sie
kiai krikščionių vienybei įgyven
dinti.

* VALSTYBĖS SEKRETORIUS 
DEAN RUSK, kalbėdamas ekono
mistų klube, Detroite, pareiškė, 
kad sugestijos reikalaujančios 
siena atsitverti nuo komunistinio 
pasaulio, neatitinkančios šių die
nų reikalavimams. Jis įrodinėjo, 
kad laimėjimas laisvei gali bū
ti atsiektas tik lanksčia užsie
nio politika. Jis taip pat gynė 
gerėjančius ir tamprėjančius ry
šius su mažesnėmis komunistų 
valdomomis valstybėmis Rytų 
Europoje.

* VISOMS P. AMERIKOS VALS
TYBĖMS, išskyrus Meksiką, nu
traukus diplomatinius ryšius su 
Kuba, žymiai sumažintos galimy
bės Castro partizanams veržtis 
su ginklais ir propaganda. Tai ir 
buvo vienu iš pagrindinių tikslų, 
siekiant tokios izoliacijos.
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Prezidentas de Gaulle, Prancūzija, Tretysis 
Pasaulis, Lietuva ir... Vlikas J. Lanskoronskis

(8)
Satelitinių kraštų emancipaci

jos perspektyvoje, pavergtų ir { 
Sov. S-gos sudėti inkorporuotų 
kraštų kaip Lietuva, padėtis yra 
blogesnė. Tai padėčiai aptarti 
reikia atskiro ir ilgoko straips
nio. čia priminsiu seną, jau prieš 
kelioliką metų pasklidusį gandą, 
kad Sovietai rengiasi suteikti 
Lietuvai satelitini statusą. Visi 
mūsų "protai" subruzdo. "Veiks
niai" ir "diplomatinis sparnas" 
dar nebuvo visiškai atsipalaidavę 
nuo savo švento pradinio Įsitiki
nimo, kad Pabaltijo valstybių tei
sinė padėtis yra geresnė ir tvir
tesnė už satelitų padėtį Gandui 
pasklidus (rodos, iš skandinavų 
šaltinių) prasidėjo ginčai, ar 
mums.politinei emigracijai .tokia 
galimybė yra naudinga, ar prie
šingai, kenksminga, ar tas faktas 
pasunkintų ar palengvintų mūsų 
talkinikavimą kraštui nusikra
tyti rusų okupacija ir tuo pat žy
giu gal ir komunistine, lietuvių 
sampratai sunkiai priimtina, 
socialine santvarka; ar tas faktas 
nepažeistų aneksijos teisinio ne
pripažinimo; kokioj padėty atsi
durtų mūsų dar veikiančios pa
siuntinybės...? Gandas pasirodė 
nepagrįstas ir "subruzdimas" 
buvo bergždžias... ir jau pamirš
tas... Tema vis dėl to ne vienio• 
mi, bet nūdienėj tarptautinėj kon
junktūroj gal ir svarbi. Vertėtų 
ją panagrinėti, kad ir retrospek
tyvoj. Kai dėl perspektyvos — 
mes to statuso neturim ir var
gu, esamoms sąlygomis, galim 
viltis ji gauti. Mes ir toliau ko
vos už nepriklausomybę veiklą tu
rime derinti su tarptautinės pa
dėties evoliucija ir taikyti ją 
prie kintančios padėties krašte. 
Tatai verčia ir mane pasisakyti- 
dėl "smegenų centro".

Mano supratimu, ir mūsų ne
laimei, mes tokio "smegenųcent
ro" niekuomet neturėjom ir ne
turim. Neturim centralizuotos 
organizacijos, vistiek kaip jąpa- 
vadintumėm -- Vyriausias Lietu
vai Laisvinti Komitetas, Taryba, 
ar paprastas laisvės komitetas, 
kurioje visos veiksmingosios emi
gracinės jėgos būtų apjungtos, 
kuri faktiškai ir praktiškai vado
vautų darbui ir kuriai visi veiks - 
niai ir organizacijos paklustų. Ne
turėjome ir kurio nors jau anks
čiau pasireiškusio ar išeivijoje 
iškilusio veikėjo, kuris savo ne
ginčijamu autbritetu būtų pakilęs 
į vadovaujančio asmens pakopą ir 
kurio balsas būtų girdimas ir klau
somas ir tėvynėje. Kaip tai atsi- 
toko, pvz., su de Gaulle ir su 
Prancūzija.

Niekas neabejoja, bent visi ma
nome, kad Vlikas ar ir kiti veiks
niai tarptautinės raidos Įvykius 
sugeba vertinti (tik kažin,ar vie
nodai), bet sugaišę daug laiko 
viens kitą kandžiodami, vis dar

Nauji veidai...
(Atkelta iš 1 psl.)

žiaus dabartinės saugumo siste
mos bei kontrolės Sovietijoje kū
rėjas -- Nelepinąs. Dėl jo gru
bumo, polinkio nebūti lojaliu Ne
lepinąs nėra mėgiamas. Vis dėl
to atmintina, kad jis savo ranko
se yra sutelkęs daug valdžios prie • 
monių, gi tai,jei Kremliuje kova 
dėl valdžios žymiai paaštrėtų, 
Nelepinui turėtų lemiamos reikš
mės. Nelepino rankose yra: MOP 
(buvusioji NKVD) ir KGB (vals
tybės saugumo komitetas), to
liau -- politinė ginkluotų pajė
gų administracija. Nelepinąs val
do keturis milijonus ginkluotų vy
rų: miliciją, KGB agentus, vidaus 
saugumo dalinius ir tris milijo
nus "pagelbinių" milicininkų, va
dinamų draugovininkų.

Pagaliau Nelepinąs dar vado
vauja šiuo metu labai svarbiai 
valstybės kontrolei. Čia veikia 
2,5 milijono vyrų, daugiausia pa
čių aktingiausių partiečių -- 
tikrumoje tai gerai suorganizuo
tas vidinis šnipinėjimo aparatas 
ir su juo tenka skaitytis ir pa
tiems svarbiesiems partijos pa
reigūnams. Be to Nelepinąs yra 
ir ministro pirmininko pavaduo
toju.

Nelepinąs savo galią nuolat stip
rina. Tačiau ar būsimose grum
tynėse dėl valdžio iškils jis ar 
partinis ideologas Suslovas, apie 
tai palikime spręsti ateičiai. 

nepagaunamos formalios "vie
nybės "vaikydamiesi, dėl "konso
lidacijos" derėdamiesi, taip ir 
nesugebėjo susidaryti jokios lais
vinimo politikos ir veiklos plano, 
kuriame tilptų ir įvairūs kin
tančios tarptautinės padėties 
eventualumai, arba staigūs pa
dėties posūkiai. Visi veiksniai 
pagal inerciją dirba kas sau. Be 
abejo, lietuvių visumos padary
tas darbas yra didelis ir lietu
vių byla nėra pamiršta, bet ji nė
ra ir mums pageidaujama kryp
timi pasistflmėjusi ’. Spaudoje daž
nai pasiskaitom dideli pasitenki
nimą veiksniais už "nuveiktus dar - 
bus". Kokius darbus nuveikėm? 
Enciklopedija. Spauda ir knygos. 
Paskaitos. Menininkų parodos. 
Mokyklos ir kursai. Opera ir spek
takliai. Dainų ir šokių šventės, 
įvairūs minėjimai. Bendruome
nės seimai. Rezoliucijos, Pro
testų eisenos. Pas prezidentus, 
parlamentarus, senatorius lan
kymasis ir iš jų mus raminan
čių raštų išsirflpinimas -- visa 
tai labai didelis, dažnai sunkus 
ir naudingas darbas. Tuo būdu pa
laikom savitarpio ryšius, nelei
džiant visai išblėsti lietuvybei, 
neleidžiam užuomarštin paskęs
ti Lietuvos vardui. Per mus daž
nas svetimšalis pažjsta dabartinę 
Lietuvą ir ją užjaučia. Bet kiek 
visa tai padeda jos praktiškam 
laisvinimui?

Be perstojo, uždusdami, šau
kiam pasauliui, kad "mes be lais
vės nenurimsim! Mes kovojam 
už laisvę, laisvę visapusišką ir 
integralią!" Kas yra ta pilna lais
vė? Joks filsofoas nėra davęs 
sukonkretintos laisvės sąvokos ir 
negali duoti. Amžių bėgyje lais
vės samprotis nuolat kinta. Kinta 
jis ir mūsų laikais. Kadaise 
Europos civilizacijos kūrėjai 
graikai, arba tos civilizacijos pla
tintojai romėnai — laisvi pilie
čiai (gyveno iš vergųdarbo. "Lais 
vųjų" laisvė ir "vergų" laisvė ne 
ta pati, kaip ne ta pati feoda
linės epochos senjorų ir jų va
salų laisvė, arba bajoriškos Lie
tuvos "privilegijuota" bajoriška 
laisvė ir pusiau vergo - baudžiau
ninko laisvė. Už visų privilegijų 
panaikinimą, už visas laisves 
reikėjo kovoti. Mūsų laikų laisvės

u)ish they could!
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samprotis yra palyginti nesenas. 
Susiformulavęs a. bėgyje, bet ir 
jis nevisur vienodai supranta
mas. Greta iškovotų politinių 
laisvių tuo pat metu ėjo ir tebei
na kovos ir dėl socialinių laisvių.

Be abejo, pirmon eilėn mes 
kovojam prieš svetimą okupaci
ją, kovojam dėl savo politinės ne
priklausomybės teisių. Bet ar ga
lima išleisti iš akių mūsų tautos 
socialinės laisvės aspiracijas? 
Su didele širdgėla konstatuojam, 
kad laisvasis pasaulis dabarti
nėje pasaulinėje konjunktūroje 
mūsų bylai darosi vis daugiau 
abejingas. Veiksniai ragina mus 
suglausti gretas ir tvirtesniu ryž
tu dirbti, kad padėti tautai nusi
kratyti svetimu jungu. Tad pir
mas klausimas, j kur} reikia at
sakyti: ar kovojam prieš mūsų 
krašto pagrobimą ir rusiškąją 
okupaciją ir tuo pat metu prieš 
mūsų tautai primestą komuniz
mą? Klausimas labai sudėtingas. 
Jei dėl pirmosios klausimo pu
sės nėra abejonių, tai antroji 
kai kur gali sukelti rezervų. Ar 
taktika "viskas kartu" arba "nie
ko" yra gera? Kadaise, neprisi
menu kuris, Vliko pirmininkas 
kartodavo: "Mūsų (Vliko) uždavi
nys padėti Lietuvai atgauti lais
vę. Kada ji bus laisva, mūsų už
davinys baigsis Virbaly. Tauta 
demokratiškai, per Steigiamąjį 
Seimą pati apsispręs...* Tai nė
ra atsakymas { klausimą kaip pa
dėti. O kaip jai padėti neben
dradarbiaujant, dargi nebendrau
jant su tauta? Iš spaudos esu pa
tyręs, kad lietuviškoje emigraci
nėje visuomenėje esąs kažin koks 
"tretysis frontas" (tų "trečiųjų" 
visur esama). Tų "trečiafronti- 
nlnkų" spaudos negaunu ir nesu
sivokiu, už ką jie patriotinėj spau- 
doj taip barami. Vien už kultūri
nio bendradarbiavimo priimtinu
mą, ar už didesnes nuodėmes? 
Eilinis pilietis, kaip aš, galvoja 
taip: Naujoji Lietuva, jei ją va- 
dinsim taip, reikės kurti iš da
bartinės Lietuvos su visomis jos 
gerovėmis ir negerovėmis. Bet 
ar viskas ten uip negera, kaip 
mes vaizduojamės? Ar pramonės, 
sutybos, mokslo srityse nieko, 
nepasiekta? Ar tos uip pagausė
jusios mokyklos, universitetai, 

technikumai nieko neverti? Ar 
operos, teatrai, koncertai, dai
nų šventės, taip puoselėjami tau
tiniai šokiai, visos kultūros ins
titucijos taip nusmuko, lyginant 
su mūsų laikų Lietuva? Ar mūsų 
menininkų išvykos pas kius Ru
sijoj gyvenančias uutas, arba 
mūsų rašytojų, klasikų ar komu
nistiniam režime iškilusių, vei
kalų tose tautose praplitimas iš- 
tikrųjų daro gėdą mūsų tauui? 
Sunku patikėti, kad mūsų tauta, 
darbšti ir kūrybinga, būtų be mū
sų nusmukusi. Tuo atveju pa
darėm milžinišką klaidą nuo jos 
pabėgę, nes niekas mūsų net rė
mė, savo valia nuo jos pasitrau- 
kėm... Pasitraukėm, kad jai pa
dėti jos kovoje. Pasilikę --būtu
mėm kentėję, kaip visa tauta, gal 
ne vienas mūsų būtumėm ištrem
ti ar nužudyti, arba vienas kitas 
būtumėm laikomi "parsidavė
liais", bet dirbtumėm savo že
mėje visi, būtumėm sustiprinę 
lietuvių inteligentų kadrus, būtu
mėm realios už išsilaisvinimą 
kovos dalyviai, bet ne vien žodiš
kos kovos kariai, kaip dabar.

Ne! Taip blogai nėra!Neviskas 
tose negerovėse yra bloga. Pasi
dairę -- ar nerasime, ir labai 
daug socialinių laimėjimų? At- 
kursimos Lietuvos uždavinys bus 
tuos laimėjimus praktiškai {gy
vendinti. Gal daug ką ir iš to ko
munistinio socializmo turėsime 
palikti. Kolektyvinės nuosavybės 
principas, sakysim, jau ir kapi
talistiniuose kraštuose daug kur 
pradeda reikštis. Prancūzijoje ar 
Belgijoje ir daug kur kitur, pvz., 
namų statybos ir tų namų būtų 
savininkų valdymasis sekasi ge
rai. Ūkininkų kooperatyvai kuo ne 
visose žemės ūkio šakose verčia
si pelningai. Iš žydų žemės Ūkio 
kooperatyvų mokosi arabai savo 
žemės Ūki socializuodami. Že
mės ūkis visam pasauly mechani
zuojamas. Smulkūs šeimyniniai 
ūkiai nepajėgūs vieni patys viso
mis priemonėmis apsirūpinti, jie 
kooperuoja. Visiems aišku, kad 
staiga, vienu užsimojimu į seną
sias šeimyninių ūkių formas grįž
ti nebebus galima. Tačiau ir grįž
tant prie buvusių nuosavybės 
principų -- tas grįžimas neturės 
būti chaotiškas, bet planingas, 
apgalvotas ir gamybai nenuosto- 
lingas. Sunku spėlioti, ar dabar
tiniai Lietuvos kolūkiai, pavirtę 
ūkininkų sąvastimi, išliks ar ne
išliks, su kuria kooperacijos for . 
ma jie išliks? Aišku tik, kad mū
sų, emigracijos, nei leidimo nei

NUSIVYLIMAS... Vyt. Maželio nuotrauka

pritarimo kraštas neprašys. Jis 
pats tvarkysis, kaip geriau nu
simanys, pagal laiko ir aplinky
bių galimybes. Bet kraštas mie
lai priimtų mūsų patarimus, jei 
jie pritaikintini. Mūsų atsineš- 
tinas "kraitis", apie kurj taip 
mokame pašnekėti, neturi vien ri
botis tautinės kultūros lobio iš
saugojimu, bet pasipildyti prak
tiškomis, kraštui naudingomis 
studijomis. Tautinės kultūros 
formos kinta, bet ta kultūra kraš
te nesijaučia taip blogai, kaip mes 
pašnekam. Ko kraštui reikia — 
tai informacijos ir netiek objek
tyvios politinės informacijos, bet 
žinių kaip kitur žmonės gyvena ir 
dirba: kaip ir ką garsina smulkūs 
šeimyniniai ūkiai, kaip ir kam jie 
savo produktus parduoda, kokia 
yra kreditų sistema ir p. Kraš
tas priverstinai yra socialistinis, 
vadinasi viskas kas bent kiek 
siejasi su socializmu, j{ domina: 
kaip kapitalistiniuose kraštuose 
veikia kooperatyvai, koks yra jų 
vidujinis susitarkymas. Kokie jų 
santykiai su valstybinėmis insti
tucijomis, kokia padėtis yra lais
vųjų amatininkų santykyje su 
stambiąja pramone, kaip ir kodėl 
smulkioji prekyba dar išsilaiko 
prieš milžiniškas prekybos krau
tuves, prieš {vairius "super
marketus". „ Ar intervenuoja ir 
kaip intervenuoja valstybė preky
boje suužsieniais? Vištai klausi
mai, kurie domina lietuvių mintį 
ir kurie galėtų patiekti medžiagos 
apsvarstymams, kaip iš žmogų 
pavergiančios ekonominės ir so
cialinės komunistinės santvarkos 
pereiti } tobulesnę, išsaugojant 
žmogaus žmogumi neišnaudojimo 
principą, suderinant kapitalo, kad 
ir kolektyvinio, bendradarbiavi
mą su darbo jėga, be žalos pasta
rajai ir nesukrigdant krašte jau 
sukurtų medžiaginių vertybių. Iš 
asmeniškos patirties, iš priva
taus susirašinėjimo, iš pasikal
bėjimų su krašte atsilankiusiais, 
savaisiais ar svetimais, susida- 
riaus IspfldJ, kad visi tie klausi
mėliai, mums rodos taip nepras

PREZIDENTO

ANTANO SMETONOS
MONOGRAFIJA

ALEKSANDRO MERKELIO

parašytas veikalas neužilgo pasirodys knygų rin
koje. Monografiją leidžia

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Valdyba.

šį leidinį dar galima užsiprenumeruoti, pri
siimtus 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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mingi, ten, tautoje, ir įdomūs ir 
atsakymo reikalingi. Gana tos 
propagandos ir dėl mūsų padė
ties aimanavimų, sako tautiečiai, 
duokit mums objektyvios infor
macijos ir mūms naudingų ir prak
tiškų gyvenimo žinių!

Studijos! Tam ir yra reikalin
gas studijų centras, rimtoms stu. 
dijoms apie krašto padėti, ir 
studijoms, kaip pritaikyti vaka
rų patirti. Visa tai gali būti kraš
tui naudinga okupacinėms ištai
goms iš krašto pasitraukus.

Mes reikalaujam duoti kraštui 
teisę laisvais rinkimais pasisa
kyti dėl savo likimo. Bet kas ir 
kokius {statymu tuos rinkimus 
praves? Jokių politinių partijų 
ten nebėra, ir vargu, ar tauta jų 
nori. Tie rinkimai yra didelė 
problema. Ar mes savo "studi
jomis" negalėtume kiek padėti?

Netenka abejoti, kad ir mūsų 
komunistai, gi jų tarpe yra ne 
vien akli Maskvos valios vykdy
tojai, kaip mes papratę kartoti, 
bet yra ir idealistų, kurie aty- 
džiai seka, kas darosi sateliti
niuose kraštuose ir taip jau sva
joja apie visišką atsipalaidavi
mą nuo Maskvos, jie gal svajoja 
apie visišką laisvę. Kas žino, ap
linkybėms pasikeitus, gal kritiš
ku momentu tai bus jie, kurie su
gebės naują revoliuciją discipli
nuoti ir vieton chaoso vairuos ją 
j tautai priimtiną evoliuciją. Tai
gi, man rodos, nevalia aklai at
mesti principų, iš kurių gali iš
sivystyti nauja demokratija.

Pažjstu daug rimtų asmenų, 
kurie jau dabar norėtų grjžti f 
Lietuvą, nors ir komunistinę, jei 
ji būtų laisva nuo rusiškos oku
pacijos. Ar t. v. tautinis komuniz
mas priimtinas ar ne, vistiek 
Lietuvoje jis yra. Norėdami 
kraštui padėti, turime sutuo fak
tu skaitytis.

Taigi, bet kuriam "smegenų 
centrui" studijuotinų problemų 
yra begalės.

(Bus daugiau)
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VEIKLOS VYRAI VOKIETIJOJE
Užsimezgęs tamprus ryšys tarp Dirvos redakcijos ir Lietuvos 

Nepriklausomybės Talkos Vokietijos komiteto, kurį sudaro Jonas 
Stankaitis, A. Šukys ir Dr. P. Rėklaitis, yra sveikintinas reiškinys, 
rodąs tų vyrų gilesni visuomeninio darbo supratimą.

Visuomeninė organizacija tai ne uždaras, siauriems tikslams 
pasitarnaująs klubas. Apie visuomeninės organizacijos darbus rei
kia informuoti platesnę visuomenę, reikia turėti pilietinę drąsą ir 
visuomeninę ambiciją, kad visuomenę liečią klausimai neliktų siau
ro veikėjų ratelio monopolizuotu reikalu.

Vokietijoje likusių mūsų tautiečių darbo sąlygos nėra lengvos. 
Kenkia tam darbui stoka lietuvių koncentracijos vienoje didesnėje 
vietovėje, kenkia ir aplinkybės, kuriose palikti jie dažnai yra pri
versti šauktis kituose kraštuose palankesnėse sąlygose įsikūrusių 
pagalbos.

Būdinga, kad LNT Komitetas Vokietijoje ne tik nesikreipia | 
mus, bet informuoja apie tokius savo užsimojimus, kuriuos tenka 
laikyti pagalba ir parama mums. Tai tikrai Įsidėmėtinas reiški
nys...

Tampresniems ryšiams tarp savęs palaikyti bei visuomenei 
informuoti Talkos vyrai yra nutarę leisti savo lėšomis informaci
ni biuleteni. Be to, jų susirūpinta ir tautinės spaudos Vokietijoje 
platinimo klausimu. Ypatingas dėmesys skiriams Dirvai ir savo 
protokole įsipareigojama "dėti visas galimas pastangas, kad kuo 
daugiau šio laikraščio būtų prenumeruojama".

Žinant Vokietijoje likusių tautiečių medžiaginę padėti, Dirvos 
vadovybė jau iš seniau pati rūpinosi, kad kuo palankesnėmis sąly
gomis laikraštis būtų siunčiamas jo pageidavusiems. Buvo ir tebė
ra renkamos prenumeratos Amerikoje tiems, kurie Vokietijoje lau
kia lietuviškos spaudos, bet jos užsiprenumeruoti negali. Su dėkin
gumu reikia pastebėti, kad prie tos akcijos ne maža dalimi prisi
deda ir BALF centras. Prisideda ir vienas kitas bičiulis ar gimi
nė, lietuviškąją spaudą užsakydami ar siųsdami Vokietijon. Jei 
gi bičiuliai Vokietijoje galvoja, kad ir jie prie visų tų pastangų ga
li prisidėti, reikia tik sveikinti tokj sumanymą. Tenka dar paste
bėti, kad susidarius palankesnei JAV paštų vaodovybėje atmosfe
rai ir didesniam dėmesiui svetimoms kalbomis leidžiamų laikraš
čių aptarnavimui paštuose, daromi žygiai, kad { užsieni siunčia
mieji laikraščiai išeitų tvarkingiau ir greičiau. Pvz., trumpą lai
ką pabandžius paaiškėjo, kad yra būdų spaudos pristatymą pagrei
tinti J Pietų Ameriką. Toji patirtis bus vykdoma ir panaudojama 
siunčiant ir j kitus kraštus.

Grįžtant prie LNT Vokietijos Komiteto nutarimų, būdingas ir 
Įsidėmėtinas to Komiteto nusistatymas Vasario 16 Gimnazijos ir 
LB atžvilgiu.

Tą nusistatymą jie apibūdina štai kaip:
"Nutarta pritarti ir paremti Muencheno Zanavykų vedamą ak

ciją Bendruomenės ir Vasario 1C Gimnazijos klausimais, juos kviesti 
sudaroman L.B. Tarybos sąrašan , tačiau Įspėti, kad jų akcija prieš 
dabar vadovaujančius Gimnazijos ir Bendruomenės asmenis nebūtų 
kenksminga šioms institucijoms. Gimnazija ir Bendruomenė turi būti 
visomis išgalėmis remiama, Gimnazijos statybai lėšos telkiamos. 
Svarstant šiuos klausimus buvo pakviestas ir MLT pirm. E. Simo
naitis".

Pridūrus, kad LNT Vokietijos Komitetas žada suaktyvinti vien
minčių organizavimą, galime tik sveikinti ir džiaugtis gyvu ir darbš
čiu branduoliu, {nešančiu daugiau šviesos, ryšio ir veiklos kar
tais mūsų pamirštame krašte, kur lietuvybė dar gyva ir kas kart 
rodo džiugesnių gyvybės ženklų. (j.?.)

VIRSUJE: Lietuvių Dienos New 
Yorke chorvedžiai.

V. Maželio nuotrauka

"Europos Lietuvyje" rugpiūčio 
mėn. 4 d. buvo paskelbta A. Mer
kelio monografijos apie prezi
dentą A. Smetoną ištrauka, kurio
je radau šitokius posmus: "A. 
Smetonos vaidmeniui JAV daug 
(takos turėjo ne tik politinės 
srovės, bet ir Romoje {vykęs 
Lietuvos diplomatų pastiarimas, 
kuriame buvo pareikštas neigia
mas nusistatymas prieš A. Sme
toną ir noras ji visiškai eliminuo
ti iš politinės veiklos. Šis Lietu
vos diplomatų nusistatymas prieš 
A. Smetoną greičiau JAV pasiekė, 
negu jis pats ten atvyko..."

šie tvirtinimai nėra tikslūs, jie 
neatitinka Lietuvos pasiuntinių pa
sitarimo, kuris (vyko Romoje 
1940 m. rugsėjo mėn. 19-26 d.d. 
man pirmininkaujant, nusistaty
mo. Pasiu rimas nebuvo pareiš
kęs nei neigiamo nusistatymo 
prieš Respublikos Prezidentą 
Smetoną, nei iš viso jo veiklos 
kritikos. Suvažiavę Romoje pa
siuntiniai traktavo jj kaip Lietu
vos Respublikos Prezidentą — 
taip jis buvo žymimas pasitari
mo protokole ir su visa pagarba 
priderama jam kaip Valstybės 
Galvai bei svarbiam Lietuvos is

torijos asmeniui. Pasitarime bu
vo susirūpinta apsaugoti Prezi
dentą ir Lietuvos bylą nuo kylan 
čios apie jo asmen| polemikos ir 
veikti ta prasme { lietuvių spau
dą ir organizacijas. Išvengti tam 
pavojui -- kad Prezidentas gali 
tapti viešos polemikos objektu — 
pasitarime buvo nusistatyta pa
tarti A. Smetonai nevažiuoti ( 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Tais pačiais sumetimais pasita
rimas priėjo išvados nesukoncen 
truoti visos politinės akcijos Res 
publikos Prezidento asmeny, 
šiaip jau pasiuntiniai (sakmiai 
pasisakė už reikalą išlaikyti tei 
sėtą valdžios tęstinumą, kuris 
buvo atstovaujamas Prezidento 
Smetonos, ir palaikyti su juo ry
šius. Be to, buvo nutarta daryti 
žygių, kad Prezidentui būtų už
tikrintas nuolatinis atlyginimas.

A. Merkelis savo straipsnyje 
cituoja a.a. ministerio K. Grau
žinio rašto Respublikos Prezi
dentui ištrauką, pagal kurią Dr. 
Graužinis laikė, kad Romoje bu
vusi užimta klaidinga linija ir, 
kad "svajoti apie Prezidento pa
keitimą gali tik neišmanėliai..." 
Kuo remdamasis Dr. Graužinis 
buvo taip parašęs, nežinau. Kiek
vienu atveju, tačiau, pasiurimas 
tokio svajingo neišmanymo neiš
reiškė.

Tokiu būdu Lietuvos diploma
tų pasitarimas nemanė nei neig
ti Respublikos Prezidento Sme
tonos padėties bei teisių ar dėl 
jų abejoti, nei siekti jo atsista
tydinimo. Tuo, beje, mūsų dip
lomatiniai atstovai skyrėsi, pa

vyzdžiui, nuo tų Lenkijos diplo
matų ir karininkų, kurie, vo
kiečiams okupavus Lenkiją, sie
kė pašalinti iš pareigų Prezi
dentą Moscick( ir nenorėjo pri
pažinti jo (pėdinių gen. Vieniavos 
Dlugošovskio ir Račkevičiaus.

Ir lašt not least: Romos kon
ferencijos dalyviai urėsi kamba
ry, kuriame dešimtis metų ka
bėjo ir paliko kabėti garbingoje 
vietoje Prezidento Smetonos 
portretas.

Stasys Lozoraitis, 
Roma

NESU ĮTIKINTA...
Jau kur| laiką taip sutartinai 

skambant Dirvoje respublikonų 
šalininkų chorams, tebūnie leis
ta dar kartą belstis l Dirvos skai
tytojų laiškų skilties duris ir ti
kėtis, kad mano menkas balsas 
susilauks dėmesio ir man bus 
atsakyu. Nors gal tai,iš tiesų, 
yra pagal p. Railą tik "ištekė
jusios ponios pastangos, kurios 
geriausiu atveju tejtikins jos vy
rą", — tačiau šiuo atveju nesant 
reikalo vyro Įtikinėti, norėčiau 
verčiau pati būti Įtikinta.

Gi mano netikėjimas atsire
mia 1 kelis gražbylių kolegų vis 
dar neatsakytus klausimus. Štai, 
klausantis respublikonų kandida
to | viceprezidentus kalbos, už
kliuvo maždaug tokie jo būsimos 
valdžios pažadai: suvaržyti imi
graciją j š( kraštą. Kaip patogus 
bebūtų galvojimas, kad po manęs 
nors ir tvanas, aš visvien nega
liu atsisakyti minties, kad nė vie
nas nevažiavome | šitą laisvės 
kraštą dėl to, kad namie buvo per 
gera gyventi. Ir jei buvau Įsileis
ta aš ir kiti | mane panašūs, ko
dėl reikia užtrenkti duris kitiems 
pabėgėliams, kuriuos kokie nors 
persekiojimai ar skurdas verčia 
ieškoti pastogės šitame krašte? 
Ar ne taip šis kraštas ir buvo su
kurtas? Ar dėl to, kad pagal p. 
MillerJ, kiekvienas imigrantas 
reiškia darbo ir dolerio suma
žėjimą mums? Tad ar turiu pa
laikyti toki kandidatą, kurio val
džia Nikitai ir išleidus laukia
mus gimines iš Lietuvos nebe
leis jų 1 š{ kraštą?

Kita abejonė mane apniko dėl 
pavergtųjų išvadavimo, kada rei
kalaujama panaikinti karinę prie
volę, sumažinti mokesčius ir pa
galbą užsienyje jau ir taip tirps- 
tantiems draugams. Be ginklų, 
draugų ir kareivių, ar kumščiu 
pagrūmojęs eisi pavergtųjų va
duoti? Sumažinti mokesčiai, sa
ko naujieji kandidatai, ateis per 
sumažinimą federallnių projek
tų. Netoli man pensija, rūpi ir 
sveikatos aprūpinimas, -- per tą 
trumpą laiką šiame krašte nesu- 
sidėjau kapitalo. Senatvės a pd ra u • 
da, — tėškė šen. Goldwateris, — 
esantis pasijuokimas iš individo 
inteligencijos. Ne, aš nepasitikiu 
savo inteligencija, kada para li
goninėje kainuoja, be daktarų, 
apie 30 dolerių.

Ir pagaliau, skaitant V. Meš
kausko išvedžiojimus apie plat
formas ir komunizmą, randu to
kius puikius žodžius: "Už tat ir 
platformos taip suredaguotos, 
kad galėtų daugiau ar mažiaupa- 
tenkinti rinkėjų sentimentus. Ne
manau, kad mūsų laikraščių skai
tytojai yra tokie naivūs, kad pati
kėtų prieš rinkimus ar tautinių 
švenčių metu sakomiems paguo
dos žodžiams". Deja, iš laiškų ir 
komentarų kaip tik ir susidarė 
{spūdis, kad visa mūsųgolduate- 
rinė muzika kaip tik ir sukurta 
pagal paguodos Žodžių melodiją. 
Komunizmas nėra žvėris, kurį 
kuščiu pagrasinęs ar numetęs 
bombą gali užmušti. Komuniz
mas yra idėja, kurią galima nu
galėti tik panaikinus jo reikalin
gumą, išlyginus nelygybę, pakė-

PRAEITIES ĮVYKIŲ ŠVIESOJE
P. TYRULIS

Kartą prasidėjusiai polemikai 
dažnai nėra galo ir ji pradeda 
Įkyrėti ir skaitytojams ir re
daktoriams. Yra pagrindo bijoti, 
kad tokias proprocijas jau yra pa - 
siekę pasisakymai dėl V. Raste
nio atsiminimų. Bet kadangi V. 
Rastenis, patikslindamas arba 
pakeisdamas kai kurias savo at
siminimų vietas, pasisako, jog 
tai daro norėdamas pasitarnau
ti istorikams, esu priverstas 
prie kai kurių vietų sugrįžti...

Aprašydamas prof. Voldemaro 
ištrėmimą | Zarasus V. Rastenis 
sudaro vaizdą, kad Voldemaras 
užsiiminėjo agitacija, tyčia sun
kino seklių darbą ir bendrai vi
sam miestui buvo kažkokia 
"rykšte".

Faktai byloja štai ką: nors Vol
demaras turėjo teisę laisvai ju
dėti miesto ribose, sekliai ne 
kartą be jokios priežasties ir 
pasiaiškinimų pastodavo jam ke
lią, neleisdavo eiti | svečius ir 
panašiai. Nežinia, ar jie ui dary
davo savo galios demonstra
vimui, ar pagal iš aukščiau gau- 
us instrukcijas. Be "angelo 
sargo" Voldemaras dažnai nega
lėjo nei laiveliu pasiirstyti, net 
ir kai su savimi pasiimdavo vos 
kelių metų brolvaikj, kurio tik
rai neagitavo ir nekurstė prieš 
valdžią.

Valstybinių {staigų tarnautojai 
buvo įspėti, kad už santykių su 
Voldemaru palaikymą, o tuoj po 
1934 metų {vykių ir su jo pusbro
lio šeima, bus pašalinti iš tar
nybų. Dėl to labai pergyveno 
Zarasų tautininkų pirmininkas J. 
Šamas, kuris pats buvo Voldema
rų šeimos bičiulis, bet jis kalti
no tautininkų centrą, o ne Volde
marą, lygiai kaip ir kiti profeso
riaus paž|stami, kuriems buvoži 
noma, kad rykštė yra Kaune, o ne 
Zarasuose.

Faktą, kad Voldemaras, atsta
tydintas iš vyriausybės, apie 10 
mėnesių išgyveno Lietuvos Banko 
rūmuose, V. Rastenis aiškina 
kaip nepaprastą valdžios toleran
tiškumą ir man dėkoja už patai
są, kurią aš padariau po jo klai
dingo pareiškimo, jog Voldema
ras banko rūmuose išgyveno apie 
2 savaites.

Išėjus iš ministerių kabineto 
Voldemarui buvo pasiūlyta para
šyti prancūzų kalba knygą apie 
Lietuvos santykius su kaimynais. 
Buvo susitarta, kad Voldemaras, 
nemokėdamas nuomos, pasiliks 
Liet. Banko rūmuose, kur buvo jo 
didžiulė biblioteka ir kuriai su
talpinti tinkamą butą anais laikais 
Kaune rasti buvo nelengva. Ter
minas: 12 mėnesių, sekretorė - 
mašininkė, nuo kurios Voldema
ras atsisakė, ir visus rankraš
čius parašė ir perrašė pats dar 
prieš termino pabaigą.

Visuomenės reakcijai dėl Vol
demaro atstatydinimo atslūgus, 
vyriausybė dar daugiau suvaržė 
jo pilietinę laisvę, suintensyvino 
sekimą ir tardymą pas ji atši

lus gyvenimo lygį ir grąžinus 
visiems žmonėms viltj būti žmo 
nėmis.

Peržiūrėjau šen. Goldwaterio 
paskutinių metų senate balsavi
mo rezultatus, perskaičiau jo 
kalbas, ir man, imigrantei,pasi
darė gana nejauku. Gal klystu? 
Gal kas žinote kokią pavergtą 
tautą, kurią konservatoriai, ne 
liberalai, yra išlaisvinę?

Rūta Klevą Vidžiflnienė 
Los Angeles 

lankančių. Prezidentūros sferose 
niekad netrūko tokių, kurie { 
Voldemaro - Smetonos santykius 
norėjo {varyti neištraukiamą ky
li ir darbavosi, kad {tikinus tiek 
prez. Smetoną, tiek visuomenę, 
kad Voldemaras yra amžinas ne
nuorama, kuriuo negalima pasi
tikėti. Jie daugumoje ir pasi
tarnavo skleidimui gandų, kad 
Voldemaras gyvena banko bute 
ir ne tik už j{ nemoka, bet ten 
užsiiminėja antirežimine veik
la.

Voldemaras iš buto buvo iš
kraustytas dar terminui nepasi
baigus; jo biblioteka, baldai ir 
kiti daiktai sukrauti ( rūsį.o Jis 
pats ištremtas. Knyga "La Li- 
thuanie et sės problemes" (Lie 
tuva ir jos problemos) valdžiai 
nepatiko, nes ji buvo parašyta 
istoriko, be ne partinio propagan
disto ir kai tik 1933 metais ją iš
leido prancūzų MercureUniver- 
sel leidykla, Lietuvoje ją {traukė 
1 valstybini knygų "indeksą".

Dėl skleidžiamų apie Voldema
rą gandų, kaip būdingą galima 
pakartoti ir V. Rastenio pasta
bą, jog pagal kunigą Mironą, 
Voldemaras reikalavęs opoziciją 
šaudyti "pačkami".

Gaila, kad V. Rastenio komen
taruose nepalikta vietos abejo
nėms dėl šio baisaus priekaišto, 
būtent, kad galėjo būti ir taip, kad 
kun. Mirono pareiškimas nebūti
nai turėjo gimti Voldemaro lū
pose. Kiekvienas istorijos mėgė
jas žino, kad populiarus tautos 
politikas, kartą netekęs valdžios 
ir patekęs nemalonėn yra pirmuo
ju taikiniu gandams, prasimany
mams, šmeižtams. Reikia, kad 
tauta nustotų tikėjusi jo bet ko
kiomis dorybėmis, nes priešingu 
atveju jis visada pasiliks pavo
jaus židiniu. O V. Rastenis, be 
abejo, žino, kad kun. Mironas bu
vo vienas iš pikčiausių Voldema
ro priešų ir bene pats atsako- 
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mingiausias žmogus dėl Volde
maro - Smetonos santykių pat
rinto. Jeigu V. Rastenis istorijos 
labui būtų paminėjęs ir kun. Mi
rono nusistatymą Voldemaro at
žvilgiu, istorikams to būtų paka
kę ir be mano komentarų.

Po mano komentarų Laisvo
sios Lietuvos Nr. 14, liečiančių 
kai kurias V. Rastenio atsimi
nimų vietas ir po jo atsakymo to
liau polemizuoti yra nepaprastai 
sunku. V. Rastenis taip išklydo | 
lankas, kad jo paskutini atsaky
mą suglaustai būtų galima api
būdinti sekančiai: gal aš sukly
dau... dėl datos ... dėl pavar
džių... dėl vietovių, bet ar tai 
turi kokios nors svarbos būsi
mam istorikui? Ir vis tik ne
iškenčiu, tos pačios istorijos la
bui, kai kurias ryškesnes klai
das dar patikslinti. Pavyzdžiui, 
V. Rastenis rašo, kad atentatas 
prieš Voldemarą {vyko 1928 me
tais, tuo tarpu tikrumoje 1929 
m. Išvardindamas visas to aten
tato aukas, jis kažkodėl praleido
H. Juodakytę, kuri irgi buvo su
žeista. V. Rastenis taip pat pai
nioja karių laipsnius, vienoje vie
toje juos paaukštindamas, kitoje 
degraduodamas. Tas pats daro
ma ir su jų užirųtais postais. 
Mašalaitl, ministerių kabineto ve. 
dėją jis pažemino Į kanceliari
jos viršininkus...

Atsiminimuose dažnai pasitai
ko netikslumų, bet V. Rastenis, 
lygiai kaip ir daugelis kitų bu
vusių Lietuvos veikėjų, atrodo 
visiškai nepasistengė savo turi
mas žinias ir atminti patikrinti 
ir patikslinti. O tas daugiausiai 
ir privertė mane supažindinti 
visuomenę su man gerai žino
mais 1934 metų (vykiais.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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—— AKIMIRKOS ”

'Nauja’ dangoraižių ideologija
_____________________________________  BRONYS RAILA _

Margis Matulionis, 21 metų, 
studijavęs literatūrą Manitobos 
universitete, Kanadoje, savo pa
skaitą Los Angeles Dailiųjų Me
nų Klubo pobūvyje apie "jauno 
tremties studento žvilgsni Į mo
derniąją literatūrą tremtyje" už
baigė tokiais žodžiais:

”... Mes, jaunimas, išauginti 
ikonoklastų generacijoje, kur svy 
ruoja ir griūna visi pastarųjų 
laikų idealai, kur dūžta neįsten
gią atsinaujinti senieji stabai ir 
kyla naujos dangoraižių ideolo
gijos, mes maldaujame iš jūsų, 
mūsų vyresnieji, tos pačios gy
vosios dvasios, kuri kadaise kra
tė Dostojevskio sielą, kuri degi
no kūrėjų gyslas, kuri badė Ho
mero užgesusias akis. Mes neno
rime skaityti knygų, kur aprašo
mas tik kaimo gyvenimas ir bo
belių pletkai, kur centrini veiks
mą užgožia nutautėjimo proble
ma ir tremties dejavimai. Mes 
norime filosofinių, naujų temų, 
kur sprendžiamas iš esmės žmo
gaus likimas ir kur nepatenkin
tieji gali surasti naujų, ryškes
nių šviesų. Atsisakykime šios 
bergždžios stagnacijos. Kaip 
nauji Prometėjai,atneškime nau
jos ugnies. Jau gana mums vaidi
lučių duoklės, to tuščių aukurų 
dabojimo"...

Būdamas daugiau nei trisde
šimt metų vyresnis už Winnipe- 
go šv. Bonifaco Kolegijos auk
lėtini, be abejo, priklausau gene
racijai, kurią pavadinti tik vyres
niąja būtų gal jau kiek per kuk
lu.

Reiškia, mes turėtumėm pra
gariškai skirtis savo pažiūromis 
ir skoniais, kas dabar visada jau
nimo ir senimo dialoge pabrėžia
ma.

►
Ir štai staigmena!
Tie jautriai išsakyti jauno trem

ties studento žvilgsniai l mūsų li
teratūrą ir literatūrą iš viso man 
akivaizdžiai parodė, kad mūsų 
pažiūros beveik visai nesiskyrė, 
kai buvau dabartinio Margio Ma
tulionio amžiaus, o ne tiek la
bai skiriasi ir dabar, kada mus 
skiria kone dviejų generacijų ne
peržengiama praraja.

1925-31 metais aš uip pat augau 
ikonoklastų generacijoje. Iš Pir
mojo pasaulinio karo griuvėsių 
tada irgi kilo "naujas pasaulis", 
o su juo stiepėsi aukštyn ir Lie
tuva - su visais savo gimimo 
džiaugsmais ir kančiomis. Ramu 
nebuvo: komunizmas, demokrati
ja, dikutūriniai perversmai, fa
šizmai. Tai irgi buvo senųjų sta
bų, šventų paveikslų ir ikonų dau
žymo gadynė. Tiesa, mes forma
liai nepriklausėme anai 8-tojo 
amžiaus heretikų, ikonoklastų, 
šėkui, bet tam tikras istorinių 
polinkių pasikartojimas buvo aiš
kiai pastebimas.

Man atrodė, kad visi ano laiko 
konservatorių puoselėti idea
lai eižėjo, svyravo ir netrukus 
turėjo sugriūti. Senieji stabai, 
kurie tada irgi neįstengė atsi
naujinti, mano vaizduotėje visai 
lengvai dužo. Ir nors Kaune, Mai
ronio gatvėje, ūda dar tik vienas 
vienintelis žydų pirklys buvo be
baigiąs statyti aštuonių aukštų 
namą, aš su draugais karštai skel
biau artėjant naują, skirtingą, l 
padebesius kylančią dangoraižių 
ideologiją.

Atmesdami visa, kas atrodė 
pasenę, nusibodę ir silpna mūsų 
literatūroje, mes, gal ir ne kažin 
kaip logiškai, vistiek buvom apy- 
gerės nuomonės apie kai kuriuos 
klasikus. Dostojevskio dvasia 
vienam kitam kratė gyslas ir Ho
mero poemos badė mūsų apžlibu
sias akis. Žinojom mes ir 
Thoinas Mann, ir James Joyce, 
ir E mest Hemingway, ir net pa- 
skaitydavom juos vertimuose.

Internacionaliniai traukiniai 
raižė Lietuvą, kosminiai vėjai 
mums nebuvo svetimi.

►
Ak, ne mažiau mes bodėjomės 

vis skaityti apie kaimo gyvenimą 
ir bobelių pletkus. Mes norėjom 
naujų filosofinių ir socialinių te
mų, kur "iš esmės" būtų spren
džiamas netik žmogaus, bet ir vi
sos žmonijos likimas. Seną pa
sauli sugriauti ir žmoniją geriau 
pertvarkyti mums atrodė savai
me suprantamas ir nelabai sun
kus uždavinys. Reikėjo tik pano
rėti...

Mes buvom griežčiausiai nu
sistatę prieš bergždžią stagna
ciją. Mes buvom viskuo nepaten
kinti. Ilgėdamiesi naujų ir ryš
kesnių šviesų, neabejojome, kad 
mes, kaip Prometėjai, atnešim 
savo tautai ir žmonijai naujos ug
nies.

Mums kartais būdavo net pik
ta, kad senovės gynėjai ir tie mi
zerijos vis kažko dar laukia ir 
nesiskubina mūsų prikalti prie 
uolos, kaip aną graikų pusdievi.

Vieninteliai mūsų atkaklūs prie
šai buvo karo cenzorius (kuris 
mus kaldavo ne vinimis, bet rau
donu pieštuku išbraukydamas ge
riausias kūrybos eilutes) ir poli
cija. Tik ir žiaurioji smetoninė 
policija nebuvo mums pakanka
mai brutali. Nors ne vienas esam 
buvę areštuoti ir pasėdėję kalėji
me, --ne visuomet tik už politi
ką ir literatūrą, kartais ir užvie- 
šiosios tvarkos ardymą, - bet tik
rai žinau, kad nė vienas iš mano 
prometėjiškų draugų nė kartą ne
buvo policijos kaip reikiant išlup
tas. Net PetroCvirkos niekas ne
matė prikalto prie Šatrijos kal
no. Net ir Salomėjos Nėries nie
kas nesuspėjo sudeginti, kaip ra
ganos...

Na, vaidilutės, kurios buvo pa

žadėjusios ne mums, bet dievams 
savo skaistybę, ypatingai netrau
kė, ir jokios duoklės mes iš jų 
nelaukėme. Gi budėti prie sim
bolizmo ir dekadentizmo aukurų 
buvo tvirtai išsirikiavusi už mus 
vyresnė senosios generacijos sar. 
gyba: Liudas Gira, Faustas Kir- 
ša, Vaidilutė-Puidienė, Balys 
Sruoga, Putinas... Mes tuos au
kurų budėtojus tada mažiau ver
tinom, negu kuolą šlapiai kepurei 
pakabinti.

Taigi, būta neišpasakytai nuo
stabaus panašumo.

Ir tik vienas labai ryškus skir
tumas. Mes ne tik nemalda
vo m vyresniųjų, bet net nepa- 
geidavom jokios jų "gyvosios 
dvasios". Naują ir gyvą dvasią 
pūsti ruošėmės mes patys. Dan
goraižių statymas turėjo būti mū
sų darbas, o ne tų estetikos po
madomis susišukavusių frantų 
arba surūgusių kaimiečių ir bo
belių su savo pletkais!

Pagaliau, Kauno Laisvės Alė
joje mes, studentai, savo rankom 
nuvertėm konkę. Net kelis kartus, 
kol miesto valdyba buvo privers
ta {vesti autobusus. Laukiant ko 
stambesnio, ir tat jau buvo dan
goraižių dvasios priešaušris...►

O dabar, po gerų trisdešimt 
metų, kas beliko iš tų visų nu
žydėjusių avantiūrų?

Pasaulio nei raudonu, nei ru
du, nei juodu ekstremizmu vis dar 
nebuvo galima pataisyti. Iš dan
goraižio viršutinio aukšto langų 
vis nepasklido šviesos, kurios 
padėtų iš esmės spręsti žmo
gaus likimą. Gyvoji dvasia vis 
dar neiškilo iš sudaužytų stabų. 
Sugriuvę idealai tebetalkšoja ba
loje. Idealai baloje neskęsta. Tik 
vėl stagnacija. Ir vėl reikia Pro
metėjų!

Ir kas pasiučiausia, - ir vėl 
galima bent dviem trečdaliais su
tikti su jauniausios kartos Margio 
Matulionio revoliucinėmis idėjo
mis! Ir vėl su juo neatsiranda 
daug punktų smagiam ginčui.

Galėčiau nebent sakyti, kad 
kaimo gyvenimas ir bobelių plet
kai nėra visiškai niekintinos te
mos literatūroje. Gabus rašyto
jas ir iš mužikėlio istorijų, o 
ypač iš bobelių pletkavojimo bei 
kitokių jų nuodėmėlių kartais su
geba sukurti šedevrą, kur "iš es
mės sprendžiamas žmogaus liki
mas", kaip pavyzdžiui, Krėvės 
"Skerdžius" ar Flaubert "Mada- 
me Bovary".

Bet tas vienodai atrajojamas 
kaimo gyvenimas, bobelių tauš
kalai, tremties dejavimai ir man 
dažniausia bodavo nuobodūs. Ir 
tebenoriu vis naujų filosofinių 
temų, gyvosios dvasios, ryškes
nių šviesų, naujos ugnies. Vis 
tebesu nepatenkintas ir stačiai

(Nukelta { 6 psl.)

Clevelande Gallery International patalpose dail. Alfonso Dargio ir skulpt. Antano Mončio kūrinių pa
roda yra gausiai lankoma lietuvių ir amerikiečių. Nuotraukoje būrelis lankytojų diskutuoja prie Dar
gio paveikslų. Iš kairės: P. Maželis, V. Gedgaudas, dail. K. Žilinskas ir J. Čiuberkis. Paroda tęsis iki 
spalio 15 d. Įėjimas nemokamas. Pliodžinsko nuotrauka

Keli žodžiai apie Dargį ir Monči
jų PARODOS CLEVELANDE PROGA

Mūsų dailininkams intensyviai 
dirbant asmeninėje kūryboje, jau 
seniai buvo pasigęsta ir lietuvių 
administruojamų meno galerijų. 
Šiai sudėtingai branšai vis neat
sirasdavo entuziastų. Vadovauti 
ir sėkmingai vesti meno galeriją, 
paremtą komcerciniais pagrin
dais, tiesa, reikalinga geros me
ninės nuovokos ir daug energijos, 
tačiau mūsuose tokių žmonių tu
rėtų rastis. Egzistuojant tokiai 
institucijai mūsų dailininkams 
rastųsi daugiau progų savo kū
rybą patiekti svetima ja i publikai, 
nekalbant jau apie lietuvius me
no gerbėjus. Iki šiolei dauguma 
mūsų dailininkų parodos ruošia- 

Pianistas Andrius Kuprevičius su Fine Arts žurnalo kritike 
Katherine Merkei Dargio ir Mončio parodoje.

V. Pliodžinsko nuotrauka

TELESFORAS VALIUS 
mos vis dar tik savai publikai 
ir grynai savo ratelyje.

Malonu patirti, kad Clevelande 
atsidarė nauja meno galerija 
"Gallery International" vardu. 
(Savininkai Stefa ir Vytautas Ged
gaudai).

Savo pirmajai parodai "G.I." 
pasirinko mūsų visuomenei pa
žįstamus Dargj Ir Monč{. Jų 
pasirinkimas pirmajai dviejų as
menų parodai, mano manymu yra 
vykęs. Jie abu taip artimi ne tik 
asmeninės kūrybos pasireiški
mais, bet tinka ir kaip žmonės. 
Abu nors charakteriais lietu

viški, net žemaitiški, tačiau abie
jų kūryba jau senokai Įsirikiavo 
l tarptautinę aplinką: jie abu jau 
ne parapijiniai.

¥
1933-35 mt. Kauno Meno Mo

kyklos avangardą sudarė to laiko 
entuziastai studentai, ėmę iš mo
kyklos ką tik jėgos jiems leido. 
Ieškoję lietuviškumo nuotaikų kū
ryboje, kreipę dėmesį l vakaruo
se vykstanti dailės idėjų judėji
mą bei jos išraišką. Be to, šios 
klasės studentai susirišo ir drau • 
giškumo saitais, kaip tada mums 
atrodė, parūpo sudaryti grupę, 
kuri būtų begalo tampri.

Tuo tat laiku ir buvo suorgani
zuotas meno kolektyvas "For
ma". šalia grynai kūrybinių sai
tų, studentai išėjo organizuotai ir 
išoriniai. .Pastebėjome sidabri
nius žiedus su "Formos" emble
ma. Kiek vėliau grupė uniforma- 
vosi ir pilkomis išskirtinos for
mos skrybėlėmis. Jei mums, 
grupei nepriklausiusiems tai ir at
rodė kiek neįprastai, tai juos tas 
labiau sujungė, turint galvoje ki
tų studentų ar mokytojų ne
paslėptas replikas jų atžvilgiu.

Alfonsas Dargis buvo vienas 
iš tos grupės ir gal dar ir šian
dien vienintelis, kuris tuo gyve
no ir tuo tikėjo. Dar ir šiandien 
jis neišsiskiria su tuo laiku auk
sakalio Kelbausko firmoje ga
mintu žiedu. Dargis kaip anais 
laikais, taip ir šiandien išliko 
aristokratiško tipo dailininkas. 
Gal kartais ir bohemiškas, ta
čiau nuosaikus ir begalo mie
las... Laisvės Alėjos ir Daukan-

(Nukelta į 5 psl.)

ISPANŲ ŽEMĖJE
R. SPALIS

(4)
Tačiau klystų, kas galvotų, kad ispanai tinginiai. Tie 

16C0 mylių liudijo didelį darbštumą. Gražiausiai užso
dinti, prižiūrėti alyvų miškai, nukapotos uolos, atrodo, 
išnaudota kiekviena tinkamesnė žemės pėda. Surinkti, 
sukrauti akmenys, tvarkingiausiai sudėtos terasos vy
nuogėms ir tai tokiu plačiu mastu, kad, žinant klimato 
sąlygas, tenka tik stebėtis ir pagerbti žmogaus ištvermę. 
O toji kova dėl vandens laukams, vynuogėms laistyti tik
rai nuostabi Tenka priminti, kad vietomis per ištisus mė
nesius neiškrenta vandens lašelis tuo tarpu ir dykumose 
palaikoma gyvybė dėka žmogaus sumanumo ir energijos.

Didelę duoklę tenka atiduoti ir tam gyvulėliui asilui. 
Jei tinginį ir kvailį dažnai vadiname asilo vardu, tai ne
gailestingai skriaudžiame tą darbštų, ramų ir ištvermin
gą keturkojį. Tūkstančius mačiau jų nešančius ant nu
garos savo šeimininkus, nepajėgiančius pasijudinti nuo 
karščio, per valandas sukančius ratus, pumpuojančius 
vandenį laukams drėkinti ir t.t. ir t.t. Nepastebėjau, kad 
asiliukas būtų badomas, šaukiamas ar raginamas. Dažnai 
į tą patį urvą-namą įslenka žmogus, paskui jį ir asiliu
kas. žiūrėk prie vieno alyvos medžio pavėsyje guli žmo
gus, prie kito jo keturkojis draugas. Vos bekrutanti se
nutėlė, paguldyta kėdėje, viena akimi seka asiliuką, kuris 
ratu suka savo jungą. Užmerktų senutėlė akis poilsiui ir 
asiliukas sustotų ”siestai”. Kuo neturtingesnis šeiminin
kas, tuo prastesnis ir asiliuko maistas, žiūrėk, pakelyje

vargdienis žmogus sumedžiojo žiupsnelį išdegusios viks
vos ar panašiai ir ištisus kilometrus jis brenda per įkai
tintą orą, nešdamas tą nusususį maistą savo nedalios 
draugui.

Mažiau derlingame plote, o derlingų laukų ne taip 
daug Ispanijoje, ganosi juodų ožkų bandos. Jos stebėti
nai sukareivintos. Piemuo, suaugęs vyras, eina priekyje, 
o susiglaudusios ožkos seka paskui, nesidairydamos į pa
gundas. Kiek jų pieno prisigėrėme, kiek sviesto suvalgė
me, tai tik viešbučių savininkai gali pasakyti.

Keliai neblogi, kur pagrindinės, svarbios susisiekimo 
linijos. Tai šen, tai ten darbininkai taiso kelius. Jų dienos 
uždarbis vos 100 pezetų. Labai nedaug. Girdėjom, kad jie 
lėčiau dirba, dėl oro sąlygų, kad ten dažniau "siestos”. 
Tiek uždirbant, sviesto nepažinsi, nes jis brangus. Tenka 
melonais pasitenkinti, tačiau po truputėlį gyvenimas ge
rėja. Anot p. Bačkio, išleistas įsakymas draudžiąs ma
žiau mokėti, kaip 60 pezetų per dieną. Įstatymas taiko
mas darbdaviams, kurie mėgina išnauduoti darbininką. 
Tikimasi vėl pakelti atlyginimus.

Netoli Granados subaltuoja sniegas ant Sierra Ne- 
vados kalnų. Pati Granada 2000 pėdų virš jūros. Ne pats 
miestas traukia turistus, kiek pasakiški Alhambros rū
mai, statyti 13 šimtmetyje. Ak, neįmanoma trumpai ap
rašyti tų rūmų lengvumą, struktūrą, dekoracijas ir vaiz
dų turtingumą žiūrint į apačioje gulinčius slėnius. Jei 
kada skaitysiu pasaką ir pasinersiu į fantazijos pasaulį, 
visad matysiu Alhambrą. Jos istorija turtinga, įdomi ir 
tragiška. Norėčiau pabūti ten daug ilgiau, norėčiau naktį 
vienas pavaikščioti po rūmus, pažvelgti į slėnius.

Sukam vis toliau į vakarus. Esame tik 40 kilometrų 
nuo Gibraltaro, o už jo paslaptingieji rytai, Afrika. Ar 
pavyks ten įkelti koją — nežinau, bet vilioja Nilas, sfink
sai ir piramidės.

Tarp tarpeklių sukam į garsią Seviliją. Ir Cezaris, ir 
fenikiečiai, ir vandalai, ir visgotai ir kiti valdė šį miestą.

Jis platus, ruimingas, gražiausi parkai dabina jį, bene 
gražiausi Ispanijoje, čia ir Kolumbas palaidotas kated
roje, bet greta ir kita žymenybė — Alkazaras, maurų 
tvirtovė ir pilis, kuri, berods, krito paskutinė. Sevilijoje 
yra kas žiūrėti, yra kuo džiaugtis. Alkazaro pilis prime
na pasakišką Alhambrą.

Sevilijoje išgyvenau naują patyrimą. Išėję iš gerai 
vėsinamo viešbučio į gatvę, pasijutome tartum įkišti į 
karštą orkaitę. Tai buvo toks nuostabus jausmas, kad 
kurį laiką negalėjome atsistebėti tuo reiškiniu. Tik vė
liau Cordoba nugalėjo, kur karštis pakilo virš 42 Celsi
jaus. Karštis, sausas, taigi nežudantis. Jei Sevilijoje pri- 
sivaikščiojom, kiek norėjome ir kiek laikas leido, tai 
Cordoboje užteko ir 25 minučių. Ten gatvių tempas lė
tas, vietiniai slenka tartum turistai, laikydamiesi pavė
sio. Vos kelios drąsios tetulės, juodai apsivilkusios, laikė
si, kur saulė kapoj a.

Vietiniai moka gintis nuo to karščio. Jie turi taip 
vadinamą ”patio” (ar panašiai tariamą žodį) — kiemą 
apsupta namais. Kieme vanduo ir daug žalumos, kuri 
palaiko drėgmę. Į tokį kiemą iš gatvės veda tunelis. Pa
prastai toks tunelis turi vartus, kurie geležiniai, gražiai 
išdailinti. Sustojus prie tokių vartų, pasijunti tartum prie 
atdaro šaldytuvo. Turtingieji kiekvienas sau turi tokią 
”patio”. Mažiau turtingi jungiasi į krūvą. Apžiūrėjom 
vieną tokį ”patio”, aplink kurį 10 šeimų spietėsi. O tų 
puodų, augalų, augalėlių kieme — viską palaistyti 2 va
landų darbas.

Sevilijoje susižavėjau ispanų šokiais. Anksčiau teko 
matyti ekrane, bet net negalima lyginti. Dirbtinai per
siųstas vaizdas nuslepia daug grožio. Jei kur arčiau bū
čiau, dažniau eičiau pasižiūrėti. Vėliau panašius šokius 
teko matyti Madride, naktiniame klube, bet tai tik- pini
go metimas, šokėjos lyg arklio galvos ir vyrai neūžaugos.

(Bus daugiau)
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DaiL K. Žilinskas, A. Juodvalkienė, I. Kuprevičienė ir S. Ged
gaudienė Dargio ir Mončio parodoje. V. Pliodžinsko nuotrauka

APIE DARGI IR MONČĮ
(Atkelta iš 4 psl.)

to gatvės kampe, prieš Pieno 
Centro darželi buvo "Liętuvai- 
tės" viešbutis, šiandien tas ei
linis Kauno viešbutis man pri
simena tik todėl, kad jame per 
eilę metų gyveno Dargis, kur ša
lia asmeninės kūrybos darbų, 
tuo laiku buvo apsikrovęs ir dau
gybe taikomosios dailės darbų: 
plakatai, Įvairių parodų projek
tai, teatro pastatymų piešiniai. 
Dargio kambarys atrodė dau
giau atelje, išmargintas nuka
bintais paveikslais.

Kadangi viešbutis buvo pačia
me Kauno centre, tai buvo pato
gu minutei "užbėgti" visai eilei 
draugų. Dailininkai, žurnalistai, 
muzikai bei kiti čia persimes
davo keliais sakiniais ir, žino
ma, penktą valandą Dargio kam
barys ištuštėdavo, nes visi pa
kildavo Konrado kavinėn "dis
putams". čia prirūkytos kavi
nės triukšme, prie Pundžiaus 
Vandens Nešėjos skulptūros, 
Dargis atlikdavo ir daug reika
lų: su prof. Baldausku aptarda
vo lietuviškų vestuvių iliustravi
mo problemas, su teatro žmonė
mis -- pastatymo apipavidalini
mą ir kt...

Studijų Vienoje, Aust rijoje ftie- 
tu Dargis kai kurioms vasaroms 
grjždavo Lietuvon. Būdavo ma
lonu su juo praleisti valandas 
Kaune ir išsikalbėti teatro ar 
grynojo meno klausimais. Pri
simenu tų pokalbių atvirumą ir 
nuoširdumą. Dargio skaidri nuo
taika ir mokėjimas atsipalaiduo. 
ti nuo jam rūpimų problemų bu
vo mūsų stebima su pavydu ir 
pasigerėjimu...

Eksperimentavimas dailėje 
Dargio buvo puoselėjamas jau 
nuo meno mokyklos laikų. Mai
šytų technikų panaudojimas jo 
kūryboje visada būdavo gaiva
lingas ir sėkmingas. Tuo pačiu 
užsidegimu Dargis eksperimen
tavo ir gyvendamas Rochestery- 
je,praėjęs pro visą eilę rė
žinių, akvarelės, aliejaus ir pie
šinių japoniškame popieriuje ga
limybes.

šiuo metu Dargis ruošiasi ke- 
letai parodų Vokietijoje ir po to 
rudenj vyksta Paryžiun.-..

¥

Antanas Mončys skulptūroje 
jau kreipė | savo dėmesj dar stu
dijų metu Freiburge. Matomai j|

CLEVELANDE NAUJAI ATIDARYTA

GALLERY INTERNATIONAL
13218 SUPERIOR AVENUE 

(kampas Superior ir Euclid Avenue) 

nuo rugsėjo 12 iki spalio 15 d. ruošia
dailininko

ALFONSO DARGIO
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. Įėjimas nemokamas.

• ••

viliojo Paryžius jau ir tada, nes 
dažnai Antaną matydavau su 
prancūzų kalbos vadovėliu ranko
je. Jo svajonė išsipildė: gavęs 
prancūzų {staigų skirtą stipendi
ją išvyko Paryžiun tęsti skulptū
ros studijų, kur pastoviai įsikū
rė ir šiandien tuo džiaugiasi...

Paskutini dešimtmeti Mončys 
yra produktyviai išnaudojęs ir jo 
skulptūros darbai, jo parodų Pa
ryžiuje proga, yra susilaukę, iš
skirtinai geros kritikos. Teko 
maloni proga MončJ net keliais lai
kotarpiais stebėti Paryžiuje ir 
kas kart vis džiaugtis jo atsieki- 
mais. Jis turi kruopščiai surink
tą visų savo darbų fotonuotraukų 
rinkinj. Nuotraukos geros, dide
lio formato ir kruopščiai apipa
vidalintos (su kūrinių metrika), to
dėl nors darbams jau "išslydus" Į 
kolekcionierių rankas, galima 
tiksliai stebėti Mončio visos kū
rybos eigą. Ne be to, kad daugy
bė skulptūros darbų medyje, ak
menyje, švine, grafite ar varyje 
išdėstytos jo bute...

Mončys yra tikras pašaukimo 
vergas ir pilną laiką skiria kū
rybai. Jei anksčiau dirbo savo 
privačiame bute ir tas sudarė 
tam tikrų nepatogumų, tai jau ei
lė metų Mončys yra laimingas tu- 

i rėdamas dirbtuvę visai netoli sa
vo buto. Dirbtuvė, ypač skulpto
riui yra būtinybė: įgalina pilnai 
koncentracijai bei skulptūros 
formatui.

Apsilankant jo bute ar studijo
je teko pastebėti skulptoriaus ryž - 
tą ir tikėjimą kūrybai iš esmės, 
šypsnys ir laimė atsispindi jovei - 
de, kada bičiuliškas pokalbis nu
krypsta apie šiandieninj meną. 
Taip, tada yra laimingos valan
dos Paryžiuje...

* MŪSŲ LIETUVOS II tomas 
intensyviai renkamas Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuvėje. Kny
gos leidėjas Juozas Kapočius da
ro viską, kad ir šis tomas būtų 
techniškai tobulas. Jau gamina
mos ofsetinės klišės ir atlieka
mi kiti spaudos darbai. Skaito
mos keturios korektūros; su
rinku trečioji dalis knygos teks 
to; netrukus prasidės laužymo 
darbai. š| ir anksčiau išėjusi ML 
I tomą galima gauti Lietuvių 
Enciklopedijos leidykloje, 361 
Broadway, P.O. Box 95, South 
Boston, Mass. 02127.

Korp! Neo-Lithuania stovykloje
Pirmadienis. 1964m. rugpiūčio 

mėn. 31 d. Po stovyklos iškilmin
go atidarymo, kai svečiai, kurie 
buvo apsilankę | stovyklos atida
rymą, išvyko namo, prasidėjo 
stovyklos normalus gyvenimas. 
Anksti rytą, saulei gerokai paki
lus ir savo spinduliais šildant 
Echo Valley Lodge ir medžių vir
šūnes ir žolynus, prieš 9 vai. ry
tą pasigirdo per garsiakalbi sto
vyklos komendanto filist. inž.

Filisteris dr. E. Noakas skaito paskaitą "LST Korp! Neo-Lithu
ania tradicijos". Sueigai pirmininkavo šen. K. Cicėnas.

Gruzdžio balsas, -- kviečiantis 
rinktis aikštėje vėliavos pakėli
mui. Visiems giedant Lietuvos 
himną, buvo pakeltos Lietuvos ir 
JAV vėliavos.

Po pusryčių buvo skaityta fi
list. dr. E. Noako paskaita: "LST 
Korp! Neo-Lithuania tradicijos". 
Prelegentas kalbėjo apie tradici
jas, jų reikšmę tautos gyveni
me ir priėjo prie Korp! Neo- 
Lithuania tradicijų ir jų reikš
mės korporacijos gyvenime. Iš
ryškino pagrindines korporacijos 
tradicijas, kurios negali keistis 
ir turi palikti pastovios,kaip kor
poracijos pagrindiniai principai, 
ir mažiau reikšmingos tradici
jos, kurios atsižvelgiant {kintan
čias aplinkybes, gali būti ir pa
keistos. Po pietų stovyklos gyve
nime didel| gyvumą ir veikimą pa - 
rodė juniorai. Posėdžių salėje 
jie vietoje referato sušaukė visus 
seniorus ir filisterius ir sudarę 
savąjį prezidiumą(labai vykusiai 
inscenizavo Gumbinės archeolo
gijos komisijos kasinėjimo pra
nešimą.

Sovyklos juniorų "vadai" Uosis Juodvalkis ir Algis Antanavičius 
Gumbinės archeologijos komisijos pirmininko ir asistento vaid
menyje linksmina stovyklautojus.

Juniorai Algis Antanavičius ir 
Uosis Juodvalkis -- pavaizdavo 
iškasenų užrašus akmens plyto
je ir rodė {vairias bonkas ir bon- 
kutes, iš kurių gilioje senovėje 
neolituanai - seniorai alų ir mi
dų gėrė. Po humoristinio ‘ar
cheologijos profesorių’ praneši
mo gyvenimas užvirė priebasei- 
no.

Vakare {vyko vėliavo nuleidi
mas, giedant tradicinę giesmę 
Marija, Marija... Prie vėliavos 
nuleidimo dalyvauja visi filiste
riai, seniorai ir juniorai su spal
vomis ir svečiai. Po vėliavos 
nuleidimo vakarienė, o po vaka
rienės {vyko juniorų surengta 
"moteriškų madų paroda".

Pamiškėje buvo sukurtas lau
žas, kur jaunimas iki vėlyvos nak 
ties dainavo tradicines dainas. 
Pirmoji stovyklos darbo diena 
praėjo labai aktyviai pasireiš
kiant juniorams.

šiemet jų | stovyklą atvyko ne
mažas būrys ir iš karto užmez
gę tarpusavio ryšius parodė di
deli solidarumą.

Antradienis. 1964 m. rugsėjo 
1 d. Iš ryto dangus apsiniaukęs 
mažais debesėliais. Per garsia
kalbi pasigirsta stovyklos vado
vo filist. V. Gruzdžio balsas: 

"kelių lašelių lietus, tai ne lie
tus. Už penkiolikos minučių vė
liavos pakėlimas, prašau visus 
rinktis aikštėje prie vėliavos." Ir 
vėl ta pati procedūra .

Paskaitą skaitė Garbės Fi
listeris Stasys Santvaras tema: 
"Bendras žvilgsnis | literatūros 
meną". St. Santvaras savo paskai
toje pažymėjo, kad fatališka būtų 
tikėti, kad tautinę literatūrą su
daro tik genijų kūryba. Visų pir

ma ją sudaro maži, vidutiniški 
ir dideli talentai. Laiko tėkmė
je paprastai jie ir bfln a ta dir
va, kurioje gimsta genijus. Nuo
latinė poezija visada buvo ir da
bar tebėra įkvėpta, betarpiška, 
giliai išgyventa ir savaiminga 
poezija, nors ji būtų prieš tūks
tanti metų ar tik prieš tris die
nas rašyta. Suskirstęs kūrybą | 
tris laikotarpius: | prieš Mairo
nį, Maironio laikotarp} ir naujuo
sius rašytojus, padaręs trumpą 
tų laikotarpių analizę ir nusakęs 
jų reikšmę, filist. St. Santvaras 
labai {domiai savo kalboje nupie
šęs tų laikotarpių kūrybos po
būdi, priėjęs prie moderniųjų lie 
tuvių rašytojų ir poetų emigraci
joje, davė pilną jų kūrybos vaiz
dą.

Nors iš ryto dangus ir buvo 
apsiniaukęs, bet greitai pra
giedrėjo ir saulė šildė ir kepino. 
Vakare vėl junioro ar senioro 
referatas.

Senioras Algis Garlauskas iš 
Clevelando, skaitė referatą te
ma: "Pastabos apie lietuviškos 

šeimos išlaikymą". Nagrinėjant 
š| referatą,diskusijose labai gy
vai pasireiškė juniorai ir senio
rai. Studentu buvo iškelti klau
simai: kodėl lietuvaitės - studen
tės išeina | šokius su ameriko
nais, o ne su lietuviais? Kokios 
reikšmės tokiam išėjimui turi 
studento turtingumas ir automo
bilio gražumas? Kodėl lietuviai 

Grupė stovyklautojų bendroje sueigoje klausosi filisterio dr. E. Noako paskaitos.

studentai eina j kinus, ar šokius 
su amerikietėmis ir t.t.

Lietuvaitės studentės atsikir
to, kad jų pasyvi rolė, jos negali 
kviesti vaikinų išeiti | pobūvius, 
jos turi laukti, kol bus pakvies
tos, jeigu jų nekviečia lietuviai - 
kolegos, jos priverstos išeiti su 
kitataučiais, kurie joms parodo 
dėmes} ir jas pakviečia. Buvo 
prieita išvados, kad lietuviai stu. 
dentai privalo kurti lietuviškas 
šeimas ir stengtis draugauti su 
savo tautos jaunimu. Vakare vėl 
laužas -- jaunimo labai mėgiama 
vakarams praleisti pramoga.

Trečiadienis. 1964 m. rugsėjo 
mėn. 2 d.

šiandien paskaitą skaitė jau
nosios kartos filisterė Aid. Če- 
kienė tema -- "Idealizmas, ma
terializmas ir mes". Prelegentė 
savo paskaitoje davė idealisto ir 
materialisto apibrėžimus. Siūlė 
neolituanams būti idealistais ir 
nepaskęsti vien materializme. 
Negalima paneigti gyvenimo pa
togumų, gražių automobilių, sąs
kaitos banke, nes žmogus ne vien 
siela, bet ir kūnu gyvena. Būtų 
netinkama pasistatyti sau vienin

Garbės filisteris Stasys Santvaras skaito paskaitą: "Bendras 
žvilgsnis | literatūros meną", šalia sėdi sueigai pirmininkavęs 
šen. Valentinas Krumplys.

Šen. Algis Garlauskas skaito referatą "Pastabos apie lietuviš-‘ 
kos šeimos išlaikymą". Sueigai pirmininkavo Algis Ignatonis ir 
sekretoriavo Vida Rauktytė.

Fil. Aldona čekienė skaito paskaitą: "Idealizmas, materializ
mas ir mes", sueigai pirmini nitą uja nt jun. Gint. Vaičaičiui ir sek
retoriaujant jun. Jūratei Jokubauskaitei. V. Gruzdžio nuotraukos

teli tikslą materializmą, gerybių 
didinimą, atmetus ir užmiršus 
kitus žmogaus dvasios reikalus. 
Jaunoji karta čia Amerikoje turė
dama gerą ir aprūpintą gyvenimą, 
turėtų savo iždarbio dalį aukoti 
lietuviškos knygos ir spaudos pa
laikymui, paremti lituanistines 
mokyklas, aukoti lietuvių kultū
ros reikalams, rūpintis lietuvių 
tautos išlaisvinimu iš bolševikų 
jungo, kultūriniais reikalais ir 
ugdyti savo intelektą. Po paskai
tos buvo diskusijos.

Kadangi pirmadienio nakt| 
juniorų sukilimas prieš vadovybę 
nepavyko, kompromisui stovyk
loje buvo paskelbta juniorų die
na. Visą stovyklos gyvenimą tvar. 
kė juniorai. Jie rytą pakėlė vė
liavą, jie vadovavo sueigoms, jų 
buvo ir referatas.

Referatą tama "Pro Patria" 
skaitė Jūratė Jakubauskaitė iš 
Chicagos. Savo referate ji nuro
dė lietuvių kalbos mokėjimo ir 
vartojimo savųjų tarpe svarbą, 
kvietė būti gerais lietuviais, 
susipažinti gerai su Lietuvos is
torija, lietuvių rašytojais, pažin
ti liaudies kūrybą ir dirbti-lie
tuvių tautos labui.

-jn- 
(Bus daugiau)
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Nauja' dangoraižių ideologija
(Atkelta iš 4 psl.) 

nepakeliu bergždžios stagnaci
jos, ar ji botų sukausčiusi mūsų 
seniausius ir jauniausius rašyto
jus, ar mūsų meną, teatrą, lie
tuvišką liaudies dainą, ar žur
nalistus ir lenciūgėlio šokėjus, 
ar Vliko bei ALT atsišaukimų 
Ciceronus ir kitokią pasibaisė
tiną grafomaniją.

Bet kas iš to? Kas iš to, jei 
mudu abudu vis tik taip kalbė- 
siva, o kiti ir dar spalvingiau? 
Kas iš to, kad šitokioje retori
koje sutiksiva? Aš net įtariu,

•••

kad mūsų pažiūrų panašumas 
čia net nebūtų toks didelis, jei 
pradėtume kiek tiksliau reika
lus mėsinėti ir jeigu šv. Boni
faco Kolegijos auklėtinio pro
gramos žodžiuose nebūtų sudėta 
tik pati bendriausia, maždaug 
nieko nepasakanti prasmė.

Jeigu jūs dar kartą paskaity
site pradžioj pateiktą citatą, ten 
rasite štai kokius obalsius: dūž
ta stabai, kyla naujos dangorai
žių ideologijos, gyvoji dvasia, 
ikonoklastų generacija, naujos fi
losofinės temos, ryškesnės švie-

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponj!

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 Steteo 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.

sos, žmogaus likimas, bergždžia 
stagnacija, nauja Prometėjų 
ugnis, vaidilučių duoklės, tuščių 
aukurų dabojimas...

Kad tų žodžių junginys ką sa
kytų, reikia juk pirmiau J juos 
pripilti kokią nors konkrečią pras
mę, turinj, tikslią reikšmę. Jie 
gi yra visiškos bendrybės, kurios 
pačios nieko nepasako, dabarties 
neapčiuopia, naujos programos 
neatskleidžia, visiems tinka.

Taip buvo galima kalbėti be 
jokios atsakomybės ir prieš 40 
metų, kaip ir prieš 2000 metų. 
Ir taip būdavo kalbama.►

Bet jei mes abstrakčiai sutin
kame bendrybėse, pakilkime į 
viršutinj Empire Statė Building 
aukštą New Yorke, kur mums 
platesniais akiračiais atsiskleis 
dangoraižių ideologija. Kiek joje 
dar galima išvysti šviesų apie 
lietuvių tautą ir jos literatūrą, 
gal mudu pastebėsiva šiuos tris 
dalykus:

Pirma, r mudu labai nusteb- 
siva, kaip iš viso lietuvių litera
tūra dar gali būti gyva šiame 
dangoraižių pasaulyje! Tada pa-

GUŽAUSKU
BEVERLY HILUS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

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

jusiva daugiau pagarbos tiems, 
kurie ją kuria ir palaiko. Po to, 
suabejosiva, ar sugebės ją toliau 
kurti ir ugnim šaudyti naujieji 
prometėjai.

Antra, - tada atsiminsiva, kad 
už mūsų literatūrą ir kultūrą 
beigi už mūsų tautos garbę yra 
atsakingi ne tik Šios dienos vy
resnieji, bet ir jaunesnieji, ne 
tik praeities generacijos, bet ir 
priaugančios ir būsimos genera
cijos. Visiems mums duota ta 
pati privilegija būti kalamais 
prie uolos prometėjais, aklais 
Homerais, epileptikais dosto- 
jevskiais, metafizikais aristo- 
teliais, humanistais camusais ar 
vitališkais hemingway‘jais.

Trečia, - nustebę dėl to ir ta
tai atsiminę, mudu suprasiva, kad 
tenai toliau, žemiau dangoraižių, 
vyksta retai regėta egzistencinė 
įtampa dėl mūsų tautos likimo, 
sukrečianti dvasią ir deginanti 
gyslas. Vyksta kova tarp vergi
jos žnyplių ir laisvės idealo, 
tarp tautos naikinimo ir jos gy
vybės stangrumo.

Tatai yra ne vienintelė, bet 
dabar mūsų svarbiausioji "tema" 
kurioje "sprendžiamas iš esmės 
žmogaus likimas ir kur nepaten
kintieji gali surasti ryškesnių 
šviesų".

ši tema nėra labai nauja. Bet 
ji yra lietuviška, ir visuotinė, ir 
ne už ilgo ji vėl bus pasaulinė.

Visa, kas mums lieka, tai tik 
išspręsti vieną mažą "smulkme
ną": kaip tą temą pergyventi ir 
iš jos sukurti meno šedevrus li
teratūroje, muzikoje, dailėje ir 
galbūt prometėjiškame mūsų pa
čių kasdienos gyvenime.

Dail. A. Tamošaitienė, LB I apylinkės valdybos pakviesta, Cle
velande rugsėjo 27 d. ruošia savo darbų parodą Čiurlionio ansamb
lio namuose. Nuotraukoje dail. A. Tamošaitienė savo studijoje prie 
staklių audžia tautinius lietuvių rūbus.

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE. . .

HELP WANTED FEMALE

SIUNTINIUS l 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

* SANTARIEČIŲ SIMPOZIUME 
apie degeneraciją lietuvių bend
ruomenėje ištraukos bus trans
liuojamos penktadienj, rugsėjo 
18 d. per Tėvynės Garsų radiją.

Simpoziume dalyvauja Jonas 
šoliūnas, Henrikas Žemelis ir 
Vincas Trumpa.

♦ VYSK. VALANČIAUS LITU
ANISTINES MOKYKLOS mok
sleiviai šeštadieni rugsėjo 19 d. 
9 vai. ryto dalyvauja šv. Mišiose, 
kurias atnašaus ir pamokslą pa
sakys mokyklos kapelionas kun. 
P. Dzegoraitis.

Tėvai kviečiami patys daly
vauti ir laiku atvežti vaikus J pa
maldas.

9 vaL 30 minučių ryto darbas 
pradedamas klasėse.

Part or full time. Experience 
not necessary. Pleasant vvorking 
conditions.

DAVIS BAKERY
YE-2-7601 --askforMr. Sandors 
after 1 p.m.

CAR HOPS

Over 21; experienced preferred; 
hourly wages plūs good tips;uni- 
forms, meals furnished; fringe 
benefits and paid vacations. Ap- 
ply in person after 6 p.m.

KENNY KING’S RESTAURANT 
5836 Mayfield Rd.

SKAITYK IR PLATINK DIRV^

HELP WANTED MALĖ

TOOL AND DIEMAKERS
AND REPAIRMAN

Day and night shifts.

Steady work, modern equipment, 
good pay, paid insurance, hospi- 
talization and vacation. Mus be 
experienced.

Call Joe Ronay DI 1-8100
CUYAHOGA STAMPING CO. 
10201 Harvard Avė.

WAITRESSES

Over 21; experienced preferred; 
hourly wages plūs good tips; uni- 
forms, meals furnished; fringe 
benefits and paid vacations. Ap- 
ply in person after 6 p.m.

KENNY KING’S RESTAURANT 
5836 Mayfield Rd.

CASHIERS

Over 21; experienced preferred; 
hourly wagesplus good tips; uni- 
forms, meals furnished; fringe 
benefits and paid vacations. Ap- 
ply in person after 6 p.m.

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; VVednesčlay closed.

fifr/ raut mi«tt yž>

INSURED
u r io Zįr

Uo.ooo

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

0

DIDŽIULIS 
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

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

KOSTAS BUTKUS
Tel. LU 5-6291

Chicago

IIESĖmm CHICIGIIIE PIRKITE MPJOJE NlimiUK 
RAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

SHEET METAL MECHANIC
Working with aluminum and stain - 
less steel. Have complete know- 
ledge of press brake, punch press 
and spot weld methods.

Crescent Metai Products, Ine.
12711 Taft Avė.

See Mr. F rank Lepick

KENNY KING’S RESTAURANT 
5836 Mayfield Rd.

TOOLROOM MACHINIST

Experienced for fabricators of 
light gauge aluminum and stain- 
less Steel sheet metai, jigs, fix- 
tures and dies. Most fringe be
nefits. Wonderful opportunity. 
See Gus Kujala.
Crescent Metai Products, Ine. 
12711 Taft Avė.

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos Įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25G nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

Office M E 1-5997
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCf 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

AVĖ. 
AVĖ.

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

L Imp. 3-Star FRENCH COGNAC.................. 5tH
2. Antique Bourbon Kentucky Str. Whiskey.. 5th
3. CANADA DRY VODKA............................. 5th
4. Imp. French NAPOLEON Brandy............... 5th

4.59
3.98
2.98
3.35

5. COINTREAU Liųueur.......
6. CHIANTI Imported Wine . .
7. Zeller SCHWARZE KATZE

5th 4.75
5th .98
5th 1.29

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

HOME and 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

O
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• RAŠYTOJAS VINCAS RA

MONAS,- vykdamas 1 dėdės dr. 
V. Trečioko laidotuves, buvo sus
tojęs Clevelande pas brolj. Vil
ties d-jos p-ką dr. VI. Rama
nauską. Ta proga atsilankė J 
Dirvos redakciją.

♦ ADELĖ IR HENRIKAS BA- 
JELIAI, Dirvos skaitytojai iš Los 
Angeles, lankydamiesi Clevelan
de pas K. ir O. Karpius, jų ly
dimi atsilankė Dirvos redakcijo
je.

Bajeliai, Karpių lydimi, nufil- 
mano prez. A. Smetonos kapą. 
Liet. Kult, darželi ir kitas Įdo
mesnes vietas.

A. Bajelienė savo laiku buvo
veikli Margučio talkininkė Chi
cagoje. Los Angeles Bajeliai vei
kia ALTS-gos skyriuje ir Taut. 
Namų valdyboje.

* SENATORIUS BARRYGOLD- 
WATERIS bus Clevelande spalio 
27 ar 28 dieną ir 8 vai. vakare 
kalbės Public Auditorium. Bilie
tai nemokami, bet juos reikia iš 
anksto užsisakyti. Užsisakyti ga
lima pas Dr. Vladą Ramanauską, 
Julių Smetona, Kaz| Karpių ir ki
tus Lietuvių Komiteto Goldwate- 
riui Remti narius.

RAMOVĖNŲ RENGIAMAS 
POBŪVIS

Rugsėjo 20 d. 2 vai. p.p. Čiur
lionio Ansamblio namuose, 
10908 Magnolia Dr., Cleveland, 
Ohio, L.V.S. Ramovės Clevelan
do skyrius rengia šeimyninj 
pobflvj. šeimininkės paruoš ska
nius pietus. Prie skanių valgių 
ir jaukios aplinkos bus smagu 
praleisti šventadienio popietę ir 
pasidalinti Įspūdžiais. Gros šo
kių muzika.

Kviečiame dalyvauti ramovė
mis su šeimomis bei svečiais. 
Kviečiame ir Clevelando liet, 
visuomenę pabendrauti su ra- 
movėnais.

Pakvietimus galima Įsigyti bei 
užsisakyti pas skyriaus valdybos 
narius, iki rugsėjo 18 d.

Galima skambinti telefonu: L. 
Leknickas — 371-5940, V. Knis- 
tautas — 881-9657, Pr. Mainelis 
- ME 1-4328.

• Laikas patikrinti visus 
savo turimus draudimus. 
Mielai patarnausime. Skam
binkite: Z. Obeleniui 
881-7741 ar V. Giedraičiui 
91 1-6835.

Savininkas parduoda 
didelį kolonial. Tinka did. 
šeimai ar pajamoms. 5 mie
gamieji, 2’ •_» vonios, 3 gara
žai. 18721 Nei f Rd.

Telef. 481-3768.

New Yorko vyrų oktetas, vadovaujamas muz. A. Mrozinsko, Cle
velande suruoštame koncerte, turėjęs didelĮ pasisekimą.

A. Kavaliflnuo nuotrauka

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam 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

Rengėjai ir programos išpildytojai LB I apylinkės suruoštame K. Donelaičio minėjime. Stovi iš kai
rės: K. Karpius, F. Eidimtas, V. Plečkaitis, E. Blandytė, A. Mikulskis, O. Mikulskienė, PuškoriŪtė, 
S. Barzdukas, A. Augustinavičienė, Z. Tarutis, R. Zorska. y, Pliodžinsko nuotrauka

DONELAIČIO MINĖJIMAS
ALB Clevelando I-os apylin

kės valdybos rimtai parengtas 
Donelaičio minėjimas praėjo tin
kamu orumu rugsėjo 12 d. šv. Jur
gio parapijos salėje. Bet tenka 
labai stebėtis ir gailėtis, kad pu
blikos teatsilankė vos nevos apie 
80 asmenų.

Pirmininkas F. Eidimtas, ve
dęs programą, tarti Įvado žod{ 
pakvietė PLB valdybos vicepir
mininką St. Barzduką, kuris pa
brėžė šio minėjimo prasmę ir 
bendruomenės visuotinumą. Ma-

Liet. Studentu S-gos Cle
velando skyrius kviečia vi
sus studentus ir svečius i 
metinį „Initium Semestri” 
šeštadienį, rugsėjo 26 d., 8 
vai. v., Ripa Hall, 2175 Cor- 
nell. Bus programa, vaišės 
ir šokiai.

SKAUČIŲ SĄSKRYDIS
Rugsėjo mėn. 19 ir 20 dieno

mis1 Clevelande Įvyksta Skaučių 
Seserijos sąskrydis.

J sąskrydį atvyksta net iš toli
mų vietų kaip Omahos, Kanados, 
Bostono, New Yorko ir kitų vie
tovių. Vien tik iš Chicagos lau
kiama apie 70 sesių, kurios at
vyksta dviem autobusais.

Tikimasi sąskrydyje turėti 
apie 130 dalyvių.

Labai prašome Clevelando vi
suomenę, jei kas galėtų priimti 
nakvynei, skambinti telefonu 
681-2849.

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

Teirautis HE 1-3373.
(101 - 104) 

lonus suderinimas -- bendruo
menė yra paskelbusi Donelaičio 
metus, Clevelandas gi šita iškil
me puošia bendruomenės mėne-- 
sĮ.

A. Augustinavičienė savo pa
skaitoje1 vaizdžiai dėstė Donelai
čio Metų klasicizmą ir realizmą. 
Turinyje apibūdinta Donelaičio 
gyvenimas, vargai ir valingumas, 
kūrybiniai polėkiai, santykiai su 
būrais ir intelektualais, religinė 
filosofija, romantizmo pažymiai 
lyrikoje ir kt. Drąsios Įtaigos bei 
ryškūs fantazijos vingiai aiškiai 
sudomino klausytojus, bet, atsi
žvelgiant Į auditoriją, gal trupu
ti stigo populiarumo.

A. Mikulskio diriguojamas ir 
R. Babicko pianu lydimas Čiur
lionio ansamblis, energingai iš
mokęs programą per keletą die
nų, gražiai paveikė žiūrovus kai 
kuriais negirdėtais kūriniais, 
nors ir pasirodė gerokai suma- 
žėjusioje sudėtyje. Girdėjome 
Janzo (T. Manno žodžiai) — Seno
vės atminimus, A. Mikulskio har
monizuotą Jūreivių dainą su so
listu A. Giliu ir Gudaičio (J. Va
nagaičio žodžiai) --Kur giria ža
liuoja. Viskas skambėjo Įspūdin
gai, balsai valdyta kruopščiai,at
spalviai naudota jautriai, tiktai 
bosai Senovės atminimuose pasi
rodė kiek silpniau. Solistas A. Gi- 
lys dainuoja sąmoningai, balsas 
švelniai lyriškas, raiškumas vi
sai nuoširdus.

E. Blandytė, viešnia iš Chica
gos deklamavo ištrauką iš Pava
sario linksmybių ir pasakėčią— 
Aužols Gyrpelnis. Visos smulk
menos atliktos gera intonacija. 
Įdomiais logiškais paryškini
mais, tikrai gyvu, judriu, beveik 
vaidinančiu veidu. Smalsiai lauk
sime jos vaidinant Popiečio diag
nozėje spalio 10 d.

čia pat, salėje, Donelaičio kū-

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje

6 k. 1 š., moderni vonia 
ir virtuvė, geras rūsys.Ne
seniai naujai išdekoruotas. 
Naujas garažas. $11,600.

2 seimu. 1-1. 11.000 dol.

2 šeimų. 1-3, 7,700 dol.

Investavimui
2'j š. ir 1 š. ant vieno 

sklypo, gerame stovyje, pa
jamų virš $200 per mėnesį. 
$12,400. Mažas įmokėjimas.

2 š. 5-5 ir 1 š. 6 kamb.
$11,500. ______

6 šeimų mūrinis, arti St. 
Clair. $29,900.

Euclid — Green
6 kamb., 3 mieg. butas 

žemai, moderni virtuvė ir 
vonia. 3 kamb. butas vir
šuj. $16,500.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1-6666 

rinių bei nuotraukų parodėlė ma
ža, bet daug vertingos medžiagos 
teikianti.

Programai pasibaigus, pasi
linksminta ir pasivaišinta.

Vladas Braziulis

♦ THE CLEVELAND TRUST 
BANKAS savo ištaigingą ir di
džiausią skyrių visoje savo sis
temoje, naujame Erieview Pla- 
za dangoraižyje, atidaro antra
dieni, rugsėjo 29 d.

Naujajam skyriui vadovauti yra 
paskirtas banko viceprezidentas
O. A. Maeder. Jo padėjėju J. A. 
Masar. Skyrius turės 22 tarnau
toju. Bankas užims ir dalį 2-jo 
aukšto. Bankiniai patarnavimai 
ir knygvedybos sistema bys vyk
doma moderniausiomis mašino
mis.

POPIEČIO DIAGNOZĖ

šis Anatolijaus Kairio trijų 
scenos atidengimų žaismas, jau 
plačiai pagarsėjęs Įvairiose JAV

ŪSE EAGLE STAMPS LIKĘ MONEY AT ALL 5 MAY CO. BASEMENT STORES!

BASEMENTSDOWNTOWN 
ON THE HEIGHTS 

PARMATOWN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALL

DVIGUBAI ILGIAU 
DĖVĖSITE

SU ATSARGINE
» PORA-<^

DYDŽIAI:
NORMALŪS 36 iki 46 

TRUMPI 36 iki 11 
ILGI 38 iki 16

IŠPARDAVIMAS! 
^Nauju rudens _2 

medžiagųj
\’

2 - KELNĖM KOSTIUMAI

SPALVOS
Pilka 
Juoda 
Žalia 
Mėlyna 
Ruda

L .. ....... .......   —---------

• Rayon Sharkskins •Iridcsccnts
• Self Checks • Pin WcavcS • Solids
• Fancics 
Y/M/Į/bėjs
• Visos pirmos rūšies • Rinktinės medžiagos
• Viena eilė sagų • Trimis sagomis
Įsivaizduokite, kad ir už tokią žemą kainą, kiekvie
nam kostiumui esant rudens mados pažibai, mokate 
tik $25! Kiekvienas kostiumas dar turi priedo po porą 
kelnių ilgesniam dėvėjimui. Nors kainos medžiagoms 
ir darbui yra pakilusios, mes jau prieš mėnesį plana
vome šį išpardavimą, kad suteiktume jums tą nepa
prastą kokybę. Beveik neįtikėtina, už tokią kainą dar 
dvi poros kelnių!

BASEMENT MEN’S CLOTHING DEPARTMENT, THE MAY COMPANY,
|)()WNTO\VN & AI.L I BRANCHES

Ryšium su žema kaina 
imamas mažas 

mokestis už pataisymus

Nr. Io3 - 7

lietuvių kolonijose, kartojamas 
spalio 2 d. Chicagoje, o spalio 
10 d. ta pačia artistų sudėtimi-- 
Clevelando Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Tiesa, teatrinės tradicijos ne
leidžia atskleisti nematyto veika
lo turinio prieš premjerą. Bet, 
nors tasai žaismas Clevelande 
dar nėra vaidintas, šiaip ar uip, 
turinys jau aiškiai žinomas iš 
gausių vaidinimų kitur.

Žinome, kad autorius komedi
jos pavidalu vaizduoja mūsų išei
vijos šios dienos tipus. Tai — 
aktualu. Gal vienas paęijuoks iš 
savęs, kitas gi susimątys ir 
skaudžiai išgyvens plintančias 
mūsuose nuuutėjimo žaizdas. 
Satyriško plakimo priemonės tei
kia žaismui ryškaus pobūdžio.

Stato Lietuvių Scenos Darbuo
tojų Sąjunga. Režisuoja St. Pil
ka. Vaidina ta pati Chicagos spėk - 
ta kilo sudėtis.

Bilietų galima gauti arba už
sakyti pas J. Pinkų, tel. HE-2- 
2615 bet kuriuo metu.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

♦ VINCAS KAZOKAS, Mūsų 
Pastogės redaktorius, rugsėjo 
5 d. Sydnėjuje buvo sužeistas 
eismo nelaimėje. Gydomas 
Bankstowne ligoninėje.

♦ JOSEPH BROOKS - BALNIUS 
užprenumeravo prez. Ant. Sme
tonos monografiją Ant. Poškai, 
gyv. Rockforde, III.

DETROIT
TĖVŲ SUSIRINKIMAS

LB Detroito Lituanistinės mo
kyklos mokinių tėvų visuotinis 
susirinkimas Įvyks rugsėjo mėn. 
27 d. tuoj po pamaldų šv. Anta
no parapijos mokyklos patalpo
se. Visi prašomi dalyvauti, nes 
bus svarstomi svarbūs mokyk
lą liečią klausimai. Susirinki
mas bus laikomas teisėtu, nežiū
rint kiek tėvų jame dalyvautų.

Susirinkime bus.mokyklos ve
dėjo ir tėvų komiteto praneši
mai, apyskaitų tvirtinimas, nau
jo tėvų komiteto ir revizijos 
komisijos rinkimai. Praeitų me
tų tėvų komitetas parodė daug

aktyvumo ir buvo bendradarbia
vimo nuotaikoje ištisus metus. 
Visi tėvai kviečiami parodyti 
daugiau susidomėjimo ir išpildyti 
savo pareigą, nes panašūs susi
rinkimai nėra kviečiami be svar
baus reikalo. Ištisų metų eilės 
praktika neparodė, kad tėvai Į 
visuotinus susirinkimus pažiūrė
tų su reikiama rimtimi. Nepa
mirština, kad dirbančiųjų jėgos 
irgi yra ribotos. Jiems reika
lingas visų pritarimas ir paska
tinimas. Gausus tėvų susirinki
mas yra geriausias Įrodymas 
jų susidomėjimo ir vertinimo 
švietimo darbo, o taip pat ir yra 
geras ir realus paskatinimas dir
bantiesiems.

Mokyklos Vedėjas 
KREPŠININKŲ PAGERBIMAS

Detroito Apylinkės Valdy
ba ruošia mūsų krepšininkų rink
tinės pagerbimą rugsėjo 26 d. 
7 vai. 30 min. Lietuvių Namuo
se. Programoje bus rodoma fil
mą iš jų viešnagės Australijoje. 
Taip pat bus bufetas ir šokiai. 
Visi kviečiami pasinaudoti gera 
proga pamatyti, kaip mūsų rink
tinė prasiskynė laimėtojos ke
lią.

VILTIES Draugijos nariui, 
uoliam visuomenininkui

Dr. VINCUI TERCIJONUI

mirus, šeimai, giminėms ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Vilties Draugijos valdyba ir 
Dirvoš redakcija

A. A.
JONUI BUDRIUI,

Lietuvos Generaliniam Konsului, mirus, šio 
drąsaus kario ir atsidavusia Lietuvai parei
gūno gailime ir liūdime. Jo žmonai ir gimi
nėms reiškiame gilią užuojautą.

ALT S-gos
New Yorko I Skyrius

Amerikos Lietuviu Tautinės Sąjungos 
Elizabeto Skyriaus Pirmininkui

A. A.
Juozui JUŠKAI

mirus, jo žmonai, šeimai ir Skyriui reiškiame 
užuojautą ir drauge liūdime.

ALT S-gos
New Yorko I Skyrius

Mielus Antaną ir Joną R1MKŪNUS su 
šeimomis, ju mielam pusbroliui

A. A.
Pranui RIMKŪNUI

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime.

O. ir A. Mikuiskiai
EI. ir V. Mazoliauskai

Brangiam vyrui ANTANUI mirus,

Dr. Anastazijai Goeldnerienei 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

New Yorko Lietuviu Gydytoju 
Draugija

NEW YORKO 

LIETUVIŲ DIENA

Be Lietuvių Dienos, jau pir
miau buvo surengta New Jersey 
lietuvių dieną, birželio 14 d., 
New Jersey valstijos paviljone, 
o sekmadienĮ, rugsėjo 20 die
ną mugės New Yorko valstijos 
paviljone Įvyks New Yorko lie
tuvių diena. Iškilmės bus pra
dėtos 3 vai. p. p. prie lietuviš
ko kryžiaus. Lietuvos vyčiai pa
dės vainiką, bendras choras su
giedos Marija, Marija, karo ve
teranai ir Dariaus-Girėno pos
tas su vėliavomis palydės eise
ną Į New Yorko valstijos pavil
joną.

Atidarymo kalbą pasakys 
LKPP pirm. prof. J. J. Stukas. 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
giedos bendras choras. Invoka- 
ciją atliks prel. J. Balkonas ir 
trumpą sveikinimo kalbą pasakys 
žymus amerikietis. Dalyvaus so
listas Liudas Stukas ir 6 cho
rai su jų vadovais: Vladas Bal
trušaitis, Mykąs Cibas, Vincas 
Mamaitis, Mykolas Liuberskis, 
Algirdas Kačanauskas ir Anta
nas Visminas. Kanklininkėms va
dovaus Teklė Dzikienė, šokiams - 
Jadvyga Matulaitienė, Lietuvių 
katalikų karo veteranams vado
vaus Matas Jasinskas, Dariaus 
ir Girėno postui vadovaus A. 
Kaunas. Programą praves Ele
na Matulionis ir uždarimo žodĮ 
tars LKPP pirm. prof. J. J. 
Stukas.

Programa gerai paruošta ir 
tęsis apie 3 vai.

Kad New Yorko lietuvių diena 
būtų sėkminga ir nesumažintų 
lietuvių jau pirmiau užtarnautos 
garbės, Į New Yorko Lietuvių 
Dieną kviečiami visi lietuviai 
iš plačios apylinkės.

A. S. Trečiokas 
Spaudos ir inf. kom. narys

PHILAPELPHIA
PRADEDA MOKSLĄ

Vinco Krėvės šeštadieninė Mo
kykla darbą pradeda šeštadienĮ 
rugsėjo 19 d., šv. Andriejaus 
parapijos patalpose. Mokiniai 
prašomi rinktis salėje 15 min. 
prieš 10 vai., nes prieš pamokas 
10 vai. bus pamaldos šv. Andrie
jaus bažnyčioje. Mokykloje veiks 
vaikų darželis ir visi aštuoni 
skyriai su dainavimo ir tauti
nių šokių pamokomis. Labai lau
kiami ne tik senieji mokiniai, 
bet ir naujai stojantieji: tiek 
pradedantieji, tiek ir vyresni, 
dėl kurių nors priežasčių ligi 
Šiol šeštadieninės mokyklos ne
lankiusieji. Pastariesiems, jei 
būtų reikalo, bus pasistengta su
daryti specialią grupę. Mokyt.
G. Mačiūnienei sveikatos sumeti
mais šiemet nebeapsiėmus vado
vauti mokyklai, šias pareigas 
perima mokyt. V. Muraška.

ĮDQMI KNYGA

TENEDRĮSTA NIEKAS VADINTI 
TAI IŠDAVIMU...

Knygutė, kurios iki šiol yra 
atspausta milijonas aštuoni šim
tai tūkstančių egzempliorių, pa
teikia daug dokumentacinės me
džiagos apie komunistų Įtakos au
gimą šioje šalyje. Ji pateikia daug 
Įdomios informacijos apie aukš
tus valdžios pareigūnus, laik
raštininkus ir kitus žinomus as
menis bei nagrinėja paskutinių 
didžiųjų Įvykių raidą ir priežas
tis.

Pagal autorių, dabartinis Vals
tybės Sekretorius Dean Rusk buvo 
karštas "Instituto Ramiojo Van
denyno Reikalams" rėmėjas, to 
paties Instituto, kurs savu laiku 
aktyviai prisidėjo prie Ciang- 
Kai-Sheko sulikvidavimo irKini-— •XJ■

y a
iV

v
Muz. J. Žilevičius kalba vargonininkų seime Elizabethe, N.J. 

šalia sėdi suvažiavimo pirmininkas muz. Aleksis.
V. Maželio nuotrauka

Rugsėjo 5 d. Chicagoje tautinėse kapinėse buvo palaidotas Lietuvos gen. konsulas J. Budrys. Į pasku
tinę poilsio vietą palydėjo gausus būrys artimųjų ir bičiulių.

jos atidavimo komunistams. Ve- 
lionies Prezidento Kennedžio re
abilituotas fizikas Oppenheime- 
ris,. anot autoriaus, savu laiku 
aukodavo iki $1,000 kas met ko
munistų partijai, o jo žmona ir 
brolis buvo tikri komunistai... 
Antikomunistas gen. VValkeris, 
kurio byla federalinio teismo bu
vo numarinta kaip neturinti pa
grindo, buvo prievarta tąsomas 
pas psichiatrus kad Įrodyti, kad 
jis yra beprotis. O Walter Lipp- 
mann, kurio straipsnius talpina 
apie 300 laikraščių, bepriklausąs 
tai socialistų grupei, kuri siekia 
to paties tikslo kaip ir bolševikai, 
tik kitomis priemonėmis.

Stormerio surinkti dokumentai 
aiškiai rodo, kad be aktyvios 
Valstybės Departamento pagal
bos Castro būtų neĮstengęs su- 
komunistinti Kubos. Mat, nuo 1957 
metų Karibų Jūros Skyriaus Vir
šininku yra abejotino vardo diplo
matas William Arthur Wieland, 
kuris sistematingai slopino FBI 
ir kariuomenės žvalgybos prane
šimus , aiškiai rodančius, kad 
Castro yra komunistas.

Knygutė parašyta sklandžiu 
stilium, skaitoma labai lengvai. 
Ji pateikia puikią pro-komunis- 
tinių tendencijų analizę. Nors lie
tuviai, kaip ir visi, iš anapus ge
ležinės uždangos kraštų apie ko
munizmą daugiau žinome už eili
nį amerikietį, čia minimoje kny
gutėje rasime tokių informacijų, 
apief kurias nė vienas mūsų nei 
sapnuote nesapnavome.
NONE DARĖ CALL IT TREASON 
Sonn A. Stormer, Liberty Bell 
Press, 1964., 254 psl.

Julius Smetona

Shakespeare HAMLETAS. 
Danijos Princas. Vertė Alf. 
Nyka-Niliūnas. Viršelį ir ti
tulinį puslapį piešė žibun- 
tas Mikšys. Išleido Šviesa - 
Santara. 200 psl. Kaina $5.

Gaunama pas knygų pla
tintojus ir Dirvoje.

* APIE 2000 VAIKŲ Į METUS 
miršta nuo leukimijęs. Tai vėžio 
ligos rūšis, kurios dar neįmano
ma pagydyti. Bet -- turime visi 
paremti tyrinėjimo darbą, kurĮ 
atlieka mokslininkai. Darbą, skir
tą vėžio ligai nugalėti. O tą dar
bą remia (jūsų visų parama) 
Amerikos kovai su vėžio liga są
junga (AmericanCancer Society).

Skaityk ir platink. 
DIRVĄ

Gen. S. Dirmantas kalba prie a.a. J. Budrio karsto Petkaus 
koplyčioje Chicagoje. šalia stovi gen. kons. P. Daužvardis, PLB 
pirm. J. Bachunas, LB CV pirm. J. Jasaitis, kons. A. Simutis.

Gen. kons. dr. P. Daužvardis kapinėse prie velionio gen. konsulo 
J. Budrio kapo, našlei atiduoda Lietuvos trispalvę, kuria buvo pri
dengtas karstas. L. Knopfmilerio nuotraukos

Lietuvos Gailestingųjų Seserų Sąjunga 
maloniai kviečia atsilankyti j mūsų 

TRADICINĮ

VAKARA - BALIU
rengiamą 1964 m. spalio 3 d., 8 v. v. 

\Vestern Ballroom salėje. 3504 So. \Vestern Avė. 
Programoje: Solistė \ anda Stankienė,

palydint populiariam šokiu orkestrui 
Pelnas skiriamas kultūriniams reikalams ir šalpai.

Staliukus is anksto prašome užsisakyti telefonu: 
iš ryto — G R 6-2984, o vakare — WA 5-2221
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