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Tiesa galimybės ribose
WARREN0 KOMISIJOS RAPORTAS APIE PRE
ZIDENTO KENNEDY NUŽUDYMĄ NEPA
SKELBĖ NIEKO NAUJO. — JIS IR TOLIAU 
PALIKO PLAČIĄ DIRVĄ SPEKULIACIJOM.

Vytautas Meškauskas
Po prezidento J.F. Kennedy 

nužudymo, naujas prezidentas L. 
B. Johnsonas paskyrė specialią 
komisiją .aukščiausio teismo pir
mininkui Earl Wareen vadovau
jant, išaiškinti visas nužudymo 
aplinkybes. Komisija turėjo kon
statuoti "tiesą, kiek jos galima 
surasti" (The truth as far it can 
be discovered).

Po dešimties mėnesių darbo 
komisija paskelbė savo radinį, 
888 puslapiais, 296.000 žodžių, 
kuriuos dar lydi 20 tomų {rodo
mosios medžiagos, komisija kon
statavo tai, ką jau žinojome iš 
pat pradžios. Būtent, kad Lee 
Harvey Oswald nužudė preziden
tą, o Oswaldą nušovė Jack Ru- 
by, neturėdami jokių suokalbinin
kų ar pavedimo. Tai,žinoma,ne
reiškia, kad tokio suokalbio ar 
pavedimo iš tikro nebuvo, bet tik 
tai, kad komisija negalėjo jo su
sekti. Tačiau, turint galvoje ko
misijos konstatuotus faktus, ki
tos išvados iš viso negalima lauk
ti.

Kam gi buvo reikalinga J.F, 
Kennedy mirtis? Sovietams? Jo 
vidaus priešams?

Dėl pirmosios galimybės Vals
tybės Sekretorius Dean Rusk liu
dijo komisijai:

"Aš nemačiau jokio {rodymo, 
kuris vestų prie, minties, kad 
Sovietų Sąjunga turėtų kokio in
tereso pašalinti prezidentą Ken
nedy... Sovietų Sąjunga, objekty
viai žiūrint, turi intereso palai
kyti korektiškus tarptautinius 
santykius.

Man atrodo, kad nepaisant visų 
skirtumų tarp komunistinio ir 
laisvojo pasaulių, tarp Sovietų 
Sąjungos ir kitų didžiųjų vals
tybių, net iš jų pusės žiūrint, 
reikalingi tam tikros formos tarp
tautiniai santykiai, jog jie neturi 
jokio intereso, kad pasaulis pa
skęstų anarchijoje, kad didžio
sios valstybės, ypač atominės ga
lybės, turi turėti galimybės ir 
būdų viena su kita derėtis, dary
ti transakcijas ir bandyti išsiaiš
kinti tarp savęs problemas, ir 
visa ui reikalauja korektiškų 
santykių bei priėjimo prie vado
vybės".

Rusk toliau pastebėjo, kad tarp 
Kennedy ir Chruščiovo buvusi 
"tam tikra apibusė pagarba (mu
tual respect), jie abu jautę spe
cialią atsakomybę už pasaulio 
taiką ir net, gali sakyti, už šiau
rinio žemės pusrutulio egzisten
ciją šiame atominiame amžiuje. 
Jei Maskva būtų inspiravusi tą 
nusikaltimą (prezidento nužudy
mą), tai būtų tikrai beprotiškas 
akus (an act of rashness and 
madness). Ir Rusk visai neturįs 

{spūdžio, kad paskutiniųjų metų 
sovietų vadovybės žygiai būtų bu
vę beprotiški.

Paprasčiau kalbant, Chruš
čiovas Kennedy prezidentaujant 
nieko nepralaimėjo, bet tik lai
mėjo (Kuboje ir Berlyne tiesio
giai, pietryčių Azijoje gal netie
siogiai, bet vis tik komunizmo 
naudai). Todėl jis galėjo būti pa
tenkintas {vykių eiga ir jam nebu
vo prasmės laukti kokios nors nau
dos iš to nužudymo. Tiesa, tarp 
Kennedy nužudymo ir Johnsono 
prisaikdinimo praėjo 99 minu
tės. Jei patikėti dabartiniam John
sono teigimui, kad niekas kitas, 
kaip tik prezidentas gali leisti 
panaudoti atominius ginklus, JAV 
tas 99 minutes būtų visai bejė
gės. Gerai, kad Chruščiovas tuo 
nebuvo įsitikinęs. Iš tikro gi, Ei- 
senhoweriui ir Kennedy preziden - 
taujant tos teisės buvo tam tik
rais atvejais perleistos kitiems 
pareigūnams.

Ieškant nužudymo motyvų vi
daus politikoje, reikia prisimin
ti to paties Warreno žodžius, pa
sakytus lapkričio 24 d. prie Ken
nedy karsto: "Mes žinome, kad 
tokie aktai yra skatinami neapy
kantos ir pykčio jėgų, tokių, ku
rios šiandien veržiasi { Ameri
kos gyvenimą!"

Toks pareiškimas ir faktas, 
kad Kennedy buvo nušautas Dal
ias, Texase, kuris per rinkimus 
pasisakė UŽ Nixoną, sukėlė spe
kuliacijų, kad JFK nužudyti tu
rėjo "dešinieji ekstremistai". 
Atrodo, kad Warrenas mielai su
rastų. {rodymų tokiam savo po
sakiui paremti, tačiau jis jų ne
rado. Logiškai galvojant, prezi
dento nužudymas nieko pakeisti 
negalėjo. Todėl ir nelieka nieko 
kito, kaip tik grjžti prie "tie-

SITUACIJA NEGALI BŪTI BLOGESNE...

* VOKIEČIŲ UŽSIENIO REI
KALŲ Ministeris Gerhard Schro- 
eder, paklaustas, kokiedabaryra 
santykiai su Prancūzija atsakė: 
"situacija negali būti blogesnė". 
Neatsižvelgiant { visą eilę nesu
sipratimų, vokiečiai daro viską, 

kad tie santykiai nepablogėtų. 
Diplomatams yra {sakyta "nesi
jaudinti dėl de Gaulle išsišoki
mų".

* GYNYBOS SEKRETORIAUS 
McNamaros departamento iš
laidų mažintojai nepatenkinti jo 
padėjėjo Solis Horwitz užgaido
mis. Sis gi {sakė šalia savo ka
bineto {rengti vonios kambarj, 
kurio kaina -- $20.000.

* SOV. S-GA siunčia J Tokio

VIRŠUJE: Būrys lietuvaičių Pa
saulinėje mugėje New Yorke.

Vyt. Maželio nuotrauka

sos, kurią galima surasti".
Warreno komisija padarė-kai 

kurių pageidavimų ateičiai, ku
rie turės ateityje užbėgti už 
akių tokių {vykių pasikartoji
mui. Iš kitos pusės, tokie {vy
kiai visada gali pasiuiRvti ir, 
savaime aišku, kad atominiame 
amžiuje jie gali visai netikėtai su
kelti nelauktų komplikacijų. Ar 
tai nekalba už tai, kad preziden
tas plačiau pasidalintų savo at
sakomybe su kitais, kad tuo būdu 
būtų geriau apsaugojus kraštą to
kiais atvejais?

olimpiadą savo didžiausią ekipą 
— 273 vyrus ir 68 moteris. Dau
gelis jų yra profesionalai, pagal 
amerikiečių mėgėjų nuostatus. 
Sovietinei sportininkų ekipai, be 
abejo, prikergtas ir planas: par
sivežti tarp 40-50 auksinių me
dalių. Paprastai, po tarptautinių 
rungtynių užsienyje, būna šiek 

tiek ir nuostolių. Vien Lenkija 
šiais metais nustojo keturių dvi
ratininkų, keturių ristininkų ir 
dviejų plaukikų. Visi jie liko — 
šiapus gelež. uždangos.

♦ VERTINANT PREZ. DE 
GAULLE kelionę po P. Ameriką, 
amerikiečių spauda sprendžia 
kad generolas laimi daug savo as
meniškam prestižui pakelti, bet

A. SMETONOS MINĖJIMAS PHILADELPHIIOIE 
PRAĖJO SUSIKAUPIMO RIMTYJE

Gilaus susikaupimo ir tiesaus 
bei kritiško žvilgsnio { ateit} 
nuotaikoje, 18 Philadelphijos lie- 

nedaug politiniai. Pačios kelionės 
tikslu laikomas noras "išvaduoti" 
pasauli nuo vienintelio pasirin
kimo tarp Sov. S-gos ir JAV do
minavimo. Ragindamas vizituo
jamas valstybes kreiptis pagal
bos { Prancūziją, de Gaulle ven
gia bet kokių antiamerikietiškų 
išsireiškimų.

* PREZ. JOHNSONAS, jei tik 
bus per lapkričio rinkimus per
rinktas) numato susitikti suNATO 
valstybių atstovais ir aptarti toli
mesnius taikos išlaikymo reika
lus. Ta proga jo sugestijos rodo 
{ norą pasimatyti ir suChruščio- 
vu. Ribotos atominių ginklų kon
trolės sutart{, tiesioginę telefono 
liniją su Kremlium ir prekybą 
kviečiais prez. Johnsonas laiko 
viltis telkiančiais reiškiniais, to
dėl esą verta su Chruščiovu tar
tis dėl tolimesnių santykių pra
plėtimo galimybių.

* RYTŲ VOKIETIJOS komunis
tinė vyriausybė reikalauja 100 
milijonų dol. vertės ekonominės 
paramos iš Vak. Vokietijos, grą- 
sinant nutraukti susisiekimą su 
Berlynu.

tuvių organizacijų rugsėjo 26 die
ną, puikiose McCallister salėse, 
iškilmingai paminėjo prez. An
tano Smetonos 20 metų mirties 
sukaktį.

Minėjimas buvo pradėtas JAV 
ir Lietuvos himnais ir Philadel
phijos Lietuvių Tautinio Ansamb
lio chorui, diriguojant muz. Kau- 
liniui,gi ėdant "Lietuva brangi"... 
Scenoje pasirodė jaunimo atsto
vai, pasipuošę tautiniais rūbais, 
kurie prezidento portretą .sukur
tą dail. J. Bagdono, papuošė gėlė
mis. Vyresnieji ėjo garbės sar
gybą: R. Buinytė ir G. Mironas, 
V. Didelytė ir J. Matonis. Žo
džiu J šį minėjimą savo įnašą 
atidavė trijų kartų jaunimas: šeš 
tadieninės mokyklos mokiniai, 
tautinių šokių grupės atstovai — 
aukštesniosios mokyklos moki
niai ir studentai neolituanai, ku
rių garbės nariu buvo Antanas 
Smetona.

Vyt. Abraitis, Respublikonų 
partijoje lietuvių sekcijos pirmi
ninkas, perskaitė šio minėjimo 
proga gautą telegramą iš JAV 
prezidentinio kandidato B. Gold- 
waterio, kurioje jis iškėlė pre
zidento reikšmę valstybės gyve
nime ir apgailestavo dėl dabar
tinio Lietuvos likimo žiaurioje 
komunistų okupacijoje.

šios akademijos rengimo k-to 
pirm. inž. Vincentas Gruzdys ati
darymo žodyje pažymėjo, kad šis 
minėjimas apima ne vien vello- 
nies prisiminimą. Kaip jo asmuo, 

taip ir šis minėjimas surištas su 
didžia mūsų visos tautos praeiti
mi, kurios dar dauguma esame 
gyvi liudininkai.

— Jei pažvelgsime { lietuvių 
tautos istoriją, -- kalbėjo jis, 
-- tai pastebėsime keletą ypatin
gų momentų. Štai, praeitais me
tais minėjome 700 metų nuo Lie
tuvos karaliaus Mindaugo mir
ties. Tai laikotarpis, kada lietu
vių tauta iškilo kaip valstybė Eu
ropos tautų ir valstybių šeimoje. 
Dar nepriklausomybės laikais 
minėjome 500 metų nuo Vytauto 
Didžiojo mirties. Tai laikotarpis, 
kada Lietuva pasireiškė, kaip 
galinga valstybė. Su Antano Sme
tonos asmeniu atsisipindi ta ne
tolima lietuvių tautos praeitis, ku-

KAIREJE: Jungtinis choras Lie- 
tuvių Dienoje New Yorko valsti
jos paviljone pasaulinėje mugė
je išpildant programą. Diriguoja 
M. Liuberskis.

Vyt. Maželio nuotrauka 

ri pasireiškė kovomis už tautos 
laisvę ir garbę, kol pagaliau 1918 
metais vėl iškyla kaip valstybė 
su savo pirmuoju prezidentu An
tanu Smetona. Tai buvo džiaugs
mo ir garbės momentas visai tau
tai. Tai buvo rezultatas laimėji
mo ilgų, šimtmečius užsitęsu
sių kovų už tautos laisvę ir gar
bę. Tai istorinis lietuvių tautos 
rezistencijos laikotarpis, pa
sireiškęs kovomis 1831 m., 63- 
čials, 1918 ir 1941 metais, kuris 
ir toliau tebesitęsia. Pirmoj pu
sėj 20 amžiaus, Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpis, reikia 
manyti, bus vadinamas tautiniai 
kultūrinio žydėjimo laikotarpiu. 
Su šiuo yra labai surišta Antano 
Smetonos asmenybė. Visas šis 
mūsų laisvės kovų garbės vaini
kas nusėtas brangiais didvyrių 
vardais turi byloti ateities kar
toms, primenant joms tęsti šią 
kovą.

Mūsų himno žodžiai "Iš pra
eities tavo sūnūs te stiprybę 
semia" ir mūsų praeities didvy
rių darbai težadina naują kartą 
naujiems žygiams, baigė žodĮ 
pirm. V. Gruzdys.

Trumpą ir jautrų žodj tarė iš 
savo prisiminimų nušviesdamas 
velionio A. Smetonos asmenj Lie
tuvos Pasiuntinys Washingtone 
Juozas Kajeckas.

Tėvas Juozas Vaišnys, SJ, iš 
Montrealio, Kanados buvo pa
grindiniu kalbėtoju. (Jo kalba de
dama 3-čiame puslapyje).

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo pirmininkė Emilija čekie
nė paskaitė iš A. Smetonos raš
tų eilę minčių, kurios nušvietė 
jo rūpesčius bei džiaugsmus lie
tuvių tautos reikalais {vairiais 
jo amžiaus laikotarpiais ir vi
sais Lietuvos gyvenimo {vykiais. 
Tai mintys, kurios ir šiandien 
mums gyvos ir daugelis, deja.ne 
visi, uis pačiais rūpesčiais, kaip 
tada A. Smetona, gyvename, štai 
vienas iš jų, apie kurj jis taip 
rašė:

— Nemaža svetur mokslus ei
nančios jaunuomenės nutolsu nuo 
Lietuvos ir dingsta savo tautai. 
Nauji žmonės — naujos idėjos, 
nauji prisirišimai. Ir palengvėl 
nyksu ir vysta Lietuvos atsimi
nimai, dingsu gimtinės šalies 
meilė. Išaugs vyras, bet men
kas lietuvis. Kovoja, bet ne už 
Lietuvą. Galvoja, bet ne apie Lie
tuvą. Jaučia, bet nebe lietuvio 
jausmu.

Iš velionies raštų paskaitytos 
mintys nušvietė, kaip jis mokė-

(Nukelta { 2 psl.)
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SUOMIŲ - SOVIETU KARO UŽKULISIAI <2>
J. Jašinskui neaišku, kaip at

sitiko, kad Suomijai pa reiškė no
rą padėti 26 valstybės-tautos, o 
mažą kiek} neapmokytų karių at
siuntė tik 5 valstybės-tautos. Jis 
ir klausia, kur dingo kitos vals
tybės?

Paslaptis labai paprasta — 
kalta pati Suomija, nes ji pas
kelbė, kad savanoriais priima 
tik skandinavus, anglus, pran
cūzus, italus, vengrus, ispanus, 
lenkus ir amerikiečius. Tai kaip 
gi kitų 16 valstybių-tautų savano
riai galėjo atvykti, jeigu Suomi
ja jų nekvietė-nepriėmė.

O kaip anglų, prancūzų ir len-

P. ŽILYS

A. SMETONOS

MINĖJIMAS
(Atkelta iš 1 psl.) 

jo aukštai vertinti kiekvieną tei
giamai pasireiškusj lietuvj. štai 
keletas žodžių apie Amerikos 
pirmuosius imigrantus:

— Amerikos lietuvių kolonija 
nėra žuvusi: už jūrų marių kar
tais jautriau sutvaksi širdis, kai 
Lietuva ko liūdi ar kuo džiaugia
si. Suvirpino ją revoliucija—tuo
jau atsiliepė Amerikos lietuviai, 
užėjo kultūros srovė — jietuojau 
šoko mums talkon savo sumany
mais ir savo pašalpomis. Nera
sime nė vieno rimtesnio darbo, 
kur nebūtų žymios amerikiečių 
lietuvių talkos.

Jauna solistė Irena Stankūnaitė 
pavergė klausytojus ne tik savo 
dainos meno talentu, gerą mo
kyklą išėjusiu balsu, bet ir jos 
žavinga išvaizda bei puikia, nuo
širdžia laikysena, iš kart užmez
gant šiltus ryšius supublika.Ne
nuostabu, kad ji net keletą kartų 
nesibaigiančių plojimų buvo iš
kviesta kartoti, akompanuojant 
jos tėveliui muz. J. Stankūnui. 
Pažymėtina, kad ji svetimam 
krašte gimusi ir augusi lietuvai
tė taip puikiai kalba ir dainuoja 
lietuviškai be jokio akcento.

Solistei I. Stankūnaitei ir E. 
čekienei mažieji lietuviukai Įtei
kė po puokštę rožių.

Gražiai atliko keletą kūrinių 
Philadelphijos Lietuvių Tautinis 
Ansamblis, vadovaujamas muz. 
L. Kaulinio.

Po akademijos ir meninės da
lies programa tęsėsi kitoje salė
je vakarienės metu.

E. ČEKIENĖ

kų kariai galėjo atvykti Į pagal
bą Suomijai, jeigu Suomijos vy
riausybė jų neprašė prisiųsti, net 
ir tuo atveju, kada anglai ir pran
cūzai pasisiūlė patys pasirūpinti 
tranzitu per Norvegiją Ir Švedi
ją, tik prašė, kad Suomija papra
šytų juos atvykti Į pagalbą.

Karui pasibaigus Norvegijos 
pasiuntinys Helsinkyje pareiš
kė oficialų Norvegijos vyriau
sybės nepasitenkinimą, kad Suo
mijos vyriausybė oficialiai ne
prašė Norvegijos prisiųsti pa
galbą, o Švedijos pasiuntinys pa
reiškė oficialų savo vyriausy
bės nepasitenkinimą, kad Švedi
jai nebuvo padėkota už suteiktą 
pagalbą Suomijai, kaip tai buvo 
padėkota kitoms valstybėms-tau- 
toms.

J. Jašinskas būtų labai pro
tingai ir garbingai pasielgęs, jei
gu jis, prieš rašydamas savo 
"Pabiras", būtų paskaitęs mano 
nurodytą literatūrą, tada jis to
kių fantazijų nerašytų.

Tikrumoje buvo taip. 1939 m. 
gruodžio 16 d. anglų admirali
tetas griežtoje formoje siūlė rei
kalauti, kad norvegai Ir švedai 
leistų naudotis Narviko uostu 
(norvegų) ir geležinkeliais ga
benti Suomijai savanorius, gink
lus, karo medžiagas ir t. t., 
o gruodžio 19 d. kilo mintis 
siųsti kariuomenės dalis.

Vasario 5 d. Vakarų S-kų 
Aukščiausioji karo Taryba nus
prendė siųsti Suomijon kariuo
menės dalis ir tuojau apie tai 
painformuoti Suomiją.

Tuo metu anglai turėjo paruo
šę išsiuntimui Į Prancūzijos 
frontą 3 ir 4 pėst. divizijas.

Apsvarsčius padėtį, buvo nus
pręsta tų divizijų Į Prancūziją 
nesiųsti, o paruošti jas kovoms 
Skandinavijoje ir Suomijoje. 
Esant reikalui, tos divizijos tu
rėjo praskinti kelią nuo Narviko 
iki Suomijos. Kitos kariuomenės 
dalys tuo metu turėtų užimti 
Bergen’o ir Trondheim’o uostus 
Norvegijoje.

Tuo metu frontas dar niekur 
nebuvo pralaužtos. Suomiai tvir
tai laikėsi visame fronte.

Vakarų s-kai turėjo dar taip 
vadinamą lenkų gen. Sikorskio 
planą Suomijai padėti. Pagal 
tą planą buvo numatyta blokuoti 
Murmansko ir kitus uostus, iš
laipinti šiaurėje desantus ir

kviesti suomius įsijungti Į bend
rą kovą.

Dėl sunkių gamtos sąlygų, nuo 
to plano buvo atsisakyta.

Liko tik vienas kelias padėti 
Suomijai — pa siunčiant kariuo
menės dalis per Norvegiją ir 
Švediją. Čia reikalai susikom
plikavo gana nepalankiai.

Karui prasidėjus Suomijoje 
lankėsi buvęs Švedijos užsienio 
reikalų min. Sandler’ls ir pasi
kalbėjime su Suomijos užsienio 
reikalų min. V. Tanner’iu pata
rė būti atsargiems, nes užsitę
sęs karas galĮs sudaryti dideli 
pavojų Suomijai ir Skandinavi
jos valstybių neutralumui. Be to 
patarė suomiams būti atsar
giems, kad Vakarų s-kai (ang
lai ir prancūzai) neįsibrauti) 
Į Petsamo bei Murmanską, nes 
tada Suomijai tektų dalyvauti pa
sauliniame kare Vakarų s-kųpu
sėje.

Reikia pasakyti, kad Vakarų 
s-kai buvo labai užinteresuoti 
Skandinavijos valstybėmis, ypač 
Švedijos geležies ruda.

Jau nuo rugsėjo mėn. anglų 
admiralitetas pradėjo rūpintis 
Norvegijos pakraščių vandenų 
užminavimų, o vėliau net visiš
ku Vokietijos atkirtimu nuo Skan
dinavijos.

Iš kitos gi pusės, gruodžio 
16 d. Hitleris nutarė okupuoti 
Daniją ir Norvegiją ir ten Įs
teigti savo bazes.

Netrukus vokiečiai ir pradėjo 
telkti kariuomenę Rostock’o ra
jone. Buvo sutelkta apie 400.000 
vyrų.

Kaip matome, Skandinavija at
sidūrė gana kritiškoje padėtyje. 
Kiekvienas neatsargus, neapdai
rus žingsnis galėjo paversti 
Skandinaviją karo teatru.

Įvykis su Altmark laivu tą 
pavojų dar padidino. Tai buvo 
sausio 16 d.

Suomijos vyriausybė, vykdyda
ma savo planą nusprendė, pir
moje eilėje ieškoti būdų baigti 
karą ir susitaikyti su Sovietų

S-ga. Jeigu nepasisektų baigti 
karą -- susitaikyti, ūda pra
šyti pagalbos iš kaimynų skandi
navų, lokalizuojant karą šiauri
nėje Skandinavijos dalyje. Nega
vus pakankamos pagalbos iš 
skandinavų, prašyti jos iš Vaka
rų s-kų. Tai pavojingiausias ke
lias, kuris Įveltų Suomiją Į pa
saulin] karą.

Po tokio nutarimo Suomijos 
vyriausybė manė galėsianti ge
rai paspausti Sovietų S-gą ir 
Švediją. Bet Įvykių eiga viską 
apvertė aukštyn kojomis.

Pirmoje eilėje, Suomija pra
dėjo ieškoti tarpininkų, kurie pa
dėtų susitaikyti su Sovietų S-ga. 
Buvo kreiptasi Į Vokietijos ir 
JAV vyriausybes. Gaudyta Įvai
rūs gandai bei patarimai. Gal
vota sudaryti neutraliųjų valsty
bių grupę, kuri galėtų būti tar
pininku, vadovaujant JAV ir t. t.

Visa tai prasidėjo 1940 m., 
kada paaiškėjo, kad Sovietų S-ga 
nėra linkusi derėtis.

Kadangi tame laikotarpyje suo
miai gana smarkiai Įpylė sovie
tams Į kailĮ, šiaurinėje fronto 
dalyje kaikur net išvijo juos iš 
savo teritorijos, o Karelijos sąs
maukoje sovietai irgi gavo Į kai
li ir buvo sustabdyti prieš pa
grindinį Mannerheimo linijos 
ruožą, suomių pasitikėjimas sa
vimi labai padidėjo, jų prestižas 
užsieniuose labai pakilo, o Sov. 
S-ga nusmuko pasitikėjimas sa
vimi, krito prestižas užsie
niuose.

Suomių pasisekimo paslaptis,, 
iš dalies, glūdi tame, kad pra
džioje sovietai mesdavo Į kauty
nes diviziją po divizijos, o be to, 
jų karių eilėse buvo gana didelis 
nuošimtis naujokų ir t. t.

Savaime suprantama, kad to
kiose sąlygose suomiai sumažino 
pagalbos iš užsienio pastangas, 
o laisvasis pasaulis tik džiau
gėsi, kad maža Suomija duoda < 
kailĮ tokiam milžinui, kaip So
vietų S-ga.

O tuo tarpu, užkulisyje buvo 
ieškoma būdų, kaip baigti karą 
ir susitaikyti su Sovietų S-ga.

1940 m. sausio 10 d. Į Stock- 
holmą specialiai buvo pasiųsta 
suomių rašytoja Heilą Wuolijoki,
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KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

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

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

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

DIPLOMATAI laikosi taisyklės, kad ginčijamas klausimas 
geriau tepabūnie neišspręstas, negu išspręstas neigiamai. Todėl 
jie, kur jaučia nepalankių vėjų, delsia ir nesiekia aiškių spren
dimų, nes atvirą klausimą lengviau aiškinti savo naudai, negu nei
giamai išspręstą. Jauna būdama, Lietuvos diplomatija kartą skau
džiai nukentėjo tos taisyklės neatsižvelgusi: paprašė ambasadorių 
konferenciją spręsti ginčą su lenkais dėl sienos, o tie ėmė ir pripa
žino lenkams Vilnių. Kiek keblių aiškinimusi reikėjo, kol bent kaikas 
tapo Įtikintas, kad ne Vilniaus priklausomybė buvo prašyta nuspręs
ti... Bet Įsakmiai tą sprendimą panaikinti taip ir nepavyko.

Ta pati taisyklė gali būti naudinga ir kitiems. Pavyzdžiui, dėl 
laiškų adresavimo J Lietuvą: reikia ar nereikia adrese prirašyti 
"Soviet Union"?

Oficialiose pašto tarifų lentelėse (bent Jungtinėse Valstybėse) 
"Lithuania" Įrašyta atskirai, be jokių prierašų. Vadinasi, JAV paš
tuose (turbūt, panašiai ir kitur) Lietuva yra žinoma sąvoka, 
ir jeigu laiškas adresuotas J Lithuania, tai paštininkai žino, kur ir 
kaip jį siųsti. Dešimtys, šimtai tūkstančių taip adresuotų laiškų 
nueina, ir dar nebuvo girdėti atsitikimo, kad užrašius ant voko 
"Lithuania", laiškas būtų kam nors grąžintos adresui papildyti.

Žinoma, niekam gi galva nenutrūksta, jei kas prirašo ir "So
viet Union", ar "USSR" (Bet "Lithuania" vistiek turi būti), tačiau 
kam to reikia, jei ir be to viskas gerai eina. Mielai, net ir be tūlų 
patriotų raginimo, rašyčiau ant vokų "Soviet Occupied Lithuania", 
bet tada tai tie laiškai tikriausiai nepasiektų adresatų.

Betgi Edv. Karnėnui parūpo tą klausimą išsiaiškinti oficialiose 
Įstaigose. Ir gavo atsakymą, kad, esą, reikia prirašyti "Soviet 
Union", po "Lithuania". Atsakymas paremtas biurokratiniu sampro
tavimu, bet ligi šiol jis dar nėra paskelbtas visiems paštininkams 
kaip privaloma instrukcija. Pasiteiravimas, ko gera, gali paskatin
ti tokią instrukciją išleisti... Todėl geriau būtų buvę tokio nereika
lingo dalyko nei nesiteirauti, o laiškus siusti, kaip visada, iš ang
liškai kalbančių kraštų -- Į Lithuania, iš Prancūzijos — Į Lithu- 
anie, iš Vokietijos -- Į Litauen, iš Pietų Amerikos, Italijos, Ispa
nijos, Portugalijos -- Į Lltuania. Taisyklė pakankamai aiški: visas 
adresas rašomas taip, kaip adresato paduotas, o paskirties kraštas 
— Lietuva — rašoma siuntėjo krašto kalba. Kol kas kitas neprivers, 
tol Edv. Karnėno garsinamo patarimo — pridėti Soviet Union -- dar 
galim nepaklausyti.
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sena Sovietų S-gos pasiuntinės 
Stockholme A. Kollontai, pažys
tama. Pasiuntinė A. Kollontai 
buvo gimusi Suomijoje, todėl bu
vo tikėtasi, turint tam tikrų sen
timentų Suomijai. Be to, pasiun
tinė A. Kollontai buvo ir Suo
mijos užsienio reikalų min. V. 
Tannerio sena pažystama.

H. Wuolijoki gana greitai už
mezgė ryšius su A. Kollontai 
ir pradėjo informuoti užsienio 
reikalų min. V. TannerĮ apie 
taikos galimybes.

Sausio 21 d. iš Maskvos t Stock- 
holmą buvo atvykę ekspertai — 
Jartsevas ir Graueris. Matomai, 
instruktuoti pasiuntinę A. Kollon
tai apie taikos derybų taktiką. 
Jartsevas prieš karą, berods, 
dirbo Sovietų pasiuntinybėje Hel
sinkyje ir vedė labai slaptas de
rybas su Suomijos vyriausybe.

Po to paaiškėjo, kad pasiun
tinė A. Kollontai turi Maskvos 
leidimą kalbėti taikos reikalu..

Vasario 4 d. Suomijos užsie
nio reikalų min. V. Tanneris 
slaptai lankėsi Stockholme ir 
Grand Hotel, ponios Wuolijokl 
kambaryje, susitiko su pasiuntine 
A. Kollontai, kuri jau nuo sau
sio mėn. pabaigos taikos reika
lą aiškinosi su Maskva ir Šve
dijos užsienio reikalų min. Gun- 
ther’iu,

A. Kollontai ir Švedijos už
sienio reikalų min. Gunther’ls 
sutiko būti tarpininkais tarp Suo
mijos ir Sovietų S-gos.

Be paaiškinimų aišku, kuria 
linkme pasuks reikalą tokie ur- 
pininkai.

Užsimezgus tokiems ryšiams, 
pradėta aiškintis taikos sąlygas. 
Suomiai galvojo pradėti taikos 
derybas nuo tos vietos, kur jos 
buvo nutrauktos 1939 m. lapkri
čio mėn. Maskvos derybų metu. 
Sovietų S-ga su tuo nesutiko, pa
reikšdama, kad prasidėjęs karas 
anas derybas visai anuliavo ir 
derybos turi būti pradėtos iš 
naujo, dar apšaukus Suomiją ka
ro kaltininke.

Paaiškėjus, kad Sovietų S-ga 
stato sunkias taikos sąlygas Suo
mijai, min. V. Tanner’is vėl 
vyko slaptai Į Stockholmą tuo 
reikalu aiškintis.

Pasikalbėjimo metu su Švedi
jos min. pirm. Hansson’u, min. 
Tanner’is prašė, kad Švedija pri
siųstų J pagalbą Suomijai savo 
kariuomenės dalis. Hansson’as 
Į tai atsakė, kad Švedija negali 
priversti savo karių, kad jie 
savanoriais vyktų Į Suomiją, bet 
vistiek pažadėjo paspartinti sa
vanorių verbavimą ir siuntimą, 
juos viskuo aprūpinant Ir t. t. 
Tai patvirtino vėliau net Riks
dagas.

Švedija bijojo, kad siunčiant 
kariuomenės dalis Į Suomiją, ga
linti Įsiterpti Vokietija. Tikro
vėje tokio pavojaus nebuvo.

(Bus daugiau).
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MONOGRAFIJAI PASIRODŽIUS
Daugelio nekantriai, o daugelio ir kantriai, lauktoji prez. Ant. 

Smetonos monografija jau siuntinėjama ją iš anksto užsiprenume
ravusiems. Tai dar vienas Aleksandro Merkelio veikalas, išleistas 
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pastangomis. Motyvai, kuriais 
vadovaujantis byvo ryžusi š{ veikalą išleisti kartu nurodo ir ( kny
gos reikšmę gyvenamojo laikotarpio lietuviui - skaitytojui.

O tie motyvai, kaip pasisakoma leidėjo žodyje, yra šie:
a) atvaizduoti ir nuodugniai išryškinti a.a, Antano Smetonos 

didžią asmenybę;
b) užfiksuoti ir tuo būdu Įamžinti visą eilę Lietuvos istorijai 

reikšmingų (vykių ir svarbių duomenų;
c) atspindinti nepriklausomos Lietuvos laikotarpi, parodant j| 

tikrą, tok|, koks buvo (su jo teigiamybėmis ir trūkumais), lietuvių 
jaunimui, nepriklausomą Lietuvą pažįstančiam tik iš raštų, o ypač 
iŠ periodinės spaudos; ir

d) atkirsti okupanto šmeižtams, nukreiptiems | nepriklausomą 
Lietuvą.

Toliau leidėjai aiškina, kad "mums rūpėjo duoti to periodo tik
rą vaizdą, leidžiant byloti patiems faktams ir dokumentams. Mes 
norime matyti tą laikotarpi pavaizduotą tok|, koks jis buvo iš tikrų
jų; ryžtamės ir dr|stame j| parodyti ir mūsų svečiose šalyse bręs
tančiai jaunajai kartai, pabrėždami pasiektą didžią kultūros bei ūkio 
pažangą ir nesistengdami slėpti klaidų ir nesėkmių, kurių negali iš
vengti nė viena vyriausybė. Mes tikime todėl, kad šis veikalas padės 
mūsų jaunimui teisingai įvertinti nepriklausomos Lietuvos laimėji
mus, sustiprins jo širdyse pasididžiavimo dvasią ir laisvės kovos 
ryžtą."

Daug kur jau {vyko, daug kur dar {vyks prez. Antano Smetonos 
minėjimai. Juose išryškinama velionies asmenybė, jo darbai ir nuo
pelnai lietuvių tautai. Bet žodžiai, kad ir spaudoje pakartoti, dings
ta iš atminties, nors daugeliui ir lieka pluoštas atsiminimų, kad ir 
bendrais bruožais įsmigusių atmintin. O knyga, tuo labiau, jei ji au
tentiška medžiaga ir dokumentais pagrista, jau sudaro turtą, kuriuo 
galime naudotis kiekviena proga, kada tik atsiranda reikalas tam, ar 
kitam įvykiui ar faktui prisiminti, nušviesti ar įsitikinti. Tuo labiau, 
kad, kaip autoriaus žodyje rašo A. Merkelis, "kad tai ne A. Smeto
nos asmeninė biografija, bet jo visuomeninės, kultūrinės ir politinės 
veiklos studija. Jei jau mano knyga būt galima pavadinti biografija, 
tai ji ne tiek A. Smetonos, kiek tam tikro laikotarpio (1904-1944) 
Lietuvos biografija, kurioje A. Smetonos vaidmuo buvo labai reikš
mingas, o Iš tų 40 metų apie 20 metų net vadovaujamas. Tad, norė
damas tą A. Smetonos vaidmenį išryškinti, vaizduoju visą to meto 
Lietuvos gyvenimą, plačiau liesdamas tuos jo tarpsnius, kurie glau
džiau susiję su A. Smetonos visokeriopa veikla".

Reikia manyti, kad jau vien tie keli {vadiniai sakiniai pakanka
mai nušviečia veikalo apimti, turin| ir tikslą.

Ne paslaptis, kad tokio leidinio pasirodymas pareikalavo ne vien 
tik autoriaus darbo ir leidėjų ryžto. Reikėjo ir didesnės talkos. Toji 
pradinė talka yra suminėta ir išvardinta tiek autoriaus, tiek leidėjų 
žodyje. Bet tuo dar darbas nepasibaigė. Leidėjai reiškia vilt|, kad 
visuomenė parodys tam leidiniui tinkamą dėmes} j| |sigydama, o tuo 
pačiu ir palengvindama pakelti nelengvus finansinius įsipareigojimus.

(j.C.)

LAIŠKAI/

Štai tas p. kubiliūno
KNYGOS VARDAS

Juokingi ginčai kilo dėl tos 
gen. P. Kubiliūno knygos parašy
mo ar neparašymo. Toji knyga 
buvo išspausdinta 1935 metais 
Kaune: jos autoriaus slapyvar
dis — Vargas, antraštė — Po 
nauja vėliava. Istorinis trijų to
mų romanas. I tomas. Kiti to
mai nepasirodė. Nors knyga buvo 
pavadinta romanu, tačiau literatū
ros žmonių jinai nedomino: aiš
kiai buvo anapus grožinės lite
ratūros ribų. Labiau ja domėjosi 
karininkai ir politikai dėl jos au
toriaus "atsivertimo". Tuo me
tu tarnavau Telšiuose ir gyvenau 
p.p. Augustaičių namuose. Atsi
menu, kaip inž. Jonas Augustai- 
tis, knygai pasirodžius, buvo tie
siog pasipiktinęs P. Kubiliūnu. 
Man politika nedaug terūpėjo, tai 
pokalbyje su p. Augustaičiu aš 
tik konstatavau man nesupranta
mas literatūrines pretenzijas ne 
rašytojui pasirenkant išpažinčiai 
romano formą,

B. Babrauskas 
Cicero, III.

DĖL BENDRUOMENES IR VLIKO.

Spauda paskelbė PLB Valdy
bos pareiškimą, kuris tarp kita 
ko tvirtina, kad bendruomenės 
"ėjimas | Vliką pilnateisiu nariu 
kirstus! su Vliko statuto reikala
vimais, o statuto keitimui kai 
kurios Vliką sudarančios poli

tinės grupės yra priešingos iš 
esmės".

PLB Valdyba yra gavusi ar 
bent turėjo gauti iš savo atstovo 
ir "Birželio 22 Komisijos" pir
mininko dr. J. Puzino apsijungi- 
mo protokolą, kuriame yra ir su
sitarimas, kad "Vliko seimo, ta
rybos ir valdybos vidaus tvarkos 
statutą pagal šio protokolo susi
tarimus ir demokratinio proceso 
bendruosius dėsnius priima Vil
ko seimas". Apsijungusio Vliko
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ANTANAS SMETONA -
Nepriklausomos Lietuvos simbolis

Tėvo Juozo Vaišnio, S. J., kalba, pasakyta Prezidento Antano Smetonos
minėjime Philadelphijoje

Gavus kvietimą skaityti pa
skaitą apie Antaną Smetoną, man 
buvo malonu, kad turėsiu progą 
bent žodžiu pareikšti dėkingumą 
mūsų buvusiam prezidentui ir 
nuoširdžiam jėzuitų bičiuliui, 
kurs yra daug padėjęs steigiant 
Kaune jėzuitų gimnaziją ir ku
riantis jaunai Lietuvos jėzuitų 
provincijai.

Vienas mano pažįstamas, iš
girdęs, kad skaitysiu šią paskai
tą, kartą j mane kreipėsi maž
daug šiais žodžiais: "Man labai 
|domu, ką Tamsta, kaip kunigas, 
galėsi pasakyti apie tautininkų 
vadą". Atsakiau, kad manau kal
bėti ne apie tautininkų, bet apie 
tautos vadą. O kad esu kunigas, 
ui gal galėsiu ( j| objektyviau 
pažvelgti ir daugiau tiesos pa
sakyti, nes kunigui nepritinka va
dovautis kokiomis nors partinė
mis intrigomis, kurios dažnai 
veda Į fanatiškumą ir nuslepia 
tiesą. Tad objektyviai žvelgda
mas j praeiti, galėsiu labai daug 
gero pasakyti apie mūsų pirmąjį 
ir paskutinį prezidentą, kaip ga
lėčiau daug gero pasakyti ir apie 

seimas dar nebuvo susirinkęs ir 
statutas dar nepriimtas. Tad ci
tuotasis PLB Valdybos tvirtini
mas yra iš kažkieno piršto iš
laužtas. Bendruomenės jungima
sis ar nesijungimas pilnateisiu 
nariu su specialiu statusu (ne 
partijos) J Lietuvos laisvinimo 
organizaciją priklauso tik nuo 
pačios bendruomenės apsispren
dimo.

Dr. B. Nemickas, V. Vai
tiekūnas, "Birželio 22 Ko
misijos" b. nariai. 

kitus du buvusius Lietuvos pre
zidentus, Aleksandrą Stulginskį 
ir Kazį Grinių. Jie visi Lietuvą 
mylėjo ir savo jėgas aukojo jos 
gerovei, nors, siekdami to pa
ties tikslo, ėjo šiek tiek skir
tingais keliais. Be abejo, jie yra 
padaręs ir klaidų, bet klaidų ne
daro tik tas, kurs nieko neveikia. 
Tačiau galima sakyti, kad visas 
tokio žmogaus gyvenimas yra klai
da, nes žmogus yra skirtas dar
bui ir veiklai. Jie visi turėjo 
priešų, bet priešų neturi tik us, 
kurs neturi principų.

Jau spaudoje teko skaityti apie 
{vairiose vietovėse surengtus A. 
Smetonos 20 m. mirties minėji
mus ir apie jų metu skaitytas pa
skaitas. Dažniausiai vis būdavo 
pažymima, kad prelegentas ap
siribojo priešnepriklausomybl- 
niu laikotarpiu. Tad aš nuspren
džiau leistis | šiek tiek skirtin
gą kelionę ir daugiau paliesti 
nepriklausomybin| laikotarpi — 
pakalbėti apie A. Smetoną, Lie
tuvos prezidentą, nes juk mes JJ 
ir prisimename daugiausia ne 
kaip rašytoją, publicistą ar Ne
priklausomybės akto signatarą, 
bet kaip ilgameti Lietuvos prezi
dentą, uip suaugusi su Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpiu, 
kad Antanas Smetona ir Nepri
klausoma Lietuva yra beveik si
nonimai.

Prieš dvidešimt metų Cleve
lande tragiškai miręs Antanas 
Smetona, jeigu dar gyventų, šiais 
metais švęstų savo devyniasde
šimtąjį gimtadien{. Gimęs ir au
gęs lietuviškoj ir katalikiškoj 
šeimoj, jis subrendo karštu pa
triotu ir sąmoningu kataliku. A. 
Smetona visą savo gyvenimą bu
vo pašventęs Lietuvai. Jis buvo 
išsimokslinęs, universalus žmo
gus, {vairiais būdais savo gabu
mus panaudojęs kovai už laisvę. 
Jis redagavo laikraščius, ruošė 
mokykloms vadovėlius, dalyvavo 
beveik visose lietuvių politinėse, 
kultūrinėse ir šelpimo draugi
jose, važinėjo Lietuvos reikalais 
| užsienj ir nuolat judino Lietu
vos nepriklausomybės klausimą. 
Jis rado bendrą kalbą su viso
mis lietuvių grupėmis, srovėmis 
ir partijomis. Tad nenuostabu 
kad jis, kaip centro žmogus, bu
vo išrinktas Lietuvių Tarybos 
pirmininku, o vėliau pirmuoju Lie
tuvos prezidentu. Jeigu mes di
džiuojamės nepriklausomybės lai
kotarpiu ir pasiektais laimėji
mais, tai nuopelną turime pri
pažinti ne tik politiniams opo
nentams, bet ir pačiam A. Sme
tonai, iš 22 nepriklausomo gy
venimo metų 16 metų vadovavu
siam mūsų tautai.

Galima sakyti, kad iki 1926 m. 
perversmo A. Smetona apjungė 
beveik visus lietuvius, ir gal nie
kas tada jo nelaikė kontroversine 
figūra. Visi kaltinimai ir prie
kaištai prasidėjo tik po pervers
mo, kai A. Smetona tapo tautos 
vadu ir Lietuvoje įsigalėjo auto
ritarinis, ar paternalinis, ar, 
kaip prof. Pakštas sakydavo, "ap -

rėžtos demokratijos" režimas. 
Kietesnė ranka, norint atstatyti 
drausmę ir {vesti tvarką, ne vi
siems patiko. Nepatenkintųjų kri
tikas ir priekaištus galima su
skirstyti | tris grupes: 1. A. 
Smetona — diktatorius; 2. Ki
tiems pasiduodąs silpnavalis; 3, 
Religijos persekiotojas.

Šių priekaištų, kaip tikrai juo
kingų, visai nekelčiau, jeigu jie 
jau būtų tik istorinis {vykis. Ta
čiau taip nėra. Dar ir dabar kar
tais tenka net viešose kalbose gir
dėti pasakojant apie "kruviną Sme
tonos režimą", apie Lietuvos fa
šizmą, apie kitų {takai pasiduo
danti prezidentą ir t.t. Kad visa 
tai yra linksniuojama dabartinių 
Lietuvos okupantų ir valdžios 
uzurpatorių, tai nėra ko stebėtis, 
bet kad panašiais purvais Lietu
vos praeit} drabsto tie, kurie nuo 
komunizmo pabėgo ir kurie mūsų 
jaunajai kartai nori (kvėpti Lietu
vos meilę, tai yra ir keista, ir 
liūdna, ir skaudu.

Žinoma, daugiausia čia yra tik 
siauri, naivūs, neapgalvoti vai
kiškumo pasireiškimai ir asme
niškumai. Tie kritikai dažnai 
skundžiasi, kad jie nuo Smetonos 
nukentėję. Įdomu kaip? Juk dau
gelis jų gal tik iš tolo j| kada 
nors tebuvo matę, kiti dar tebe
buvo vaikai, o vis dėlto jie nuo 
Smetonos nukentėjo... Ir kai jau 
būtinai prispiri paaiškinti, kokiu 
būdu jie nukentėję, tai vienas pa
sisako, kad j| policija nubaudusi, 
kitą valsčiaus viršaitis ar jo sek
retorius skriaudęs ir t.t.

Man, ilgesnj laiką gyvenusiam 
Italijoje, visa tai primena pietie
tišką italų humorą, kai fašizmui 
ar Mussoliniui būdavo suverčia
ma kaltė dėl sausros ar per di
delio lietaus.

Prie šių visų priekaištų ilgiau 
sustoju ne tam, kad stengčiausi 
(tikinti vyresniuosius, kurie tuos 
kaltinimus neatsakingai ir ne
teisingai skleidžia, juodomis spal
vomis piešdami Lietuvos praeiti, 
bet vien tik norėdamas atvirą ir 
objektyvų žod{ tarti jaunimui, kad 
jis pamatytų, jog visas Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo laiko
tarpis buvo gražus, kiekvienas 
prezidentas troško Lietuvos ge
rovės ir vartojo tokias priemo
nes, kurios jam atrodė geriau
sios.

Būtų tikrai neteisingas A. Sme 
tonos šmeižimas, jeigu jo pater- 
nalinj režimą lygintume su nacių 
ar fašistų diktatūromis. Jis aiš
kiai atsiribojo ne tik nuo tų mi
nėtų dviejų diktatūrų, bet net ir 
nuo A. Voldemaro, turėjusio di
desnių autoritarinių polinkių. 
Mussolini sakydavo, kad fašiz
mas nėra importui. Italija savo 
statybai turi marmuro, o mes 
molio. Kiekviena medžiaga tinka 
statyti valstybės rūmams, tik 
svarbu, kad jie būtų stilingi.

Kalbant apie demokratiją ar 
diktatūrą, reikia daug atsargu
mo. Nors teoriškai demokrati
jos ir diktatūros sąvokos atrodo 
gana aiškios, bet praktiškai ne-

kartą yra sunku atskirti, kur bai
giasi demokratija ir prasideda 
diktatūra. Kadangi žmonija nėra 
tobula, kadangi kiekviename indi
vide daugiau ar mažiau pasireiš
kia egoizmas ir kiti panašūs po
linkiai, tai visai nenuostabu, kad 
diktatūra lengvai gali tapti tiro
nija, bet nemažiau lengvai ir de
mokratija gali tapti anarchija. 
Tad kiekvienai demokratijai rei
kia tam tikros diktatūros priemai
šos, apsaugojančios ją nuo anar
chijos. Atrodo, kad ir 1926 m. per
versmas buvo (vykdytas ne dikta
tūrai {vesti, bet tik mėginant de
mokratiją apsaugoti nuo anarchi
jos.

Tą anarchijos pavojų matė visi, 
kurie tik prisimena tuos laikus. 
J| matė ir tuometinis Lietuvos 
prezidentas K. Grinius. Jeigu 
jau karininkams buvo (sakyta nei
ti | gatvę be revolverio, tai aiš
ku kokia padėtis tada buvo be
pradedanti įsigalėti. Ir ne tik ka
rininkai ar kiti oficialūs asmenys 
nebuvo saugūs gatvėje, bet kai ku
rie | raudonumą pasinešę gaiva
lai net ūkininkams viešai grasin
davo sakydami: "Mes su jumis 
tuoj arsim ir akėsim!" Tai reiš
kia, kai mes ateisim J valdžią, 
su jumis elgsimės kaip su gyvu
liais ar darbo trankiais.

Kai vyriausybė vis delsė ir 
reikalingų reformų nesiėmė, ta
da keli karininkai, talkininkau
jant krikščionims demokratams 
ir tautininkams, suruošė gruo
džio 17-tosios perversmą, norė
dami išgelbėti valstybę nuo ka
tastrofos. Perversmas truko la
bai trumpai ir praėjo palyginti 
ramiai. Jam per daug nesiprie
šino nė prezidentas Grinius, ku
ris, kaip jau minėta, matė, kad 
tokia padėtis ilgiau tęstis ne
gali ir būtinai reikalingos kokios 
nors reformos. Prezidentas ra
miai atsistatydino, pirma patvir
tinęs naujos sudėties ministrų 
kabinetą, vadovaujamą A. Volde
maro. Seimas naujuoju preziden
tu išrinko A. Smetoną. Buvo tik
rai prasmingas momentas, kai 
naująjį prezidentą sveikino krikš
čionių demokratų lyderis M. Kru
pavičius, o judviejų sujungtas ran 
kas savo rankomis suspaudė A. 
Voldemaras. Atrodė, jog tai tik
ros vienybės pareiškimas, kai 
skirtingų pažiūrų žmonės sujun
gia rankas bendram valstybės 
atstatymo darbui. Ne vienam 
krikščioniui demokratui ar tau
tininkui biro džiaugsmo ašaros. 
Deja, netrukus kai kurie tą savo 
buvus} džiaugsmą pamiršo ir pra
dėjo kalbėti bei rašyti apie "liūd
nuosius gruodžio 17-tosios (vy
kius".

Kalbėdami apie demokratiją, 
visai pagristai galime kelti klau
simą, ar Lietuva, kuri kelis šimt
mečius buvo kitų pavergta ir ilgai 
nešė baudžiavos jungą, jau buvo 
pilnai pribrendusi demokratijai. 
Juk, kai kurių manymu, net to
kios tautos kaip Italija, Ispanija 
ir Prancūzija demokratijai nėra 
pakankamai pribrendusios. Ma
tome, kad tose tautose tik tada 
įsiviešpatauja pastovesnė valdžia 
ir tvarka, kai atsiranda koks nors 
Franco ar de Gaulle, kurie pasi
žymi kietesnių kumščiu.

Buvo, yra ir bus teisinga po
litinių mokslų tezė, kad demokra
tijos negalima kam nors duoti, 
bet reikia ją užsipelnyti. Demo
kratijai žmones reikia pamažu 
ruošti ir auklėti. Norint pilnos 
demokratinės santvarkos, rei
kia tam tikro asmeninio kil
numo ir tobulumo. Reikia už
miršti ne tik grynai egoistinius, 
bet ir partinius sumetimus ir 
žiūrėti tik bendro valstybės gė
rio. Bet ar daug yra tokių žmo
nių? Pagaliau, ar nepriklauso
moje Lietuvoje kuri nors sant
varka buvo grynai demokratinė? 
Jeigu Smetonos režimą vadina- 

-me autoritariniu, tai kažin kaip 
turėtume pavadinti kitus du bu
vusius?

Kai kurie vis kalba apie ko
alicines vyriausybes, kaip apie 
pat{ tobuliausią problemos iš
rišimą. Bet tokiais atvejais daž. 
nai {vyksta taip, kaip A. Merke
lis Smetonos monografijoje rašo: 
"Vandeni drumskime bendrai, o 
žuvis gaudykime atskirai". Tad 
visai nenuostabu, kad paskutiniu 
nepriklausomo gyvenimo metu, 
vis dažnėjant siūlymams sudary
ti koalicines vyriausybes, tie siū
lymai nesužavėdavo nei krikš
čionių demokratų, nei valstiečių 
liaudininkų sąjungos centrinių 
vadovybių.

Jokia partija ir joks asmuo 
neturi nei tėvynės meilės, nei 
politinės išminties, nei religi
jos monopolio. Tokio monopolio

(Nukelta | 5 psl.)
i
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Kelionė prie absurdų jūros
Dažnas mėgstame pasivaikš

čiojimus jūros pakrantėmis. Ir 
mes, lietuviai, jau daug esam sa
vose ir svetimose jūrų pakrantė
se pribuvoję. štai Baltija ties Pa
langa ir Nida, Viduržemio jūra 
aplink Italiją ir pietinę Prancū
ziją, europinio Atlanto ir ameri
kinio Atlanto pakraščiai, gi jos 
vakaruose didysis Pacifikas. Ne 
vienas esame ten pliuškenęsi ir 
vaikštinėję, o ir aš visose šiose 
pakrantėse, kaip anoj pasakoj sa
koma, valgiau ir midų gėriau ir 
man per barzdą vėjy ir vandenų 
dainos varvėjo...

Salomėja Nėris tampa pas mus 
pasivaikščiojimu prie jūros, kur 
kiekvienam atviras laukas priei
ti, kur tu gali apautas ar basas 
slampinėti smėlio kopukėmis, 
rinkti ir svaidyti tokios spalvos 
akmenukus, kurie tik tau patin
ka, ir kur tu gali svajoti, liūdė
ti, dainuoti, keiktis ar, perrėk
damas žuvėdrą, klykti ligi visiš
ko pamišimo. Niekas tau nieko 
nepadarys. Jūrai vistiek,

•
Laiminga mergina! Ypač po 

mirties, kai veik per dvidešimt 
mėty sovietuose ir išeivijoje apie 
ją prirašyta mažiausia gal de
šimt} karty daugiau, negu visus 
jos eilėraščius ir dienoraščius 
krūvon sudėjus. Tatai ją padaro 
dažniausiai ir jautriausiai ko
mentuojama rašytoja, ir tuo kone 
žymiausia ar bent įdomiausia po
ete naujojoje lietuviŲ literatūro
je.

O tai bflty toloka nuo tiesos ir 
blaivaus įvertinimo.

Kaip bebūtų keista, visos di
džiosios lietuviy literatūros mo
terys buvo prozininkės. Pirmo
joje "Vainikų" antologijoje tėra 
tik viena poetė - Tyrų Duktė (Bro
nė Buivydaitė), arbatiniu šaukš
tuku pasiekiamų širdies gelmių 
lyrikė. Atrodo, lyg Lietuvos mer
ginoms netikdavo Pegaso balnas, 
nors vėliau, jau antrosios "Vai
nikų" antologijos laikotarpiu mū
zos pabučiuotų mergaičių atsira
do daugiau.

Bet tik viena Salomėja Nėris, 
lyg meteoras, iškilo aukščiau, 
įgimtas talentas, savitas stilius, 
tikra lyrikė, intymi, nuoširdi, 
laisva, nors ir be ypatingų po
lėkių ar gelmių. Keliolika jos nu
sisekusių eilėraščių būtų sunku 
išmesti iš lietuvių lieratflros 
tiek pat, kiek Hitlerio naciams

buvo beveik neįmanoma išmes
ti iš vokiečių lyrikos kai kuriuos 
Salomėjai labai artimos prigim
ties žydelio Heinricho Heinės 
daininius ir lyrinius perlus.

Be abejo, Salomėja Nėris bu
vo geriausia lietuvių poetė atei
tininkė ir po to galbūt geriausia 
poetė komunistė, nors vėliau
siais laikais ten jaunesniųjų jau 
lenkiama. Daug protestų gal ne
sulauktume, jei ją pavadintume 
kolkas stipriausia lyrike (mote
rimi) lietuvių literatūroje. Bet 
vien tik jos generacijos poetai 
vyrai (kaip J. Aistis, B. Braz
džionis, K. Boruta, A. Miškinis, 
K. Inčiflra...) mūsų bendrojoje 
literatūros raidoje visada paliks 
daugiau pėdsakų, kūrybinio įna
šo ir meninių formų lobio, jau 
nekalbant apie vyresniuosius ir 
jauniausius.

Tikiuosi, kiekvienam rimtam 
mūsų literatūros istorikui ir kri
tikui ši vertybių gradacija bus be 
didesnių abejojimų priimtina. 
Tad patartina būtų tos perspek
tyvos nepamiršti ir visiems ais
tringiesiems Nėries glorifikato- 
riams - ir truput} blaiviau pri
laikyti savo "lyrines" ir deliri- 
nes emocijas, o ypač savo ideo
loginius ir pasaulėžiūrinius pro 
ar contra. Nėra dėl ko čia tiek 
muštis.

Salomėjos tema man buvo be
veik nusibodusi. Perdaug dažnai 
"Stalino poemos" autorė buvo 
linksniuojama laisvojoje pasaulio 
lietuvių spaudoje, vis papildomai 
aiškinama, nuaiškinama, ir neiš
aiškinama.

Remiantis objektyviais davi
niais, blaiviai ir be didesnių emo
cijų apie ją buvo parašyti nebent 
tik du straipsniai - vienas etiu
das prieš daugiau nei dešimtmetį 
Chicagos "Naujienose", kitas ne
seniai V. Lozoraitienės. Taip pat 
{domesnė ir kiek objektingesnė 
nors perdaug išmarginta kažko
kiais vidiniais sopuliais, apie 
Salomėjos asmenybės susifor
mavimą ir jos kūrybą buvo J. Gri 
niaus studijėlė "Aiduose". Beveik 
visa kita, kas ui šen, tai kitur 
pasirodydavo laikraščiuose, kaip 
pasubos, polemika, kritika, re- 
veliacijos ir asmeniški buvusių 
draugų atsiminimai (labai atsi
prašau brangiuosius kolegas už 
žodi) buvo daugiausia tik pliur
palai. O M, Krupavičiaus rašinys

BRONYS RAILA —

Drauge parodė, kad mūsų kultū
rinė istoriografija jau stojasi 
tikro chaoso, o komunistinių ra
šytojų išbaltinimo ir mūsų dvasi
nės rezistencijos principų išdar
kymo polinkiai jau visiškos anar
chijos prieangyje.

Kažkaip sunku ilgiau ištylėti. 
Ir jeigu dabar, mėgaudamasis 
atostoginiu palmių pavėsio po- 
ilgiu, ryžausi j{ papildyti kito
kiais malonumais, tai pirmiau
sia - dėl išrokavimo.

Jau daug nuo seniau ir ne vie
ną kartą kurio laikraščio būda
vau prašytas kai ką parašyti 
"iš savo atsiminimų" apie Salo
mėją Nėrį ir anų laikų literatūri
ni Kauną. Kartais apie tai pagal
vodamas, rinkausi kiek spausdin
tos medžiagos iš praeities, lygiai 
iš dabarties sovietų ir vakarie
čių tremtinių pasaulio. Kai me
džiagos ir atsiminimų susirinko 
perdaug svarų, pasidarė aišku, 
kad tai neįtilptų nei } vieną, nei į 
dešimt} straipsnių, o reikėtų sto
rokos knygos. Gi jai išleisti rei
kėtų leidėjo ir, svarbiausia, jai 
parašyti daug darbo ir daugiau 
negu kelių metų laisvalaikio. Jei
gu ir rasčiau leidėją, tai dar sun
kiau būtų rasti šiais tūbaiforų lai
kais tiek laisvalaikių. Ir todėl to
kios knygos greičiausia niekada, 
bent prieš pensiją, nepajėgsiu pa
rašyti. Tad nors vieną kitą tos 
temos gabaliuką panaudosiu šia 
proga dabar.

Toks yra mano praktiškas iš- 
rokavimas.

VI instrukciją, ir te proga ironi
zuojančiai įndamas Salomėją 
Nėr} nuo pasikėsintojų (J. Gri
niaus ir kitų) l jos teisėtas pri
vataus gyvenimo paslaptis. Gal 
čia jis turėjo galvoje tik jos 
meiles, "buduarą ir patalus",bet 
dėsnis lieka dėsniu, ir su liū
desiu turėčiau pabrėžti, kad pla
tesnis literatūros istorijos moks 
las, ypač biografinis tos srities 
žanras niekada tokiomis nesąmo
nėmis nesivadovavo. Jam visada 
rūpėjo rašytojų kūriniai ir visas 
jų gyvenimas, visuomenės akyse 
ir "už akių". Ir tam yra užtenka
mai daug pagrindo. Jeigu šitokį 
Krupavičiaus dėsn{ būtų žinojęs 
pvz., toks literatūrinės biografi
jos šedevrų rašytojas, kaip And
rė Maurois (Prancūzų Akademi
jos narys, katalikas, žydų kil
mės), jis niekada nebūtų drjsęs 
parašyti, pvz., Victor Hugo, lor
do Byron ar George Sand bio
grafijų, - labai gerų, {domių ir 
pusėtinai pikantiškų, tačiau tei
singų. Mūsų J. Grinius irgi, "nu* 
sikalsdamas " Krupavičiaus dog
mai, stengėsi susekti, ar kartais, 
tariant šio žodžiais, "nelšoko 
koks oželis J Salomėjos rūtų dar
želi ir įspėti, kuris jų".

Tai vis dėlto žymiai {domesnis 
ir kartais gal vaisingesnis pro
blemos išsiaiškinimo būdas, negu 
klausyklinis Krupavičiaus "me
todas": - darželi draskė ir mer
gelę vis per prievartą nusivesda
vo tai "masoniukai", tai"masko- 
liukai". O iš kur jis žino? Ar jo 
vadinamoji Salė jam kada tai sa
kė per klausyklos langeli?

kas komunistą ar kok{ bedievi 
stengsis laidoti būtinai katalikiš
kai ir jo didžiausio nusilpimo 
paskutinėje minutėje, kartais 
prieš jo valią, mėgins ji savaip 
"išganyti", tai bus irgi to žmo
gaus, jo pasibaigusio gyvenimo, 
ir savo Dievo išniekinimas. Jau 
užtenkamai turėjom ir vis turim 
tokių pavyzdžių...

Gal šitokia mano samprata at
rodo netobula, ydinga, bet ji yra 
mano. Ir toli gražu ne mano vie
no samprata, atsiradusi mūsų ci
vilizacijoje netrukus po to, kai 
Europoje buvo pradėta laipsniš
kai apmalšinti Inkvizicija...

Žinoma, taipgi negalėčiau neig 
ti, kad man nebūtų padaręs {spū
džio retai kada pasitaikantis toks 
argumentacijos fantastiškumas, 
faktų beatodairiškas iškraipy
mas, kategoriškų teigimų absur
diškumas, pasityčiojimas iš žmo. 
gaus laisvosios valios, Lietuvos 
išlaisvinimo kovos principų ir 
net paties Dievo, kaip jis buvo 
visu tirštumų sudėtas M. Krupa
vičiaus memuaruose apie Salo
mėją Nėrį.’

Man žmogui silpnam, lėbavimų 
puotos aklvazdoje atsispirti to
kios pramogos pagundai jau buvo 
beveik nebegalima.

65 ir vyr. amžiaus Ohio gyventojams:

Nauja sveikatos apdrauda 
pagelbsti išmokėti dideles 

sąskaitas, kurios galėtų 
iščiulpti jūsų viso gyvenimo 

santaupas
Nesitikėtos gydvmo sąskaitos dažnai paverčia 

pensininko sapną košmaru.
Ohio 65 apsaugo jus nuo negando. Tai nauja 

idėja ligos — vaistų — oneraci4"^ draudime. Naujas 
valstijos įstatymas leidžia daugeliui draudimo ben
drovių susitarti, kad būtu įgalintos pasiūlyti plačią 
apsaugą už pakeliamą kainą.

Ohio 65 nereikalau’a sveikatos patikrinimo ar 
ilgų blanku užpildvmo. Nėra ir amžiaus ribos. Sū
nūs ir dukros gali apdrausti tėvus be ių parašų. Gi 
apdraudimas nenutraukiamas, nors būtų ilgai ar 
pakartotinai susergama.

PRIVALOTE VEIKTI DABAR! Ohio 65 ap- 
draudai registracija baigiasi spalio 31. Sužinokite 
visus faktus ir duomenis per draudimo agentą — 
arba siųskite kuponą dabar. Neleiskite šiai progai — 
ir jūsų ramybei — pabėgti.

HEALTH INSURANCE ASSOCIATION
6 East Long Street. Columbus, Ohio 43216

Svarbesnis motyvas buvo vie
nas principas.

Krupavičius dėstė, kad esą ga
lima vertinti ir pastabomis paly
dėti viršum kitų visuomenėje iš
kilusius asmenis ir jų viešuosius 
darbus. "Tačiau", rašo jis, "kas 
to paties asmens padaroma už 
visuomenės akies pasiekiamo 
ploto, kad tas jo veiksmas būtų 
ir peiktinas, nemoralus, niekas 
neturi teisės jo traukti j dienos 
šviesą. Tai būtų nemoralu... To
kie veiksmai priklauso Dievo ir 
klausyklos kompetencijai"...

Nors gerai ir nesuprantu, kaip 
tokĮ absurdišką dėsnj, liečianti 
literatūros ir iš viso bet kokių 
reiškinių istorijos rašymo me
todą, galėjo be pastabų išspaus
dinti to laikraščio kultūrinio sky
riaus priedo redaktorius rašyto
jas, aš nepriklausau prie tų, ku
rie motųsi ginčyti Dievui ir klau
syklai kompetenciją spręsti apie 
{žymesnių asmenų veiksmus tiek 
visuomenės akimi pasiekiamame 
plote, tiek ir už to ploto. Tačiau 
priklausau prie tų, kurie nemano, 
kad tai būtų tik "klausyklos" kom
petencija. Ypač ten, kur yra spren
džiami kultūros ar politikos 
veiksmai, kurių kaip tik didelė 
dalis "padaroma už visuomenės 
akies pasiekiamo ploto",privatiš- 
kai, intymiai, net labai slaptai. 
Kas jau kas, o Krupavičius galė
tų tat žinoti...

Bet jis skelbia šitok} dėsni, net 
naudodamas popiežiaus Pauliaus

Pagaliau nebegalima neprotes
tuoti prieš toki viešą pasityčio
jimą iš žmogaus ir poetės, kokĮ 
savo rašinyje išdėjo M. Krupa
vičius.

Viliuosi, nebūsiu nei pakaltin
tas, nei {tartas, kad būčiau spe
cialiai suinteresuotas apginti "ta. 
rybinės" rašytojos garbę. Prie
šingai, aš jau ne kartą buvau kai 
kieno kaltinamas, kad perdaug 
džengiskaniškai šmeižiu ir buvu
sius Lietuvos ir dabartinius nau
jus Amerikos "trečiafrontinin- 
kus". Visiškai tiesą sakant, ne
su linkęs, nematau prasmės ir 
reikalo nei kapeika prisidėti prie 
jų gero vardo aukštinimo ir jų 
sielų, išbaltinimo, tačiau norė
čiau,” kad ir apie juos būtų kal
bama vis dėlto teisingai.

Reikalas čia yra - kitas prin
cipas, jau bejsigalls mūsųhuma- 
nistinės civilizacijos geresnėje 
sampratoje.

Tai sutikimas duoti kiekvienam 
žmogui teisę apsispręsti, būti ir 
likti tokiu, kokiu jis yra ar nori 
būti. Jei mes tokios teisės jam 
neduodame, jeigu ji "keičiame" 
dar gyvą ar po mirties, jeigu 
mes jį laikome būtinai kitonišką 
ir vis sakome, kad jis tik buvo 
suvedžiotas, kitų paveiktas, su
klaidintas nekaltas avinėlis, vil
kų prarytas, kad jis savo valios 
ir proto neturėjo, - tai juk mes 
patys tą žmogų prievartaujame, 
išniekiname, negerbiame, kaž 
kokiu neatsakingu drimeliu laiko
me. Jei kas krikščionj laidotų 
pagoniškai ar bedieviškai, mes sa- 
kyturpe, kad tai buvo to žmogaus 
ir jo. Dievo išniekinimas. Bet jei

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

Please mail me complete information on Ohio 65.
I understand there is no obligation.
OHIO 65 HEALTH INSURANCE ASSOCIATION
Dept. N10, 6 E. Long St., Columbus, Ohio 43216

| Name |

■ Addreee *

| County________________________ _ _____

j C it y  _ Stale _ !

L___________________________________________________________________________________ J

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA N Y „500” kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien.

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

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

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

1.000 KALĖDINIU SIUNTINIU 
BE UŽDARBIO

Atsidėkodama už didžiulę paramą, kurios iš savo 
klientų susilaukė per pastaruosius AŠTUONERIUS ME
TUS, LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS VADO
VYBĖ vėl nusprendė atiduoti savo klientams 1,000 siun
tinių uždarbį. Šiais metais parinkome tiems siuntiniams 
naujas eksportines medžiagas, GAMINTAS ANGLIJOJ. 
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 1, kurį sudaro:
1) 4 jardai dvigubo pločio afgalino moteriškam kostiu

mui arba suknelei ir sijonui, rojai, žalios ar vy
ninės spalvos

2) 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apa
tiniams ir kt.

3) 1 didelė spalvota šilkinė skarelė
4) 1 pora tnoteriškų ar vyriškų kojinių

Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $50. ‘ 
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIK 
JAV $29.00, Kanados $31,25, sterlingais £10.5.6, 
įskaitant visus mokesčius

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas siuntinys 
Nr. 1), kurį sudaro:
1) 8 jardai dvigubo pločio afgalino 2 moteriškiems kos

tiumams arba 2 suknelėms ir 2 sijonams, rojai, ža
lios ar vyninės spalvos

2) 6 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apa
tiniams ir kt.

3) 2 didelės spavotos šilkinės skarelės
4) 2 poros moteriškų ar vyriškų kojinių

MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIK 
JAV $49.00, Kanados $52.90, sterlingais £17.6.0, 
įskaitant visus mokesčius
Dar papildomai sutaupoma $9.00 

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro:
1) 31/4 jardo gabardino ar flanelės vyriškam ar mote-

teriškam kostiumui, tamsiai mėlynos, pilkos ar ru
dos spalvos

2) 3 jardai paltinės medžiagos vyriškam ar moteriškam
ar 2 vaikiškiems paltams, tamsiai mėlynos, mėly- 
lynos, kupranugario, pilkos ar rudos spalvos

3) 4 jardai plaunamo aksomo moteriškam kostiumui
arba suknelei ir sijonui, vyšninės, rojai, žalios ar 
rudos spalvos

4) 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui,,
bliuzėms, suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt., 
tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos

5) 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apati-
tiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų S95. 
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIK 
JAV $55.00, Kanados $59.40, sterlingais £19.9.6, 
įskaitant visus mokesčius

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4. kurį sudaro:
1) 61/2 jardo gabardino ar flanelės 2 vyriškiems ar mo

teriškiems kostiumams, tamsiai mėlynos, pilkos ar 
rudos spalvos

2) 8 jardai afgalino 2 moteriškiems kostiumams arba 2
suknelėms ir 2 sijonams, rojai, žalios ar vyno spal
vos

3) 8 jardai plaunamo aksomo 2 moteriškiems kostiu
mams arba 2 suknelėms ir 2 sijonams, vyšninės, 
rojai, žalios ar rudos spalvos

4) 4 jardai dvigubo pločio dirbtinio šilko pamušalui,
bliuzėms, suknelėms, sijonams, apatiniams ir kt., 
juodos, tamsiai mėlynos, rudos ar pilkos spalvos

5) 3 jardai balto poplino bliuzėms, marškiniams, apa
tiniams ir kt.
Normali šio siuntinio kaina KITUR būtų $140. 
MŪSŲ KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO TIK 
JAV $75.00, Kanados $81.00, sterlingais £26.11.3, 
įskaitant visus mokesčius
Kaip ir visada, KALĖDINIUS BE UŽDARBIO 

SIUNTINIUS gali užsisakyti bet kas, vis tiek, ar būtų 
mūsų klientas, ar kitų firmų. Norėdami duoti visiems 

VIENODAS GALIMYBES, mes nusprendėme APRIBO
TI UŽSAKYMUS — TIK PO VIENĄ SIUNTINĮ KIEK
VIENAM. KAD NEBŪTŲ NUSIVYLIMO, UŽSAKY
MUS PRAŠOM SIŲSTI tuojau.

Priiminėsime po $1.00 užstato iš tų, kurie norės 
sau užsitikrinti KALĖDINĮ SIUNTINĮ BE UŽDARBIO, 
ir lauksime iš jų galutinio užsakymo iki 10 savaičių.

Jei kas paprašys, mes ORO PAŠTU dovanai pasių
sime į. bet kurį pasaulio kraštą medžiagų pavyzdžius. 
MES GARANTUOJAME:
1. Kiekvienas siuntinys bus pristatytas gavėjui.
2. Jeigu siuntinys dingtų, grąžinsime pinigus arba dova

nai pasiųsime kitą siuntinį.
3. Sumokėsime visus su pasiuntimu susijusius mokes

čius. dėl to gavėjui nebereikės nieko primokėti.
4. Visas medžiagas siusime pagal pavyzdžius.

LITHUANIAN TRADING COMPANY 
341, Ladbroke Grove 

LONDON, W. 10 
England
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ANTANAS SMETONA ■ NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS SIMBOLIS

sąjūdi, kuris yra n-ojo Vatikano 
susirinkimo pagrindinė mintis. 
A. Smetonos kalbos ir raštai la
bai su šia Bažnyčios dvasia de
rinasi. Jis labai vertina vieny
bę ir sako, kad jei medžiai au
ga drauge, tai išauga aukšti ir tie
sūs, o jei auga pavieniui, tai bū
na kreivi, nes visokiųaudrų ir vė
jų yra nuolat blaškomi, neturėda
mi apsaugos nė užuovėjos.

Kai Lietuvių Tautininkų Sąjun
gos vadovybė, esant Černiaus vy
riausybei, patarė prezidentui su
daryti vyriausybę iš vienų tauti
ninkų, jis su jų siūlymu nesutiko. 
Jo nuomone, sudarant vyriausy
bę turi lemti ne partinis, bet 
valstybinis principas. Vyriausy
bėje gali dalyvauti įvairių parti
jų žmonės, tik savo veikloje tu
ri vadovautis ne partiniais, bet 
valstybiniais sumetimais.

Smetona tikrai nebuvo vėjo blaš
koma nendrė, bet principų žmo
gus. Kai rusų ultimatumas reika
lavo atiduoti teismui visiškai be 
jokio pagrindo gen. Skučą ir Povi
laiti, ir kai daugumas ministerių 
patarė prezidentui su tuo sutikti, 
jis griežtai pasipriešino, nes jam 
sąžinė neleido sutikti su sovietų 
šmeižtais ir pritarti jų neteisin
giems kaltinimams.

Tur būt, didžiausia A. Smeto
nos prezidentavimo tragedija, 
ypač lenkų, vokiečių ir rusų ul
timatumų metu, buvo ta, kad jis 
neturėjo pakankamai rimtų bend 
radarbių ir patarėjų. Beveik visi 
jo bendradarbiai buvo tik vidur
kio žmonės. Tokiais svarbiais 
valstybinių pavojų momentais A. 
Smetona buvo paliktas vienas, ki
ti jam nepadėjo, bet dažnai tik

(Atkelta iš 3 psl.) 
nesisavino nė A. Smetona. Jis 
bandė vienybėn jungti visų par
tijų teigiamuosius elementus. 
Pabrėždamas tautini elementą, 
jis neneigė krikščioniškųjų prin
cipų ir nebuvo aklas socialinėms 
problemoms. Tačiau matydamas 
1926 m. esančios santvarkos silp
numą, jis paėmė ant savo pečių 
didelę atsakomybę, nesimesda- 
mas J autoritarinio režimo kraš
tutinumus, bet bandydamas 1926 
m. stovėti ten, kur j| 1920 m. 
buvo pastatęs Steigiamasis Sei
mas. Daugiau remdamasis kon
servą tyvinėmi s jėgomis, jis ėjo 
pirmyn atsargiu žingsniu, gerin
damas tautos akj, Plėsdamas švie
timo tinklą, gana švelniai elgda
masis su politiniais oponentais ir 
neprarasdamas kontakto su pla
čiomis tautos masėmis.

Paskutinioji Tautinio Sąjūdžio 
programa, parašyta,berods, 1946 
ar 1947 m. Vokietijoje, pasisako 
už demokratinę Lietuvos respu
blikos santvarką. Atrodo, kad to
kia santvarka buvo ir A. Smetonos 
idealas, prie kurio jis pamažu ėjo 
ir jam ruošė lietuvių tautą. Tas jo 
paternalinis režimas ui buvo tik 
pereinamasis laikotarpis. Jis 
pats 1934 m. birželio 10 d. Vinco 
Kudirkos paminklo atidengimo 
iškilmėse kalbėjo: "Tauta, kuri 
turi susikūrusi valstybę, gali vi
saip valdytis: liberališkai ir ne. 
Jau aštunti metai Lietuvoje au
toriteto tvarka. Mūsų Pabaltijo 
kaimynai seka mumis. Bet taip 
amžinai nebus: gyvenimas turi 
savo sąlygų. Ateis laikas, kada 
bus ir mūsų valstybės kita for
ma" (Pol. gairės, 219 psl.).

šiai jo minčiai ir šiam jo pla
nui, atrodo, pritarė ir 1936 m. 
"Naujojoje Romuvoje" išspaus
dinta deklaracija, kurią pasirašė 
žinomi to žurnalo bendradarbiai:
J. Ambrazevičius, dr. J. Grinius, 
d r. Z. Ivinskis, dr. A. Maceina, 
prof. A. Salys, A. Vaičiulaitis, B, 
Vitkus ir kt. A. Merkelis Smeto
nos monografijoje rašo, kad ši 
deklaracija buvo šviesus pragied- 
rulys, konstruktyvus bandymas 
susintetinti liberalinės demokra
tijos ir autoritetini režimą J 
naujos organiškos valstybės san
tvarkos koncepciją (453 psl.).

Tikrai mūsų tauta jau dide
liais žingsniais artinosi prie to 
politinio subrendimo, kuris buvo 
būtinai reikalingas demokratinei 
santvarkai. Jeigu tie veidmainiai, 
žodžiais skelbią demokratiją, o 
darbais vykdą žiauriausią tiro
niją, nebūtų nutraukę mūsų tau
tos nepriklausomybės siūlo, tai 
šiandien Lietuvoje jau, tur būt, 
niekas apie diktatūrinius reži
mus nebūtų kalbėjęs, nes jau bū
tume labai priartėję prie A. Sme
tonos svajoto ir nuoširdžiai siek
to idealo.

A. Smetonai metamų priekaištų 
silpnumą parodo ir tai,-kad jie 
vienas kitam prieštarauja. Vieni 
jj vadina diktatorium, o kiti sa
ko, jog jis buvęs kitų įtakai pa- 
siduodąs silpnavalis. Prikišama, 
kad jam daug {takos dariusi ir jo 
žmona. Bet, gerbiamieji ponai, 
kurie gyvenate su žmonomis, jus 
visus norėčiau paklausti, kuriam 
iš jūsų žmona nedaro įtakos? Juk 
tai yra vienas iš moterystės tiks
lų, kad žmona ir vyras vienas ki
tą papildytų ir vienas kitam dary
tų {taką. Jeigu to nebūtų, ui šei
mos gyvenimas, tur būt, baigtų
si skirybomis.

Silpnavalio epitetą A. Smeto
nai kai kurie primeta, tur būt, 
dėl to, kad jis buvo per mažas 
diktatorius ir per didelis demo- 
kraus. Jis gerbė kiekvieną žmo
gų ir kreipė dėmesį l jo nuomo
nę. Jis tikrai nebuvo partinis 
žmogus. Jis daugiau žiūrėjo T 
žmogaus asmeninę vertę negu Į 
tai, kokiai partijai jis priklauso. 
Visus žmones, sekdamas Platoną 
ir šv. Augustiną, jis skirstė tik 
J dvi dalis: l laisvuosius ir ver
gus. Laisvas, anot jo, yra tyros 
sielos ir geros valios žmogus, o 
vergas yra blogos valios ir suterš
tos sielos. Kalbose jis niekad ne
vartojo demagogiškų užgaunan
čių žodžių. Jis stengėsi { viską 
kiek galima žiūrėti iš šviesiau
sios pusės. Jo kalbos — tai lie
tuviško kaimo paprastumo ir gi
laus universitetinio išsilavinimo 
junginys. Prie jo kalbų turinio, 
ypač dogmatiniu atžvilgiu, tur 
būt, nė inkvizitorius negalėtų pri - 
kibti, o ką jau bekalbėti apie da
bartini vienybės ir artimo meilės 

kenkė. Tiesiog sunku suprasti, 
kad net tada, kai Lietuvos ne
priklausomybės rūmai pradėjo 
liepsnoti, daugumas jo bendra
darbių ir patarėjų žiūrėjo ne tiek 
valstybės reikalų, kiek savo par
tijos interesų.

Rusams atsiuntus ultimatumą, 
jis nesutiko su daugumos minist
rų nuomone, kad reikia su viskuo 
sutikti ir nesipriešinti. Ir dabar, 
kai mes žvelgiame J visa tai, 
kas {vyko, galime būti tikri, kad 
Lietuvos padėtis tarptautinėje 
plotmėje būtų daug gersenė, jei
gu bent simboliškai būtų pasi
priešinta komunistų kėslams, čia 
Smetona nevartojo savo diktato
riško žodžio, nes matė, kad tas 
žodis būtų buvęs tik tyruose šau
kiančiojo balsas, kai daugumas 
tam nepritarė; o daryti kokias 
nors valdžios reformas jau buvo 
per vėlu. Tokios tragedijos aki
vaizdoje jis buvo priverstas skir
tis su ta šalimi, kuriai gyveno, 
dirbo ir aukojosi visą gyvenimą. 
Ir vėliau, su popiežium Griga
lium VII, jis galėjo skųstis: "My, 
Įėjau tiesą ir nekenčiau klaidos, 
todėl mirštu ištrėmime."

A. Smetonai dar primetama, 
kad jis persekiojęs religiją, ypač 
dėl to, kad gimnazijose buvo už
daryta ateitininkų organizacija. 
Bet nereikia pamiršti, kad tada 
"buvo uždaryta ne tik ateitininkų 
organizacija, bet ir tos organi
zacijos, kurios buvo religijai prie - 
šingos. Ilgiau nenagrinėjant, ar 
čia buvo gerai padaryta, ar ne, 
galima tik tiek labai tvirtai ir aiš
kiai pasakyti, kad tai buvo daro
ma ne iš blogos valios, bet tik 
norint vienybės tarp gimnazijos 

Kai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

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

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dvieju.

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

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

tas, auksu šviečiųs Schaefer 
suteikia tq patį pasitenkinimų 
šaltų stiklų po stiklo ragaujant.

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

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

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

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

Albany, N. Y., Baltimore, Md.

moksleivių, kurie, priklausyda
mi skirtingoms ideologinėms or
ganizacijoms, vieni prieš kitus 
kovojo ir buvo ugdomi partinei 
neapykantai. Nors daugumas tų 
organizacijų save laikydavo ne
partinėmis, bet kai kurie asme
nys jas naudojo savo partiniams 
tikslams. Buvo manyta, kad, pa
silikus tik vienai aiškiai neparti
nei skautų organizacijai, bus ge
riau. šis žingsnis buvo padarytas, 
nusižiūrėjus {kitas Vakarų Euro
pos šalis, kur viešose gimnazi
jose nebuvo pasaulėžiūrinių or
ganizacijų. Tai buvo bandymas 
prieiti prie kitos sistemos. Ar 
tas bandymas pavyko, ar taip bu
vo geriau, ar tokiu būdu buvo pa
siekta daugiau vienybės tarp gim- 
nazijos moksleivių, gali būti {vai
rių nuomonių, bet ateitininkai, 
tur būt, neneigs, kad ui jiems iš
ėjo tik t gerą, nes pogrindinėje 
veikloje jie sustiprėjo ir labiau 
užsigrūdino. Pagąliau,gal tai jau 
taip labai ir nesipriešino nė atei
tininkų ideologo S. Šalkauskio gar
siam posakiui, kad negali būti ge
ras ateitininkas, kurs nėra per
ėjęs skautų eilių. Tad gimnazi
joje moksleiviai galėjo pereiti 
skautų eiles, kad paskui univer
sitete, jei norės, galėtų būti ge
ri ateitininkai. Kaip ten bebūtų, 
viena yra aišku, kad šis žingsnis 
buvo padarytas ne religiniais, 
bet partiniais sumetimais.

A. Smetoną religijos persekio
toju gali vadinti tik tie, kuriems 
religija ir partija yra tas pat. 
Religiją jis visuomet gerbė ir 
vertino. Lankydamas universi
tetą, jis neužsikrėtė, kaip dau
gelis kitų, nihilistine to meto 
dvasia, bet savo širdies gilumoje 
pasiliko tikintis katalikas. Išleis
damas pirmąjį "Vairo" numeri, 
jis prabilo { savo uutiečius šiais 
žodžiais: "Mus visus jungia tau
tinės kultūros pagrindas, ant ku
rio stovime ir ant kurio norėtu- • 

me matyti kitus stovint, bendra 
sielos kultūra, auklėjama krikš
čionybės principais." A. Smetona 
tų principų niekuomet nėra išsi
žadėjęs ar paneigęs. Ir jo sūnus 
Julius, kun. Ylai pasakodamas 
apie tėvo religiją, sako, kad jis 
tikėjo amžinąjį gyvenimą, tikėjo 
Jėzų Kristų, ir buvo retas atve
jis, kad jis apleistų šv. Mišias, 
kuriose jis dalyvaudavo su dide
le maldaknyge rankose. Kartą jis 
Alantą paklausęs, ar gali būti 
gražu tai, kas nemoralu. Ir kai 
tas abejojo, ką atsakyti, Smetona 
jam pasakė: "Ar gali būti gra
žu, tai kas negražu?" Tuo jis no
rėjo pabrėžk, kad tikrasis gro
žis turi derintis su Dievo {saky
mais. Taip pat jis kovojo prieš 
rasinę deiskriminaciją, nes visus 
žmones laikė lygiais ir vertais 
pagarbos. Kun. Yla, baigdamas 
savo pasikalbėjimų su Julium 
Smetona aprašymą, padaro tokią 
išvadą: "A. Smetona, tautinės 
linkmės kūrėjas ir ideologas, 
anaiptol nesirgo tautinės pagony
bės nostalgija. Buvo tikintis krikš - 
čionis, kokia ir visa mūsų tauta. 
Iš tautos A. Smetona neišsiskyrė 
ir savo religingumo pobūdžiu. Juk 
ir mūsų tautoj daugiau ieškoma 
turinio ir mažiau žiūrima formų"

A. Smetona, labai mėgdamas ir 
nuolat prisimindamas graikišką 
posaki "kalos kai agathos",sten
gėsi sukurti dvasini lietuvio ti
pą, kuris savo gyvenime vado
vautųsi grožiu ir gėriu.Tam tiks
lui jis nieko nesigalėjo ir, jeigu 
nuo jo vieno būtų priklausę, gal 
žymiai didesnę valstybės biudže
to dal{ būtų šiam tikslui skyręs.

Jo rūpesčiu, talkininkaujant A. 
Voldemarui, Lietuva su Vatikanu 
sudarė labai gerą konkordatą. 
Man buvo labai malonu girdėti, 
kai Romoje, klausant bažnytinės 
teisės paskaitų, kartą profeso
rius italas viešai pareiškė, kad 
Lietuvos konkordatas su Vatikanu 
yra vienas geriausių. Stengiantis 
kaip galima labiau remti ir glo
boti mokslą bei švietimą, Lietu
voje buvo mokamos algos kuni
gams ir vienuolių vedamoms mo
kykloms, ko man neteko matyti 
kitose Europos valstybėse, kur 
vyriausybės buvo aiškiai krikš
čioniškos.

štai kaip A\ Smetona kalba apie 
religiją savo knygoje "Pasakyta 
parašyta" (328 p.): "Religija vi
sose tautose auklėjimo pagrindas 
yra sau tikslas. Tai didžiausia 
žmogaus teisė; ji {gimta jam, kaip 
tiesos siekimas ir menas. Bet 
kaip pasitaiko žmonių, klausos 
nustojusių ar spalvų nebeatski- 
riančių, taip netrūksta ir tokių, 
kurie praranda religijos jausmą. 
Kaip suprantame ir nebaudžiame 
vienų, taip nenuosaiku būtų bausti 
ar varžyti ir tie. Vadinasi, pri
pažįstame laisvę tikėti ar netikė

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

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

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

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms 
specialų labai vertingą

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

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

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

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

turėjusį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų 
medžiagų siuntinį V-3, susidedantį iš trijų atkarpų 
trims kostiumams po 31/-* jardų, viso 10*2 jardų 
tik už

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

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

nuo 1938 m.
Atstovai Amerikoje:

L. Venckus, 7042 S. Talman Avė.. 
Chicago, Iii. 60629. Tel. 436-0494. 
GAIVA, 3570 W. Vernor, 
Detroit 16, Mich.

ti, nors negalime abeja lygiomis 
statityti visuomenės auklėjime. 
Taigi religija — dėsnis, o areli- 
glja iškirtis. Lietuva iš senovės 
buvo religinga Ir gerbė skirtingas 
tikybų pažiūras. Tokia ir šiandien 
ji paliko. Bet, duodama daug lais
vės religinėms organizacijoms ir 
bažnyčioms, ji teisingai reika
lauja ir sau, savo valstybei pa
garbos. Teisė turi atitikti parei
gą ir čia".

Tiesiog pasigėrėtina yra jo 
vienuolinio gyvenimo samprata, 
štai kaip jis rašo minėtoje kny
goje arki v. Jurgio Matulevičiaus 
laidotuvių proga: "Ir vis dėlto 
arkiv. Jurgis, būdamas visuome
nės organizatorius, steigia vie
nuolyną ir pats tampa vienuoliu. 
Ar čia kartais neprieštaravi- 
mas? Ne, neprieštaravimas. Vi
suomenės jūra nuolat banguoja, 
putoja, kyla verpetais: tik uola 
-- sala gali gelbėti keleivi, duoti 
jam poilsio ir pajėgos toliau ke
liauti. Vienuoliui, žiūrinčiam iš 
tos salos { gyvenimo jūrą, leng
viau paduoti gelbėjimo laivas 
skęstantiesiems. Jei nori supras
ti minią, tai pakilk virš jos" 
(177 p.).

Tad matant, kaip A. Smetona 
galvojo apie religiją, reikėtų jau 
labai blogos valios teigti, jos jis 
galėjęs religiją persekioti. Nes 
jis tikrai ją gerbė, mylėjo ir prak
tikavo.

Maždaug prieš du tūkstančius 
metų Horacijus rašė: "Pasista
čiau sau paminklą, tvirtesni už 
var{, aukštesni už Egipto pira
mides, kurio nei lietūs nesu
griaus, nei vėjai ar audros ne
sudraskys, kurio nesugrauš nei 
amžių eilė". Jeigu A. Smetona 
nebūtų buvęs toks kuklus, ir jis 
panašiai būtų galėjęs nusakyti sa. 
vo ateitj. Jeigu dabar kai kam 
privatūs prisiminimai dar ir su
kelia koki nors abejojimą, tai is
torijos šviesoje A. Smetona su
spindės šviesiomis spalvomis ir 
ateinančios mūsų tautos kartos 
pagarbiai jam lenks galvą.

Pagarba priklauso ir šio gra
žaus minėjimo rengėjams. Jiems 
norėčiau skirti paties A. Smeto
nos žodžius, pasakytus Lietuvo
je jo šešiasdešimt metų amžiaus 
sukakties iškilmėse: "Apvaikš
čiodami mano sukakti, jūs pager
biate ir kitus tautos vadus, kū
rusius Lietuvą. Jūsų žodžiai, man 
pareikšti, tegu pasiekia visus 
tuos, kurie žadino iš miego mū
sų tautą ir ją laisvėn vedė. Ta 
iškilme minate taką būsimoms 
kartoms, sudarote mūsų tautai 
tvirtesnę formą".

Būsime verti savo buvusio tau
tos vado sekėjai, jeigu visi su
tartinai minsime tą jo pradėtą 
minti vienybės taką, dirbdami 
ir aukodamiesi naujam mūsų tė
vynės atgimimui.
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Dail. A. Tamošaitienė, tautiniuose rūbuose, kurios dailės parodą Clevelande suruošė LB I apylinkės 
valdyba, tarp parodos organizatorių. Iš kairės stovi: LB I apyl. pirm. F. Eidimtas, R. Zorska, A. Puš- 
koriūtė, K. Karpius, dail. A. Tamošaitienė, muz. A. Mikulskis, dail. A. Tamošaitis, skulpt. V. Rauli- 
naitis ir Z. Tarutis. Paroda, kuri vyksta Čiurlionio ansamblio namuose,uždaroma ši sekmadieni spa
lio 4 j, V. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDE IR
APYLINKĖSE

LITHUANIAN WOMEN’S CLUB 
ŠAMPANO BALIUŠ

Šampano kokteiliai, rinktiniai 
valgiai ir puiki muzika laukia 
svečių šeštadienj, spalio 10 d., 
Lithuanian Women‘s Club ruo
šiamame baliuje Vilią Di Bo- 
rally salėje.

Baliui’vadovauja Mrs. George 
Arbuckas su talkininkėmis: Mrs> 
Anthony Bacevice, Mrs. Edward 
Exl, Mrs. John Gazer, Mrs. Mi- 
chael Kubelavic ir Mrs. VVilIiam 
Mkck.

Baliaus pelnas bus paskirsto
mas įvairiems labdaros ir kultū
riniams reikalams paremti.

Klubo valdyba, kuriai pirmi
ninkauja Mrs, John Gazer, kvie' 
čia visus atsilankyti. Dėl pa
kvietimų prašo skambinti Mrs. 
Edward Exl EV 1-6574 ar Mrs. 
VVilIiam Mack E V 1-9169 ne vė
liau, kaip spalio 6 d.

Savininkas parduoda namą
E. 185 g., 2 min. nuo CTS 

autobuso. 6x6 kamb. dvigu
bas, |>o 3 mieg. kiekv. bute. 
Valg. kambariai. Perskirtas 
rūsys. 2 automob. garažai. 
A-1 stovyje, žemiau 30,090 
dol. Prie pat Nau josios Pa
rapijos. K E 1-5392

(lo9-lll)

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS 
Clevelande 

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

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

lietuvių spauda, lošti šachmatais. 
ATDARAS KIEKVIENĄ DIENĄ.

6835 Superior Avė. Tel. EX 1-1143

SUPERIOR 
SAVINGS

SlNCf 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR

1; •

AVĖ. 
AVĖ.

Savininkas parduoda 
namą

4 butų mūrinis apartm.en- 
mentas, 4 garažai, gazo pe
čiai, didelis sklypas. Labai 
gerame stovyje. East 71-je 
gatvėje prie St. Clair Avė.

Pagelbėsime finansuoti.
Teirautis tel. 431-3095 po 

6 vai. vak. Tik pirkėjams!

Išnuomojamas butas
1 mieg., 1 kamb. ir pilnai 
įrengta virtuvė. Garažas. 
Ta proga reikalingas namų 
prižiūrėtojas, galįs tuo butu 
pasinaudoti.

17848 Lake Shore Blvd. 
Telef. KE 1-9708 arba AN 
1-0182 po 6 vai. vak.

IEŠKANTIEMS 4 MIEGAMŲJŲ 
V

La Šalie Rd,, prie 185 gt., ge
rai pastatytas, modernus 1 šei
mai namas. Didelė virtuvė - val
gomasis, 4 did. miegamieji. Nau
jas 2 1/2 autom, garažas ir pri- 
važ. Gazo šildymas -- žiemi
niai langai -- prie pat Naujosios 
parapijos. Laisvas. Kaina suma
žinta greitam pardavimui.

5377 Stovąrd Avė., prie E. 55 
gt. 9 kamb. ir 6 kamb. namai 
viename sklype. Tik $11.500.

STAKICH REALTORS 
804 E 185 St.
KE 1-1934 (109-110)

PARDUODAMAS namas
14001 Mayfair
5-5, 1920 m. statytas. Prieš pat 
integruotą Mayfair East Cleve
land pagrind. mokyklą su televi
zija ir aikšte autom, pastatyti, 
39 x 131. 5 min. iki Rapid, 17 
min. iki miesto, 2 min. iki mais 
to krautuvės. Žieminiai langai, 3 
medžiai, dvig. garažas, statytas 
1942 m. $3.82 mokesčiųrata, rei
kalingas dažymo. Oro spaudimo 
gazo pečius. Naujas šoninis por- 
čius. Parduoda savininkas.
$16.900. (109-110)

MEDICINIŠKAS 
MASAŽAS 

Ohio valstijos leidimas.
I) U S A N S T O J K O W 

Tel. 432-2039 
(Tik kviečiant į namus). 

(110-112)

• Nauji ligoninės draudi
mai visiems net virš 65 me
tų. Kreipkitės pas V. Gied
raitį tel. 944-6835 ar Z. 
Obelenj tel. 881-7741.

Išnuomojamas butas
5 kambariai 2-me aukšte. 

6724 Bayliss Avė. Telefonas 
UT 1-8821. (109-111)

HELP WANTED MALĖ

FITTER - WELDER

Mušt readblueprins; good hourly 
rate; steady work; day shift. 
Others Need Not Apply.

Boom Boiler & Welding Co, 
2514 Center St.

MACHINE REPAIR FOREMAN

Experienced in the repair nad re- 
building of machine tools.

Employment office open
Daily 8 a.m. - 4 p.m.
Sat. 8 a.m. - 12 noon

NATIONAL ACME CO.
170 E. 131 at Coit

SETUP MEN
for
National Cold Heading Equipment 
and
Waterbury Trimmers

Privalo būti patyręs mašinos pa
ruošimui ir gamybai. Aukštas va
landinis atlyginimas, puikūs 
priedai.
Ferry Cap & Sėt Screw Co, 

2151 Scranton Rd.

MACHINISTS
Experienced. To Sėt up and ope
ra te --

-- Milling Machine
-- Horizontai Boring Mill
-- Lathes

Employment office open
Daily 8 a.m. - 4 p.m.
Sat. 8 a.m. -- 12 noon

NATIONAL ACME CO.
170 E. 131 at Coit

An equal opportunity employer

PATTERN MAKER

For Core Box Engineering
Mušt Be Able to Interpret

Casting Drawings 

Employment Office Open
Daily 8 a.m. - 4 p.m.
Sat. 8 a.m. - 12 noon

NATIONAL ACME CO.
170 E. 131 at Coit

FITTER - WELDER

Privalo skaityti braižinius, ge
ras valandinis atlyginimas, pa
stovus darbas, dieninė pamaina.

Kitokie neprivalo kreiptis. 
BOOM BOILER & WELDING CO.

2514 Center St.

FULL OR PART TIME
DAYS OR EVENINGS

a£pLY IN PERSON 2-4 or 8-10 
P.M.

McDONALD’S
HAMBURGERS

6421 Pearl Rd.

REIKALINGA MOTERIS

Namų ruošos darbas. Pageidau
jama gyventi kartu. Pagelbėti 
virtuvėje. Gydytojo šeimoje. Ge
ras susisiekimas. Rekomenda
cijos. Geras atlyginimas.

Skamb. nuo 8 iki 12 vai. ir po 
6 vai. v. SK 2-2646 

* KALĖDOMS ARTĖJANT,dau »
gelis galvoja apie dovanas savo
artimiesiems Lietuvoje. Norime 
atkreipti dėmėsi { tas Jstaigas, 
kurios naudojasi šio laikraščio
tarpininkavimu ir siuntinių per
siuntimu patarnauja mūsų skai
tytojams.

INTERTRADE EXPRESS CO.
125 East 23 Ct. New York, 10010 
jau yra patarnavusi tūkstan
čiams lietuvių jų dideliam pasi
tenkinimui. šį {staiga yra pati
kima ir . apdrausta, kad apsau
gojus klientų interesus.

Intertrade Express Co. yra 
viena iš tų {staigų, kuri aprū
pina viskuo. Kaip žinote, net 
maisto siuntiniai yra labai pa
geidaujami Lietuvoje, todėl In
tertrade Express Co. suteikia 
didžiausią maisto produktų pa
sirinkimą. Ji siunčia taip pat ir 
medžiagas, namų apyvokos daik
tus ir kt. Taip pat ir pinigų per
laidas.

Siūlome susirišti su Intertra
de Express Co., 125 East 23 St. 
New York, N.Y. 10010 ir papra
šyti jų nemokamo katalogo.

(sk.)

------------------------------------------------ —---- -—

Artesian-Restaurant-
AND LOUNGE

2432 WEST 63rd STREET
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi virš 300 sėdimų vietų.

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

Elektriniai vėsinamas. Atvykit i mūsų res- 
toraną-Iounge. kur valgiu pasirinkimas įvairus, 
nebrangios kainos ir taip pat didžiausias pasirin
kimas vietos ir užsienio gėrimu. I’arap. draugijos, 
klubai ir vienuolynu rėmėju draugijos susirinki
mams ir posėdžiams ha 'koto patalpomis naudo
jasi nemokamai. Tel”a virš 300 asmenų. Kad 
būtumėt užtikrinti dėl vietos, patelefonuokite 
136-4622. Atdaras nuo 6 v. ryto iki 1 vai. nakties.

CHICAGO
MYLĖK SAVO ARTIMI, 
KAIP PATS SAVE!

Dėl karo ir motų tautos nelem
to likimo, daug lietuvių atsidū
rė dideliame varge. Didesnioji 
Sibiro tremtinių ir kalinių liko 
be sveikatos, nebepajėgiančių net 
savimi pasirūpinti. Tokių suvar
gusių mūsų tautiečių yra Sibire, 
Lietuvoje, Vokietijoje ir net pa
čioje Amerikoje.

Neturėdami savo nepriklauso
mos valstybės, neturime ir savo 
organizuotos valstybinės globos, 
kuri pasirūpintų { vargą pateku
sių lietuvių globa. Tenka tenkin
tis gerų žmonių privačiai orga
nizuota šiokia tokia parama.

Amerikoje jau kelios dešimtys 
metų yra, kai veikia Balfo lab
daros organizacija, { vargą pate
kusiems lietuviams padėti. Per 
tą laiką Balfas daug ašarų yra 
nušluostęs našlaičiams, daug 
skausmo palengvinęs ligoniams, 
paliegusiems seneliams ir alka
niesiems. L j{ yra atkreiptos 
vargstančiųjų viltys.

Bet Balfas tiek yra pajėgus 
savo tautiečiams padėti, kiek JI 

ir palaiko laisvajame 
pasaulyje gyveną lietuviai, šelp
tinų Balfas turi daug, o jo ištek
liai labai* riboti. Todėl Balfas 
kasmet organizuoja rinkliavas 
trflkstantiems ištekliams papil
dyti. Ir šiais metais lapkričio 
mėn. yra organizuojamas Chica
goje ir jos apylinkėse Balfo pini
ginis vajus. Pasišventę talkinin
kai aplankys visas lietuvių šei
mas. Ir tikima, kad ištiesta pa
galbos ranka nebus atstumta.

Būkime solidarūs ir padėkime 
tiems broliams, kurie gyvenimo 
uždėtos naštos nebepajėgia pa
nešti.

Vajui pravesti yra reikalinga 
daug talkininkų, todėl visi geros 
valios lietuviai yra prašomi savo 
Balfo skyriuose arba vajaus ko
mitete registruotis. Yra reika
lingas visas tūkstantis talkinin
kų.

Vajaus komitetui vadovauja 
Balfo veikėjas inž. Juozas ArŠ- 
tikys.

Vajaus komiteto būstinė: 1611 
So. 49th Avė., Cicero. Tel.: TO 
3-3146.

Zenonas Ašoklis

paremia

FROM OCTOBER Ist

SAVINGS DEPOSITS 
RECEIVED THROUGH 

OCTOBER 10th 
WILL EARN INTEREST

HOME and 
REMODELING 

LOAN S• • • •
INSURED SAVINGS

WE WELCOME YOUR DEPOSITS

A
cfN uosts cifAvfLAND

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

IR APYLINKĖSE
♦ ALT CLEVELANDO SKY- 

RlAUS-organizacijų atstovų susi
rinkimas įvyksta sekmadienĮ, spa
lio 4 d. 12:00 vai. Lietuvių salė
je.

Susirinkimo dienotvarkėje: 
Valdybos pranešimas iš skyriaus 
veiklos; Pranešimas iš Vliko veik
los; Diskusijos dėl pranešimų; 
Numatyti ateities darbai ir klau
simai bei sumanymai.

♦ "UŽBURTI VAIKAI" - vai
dinimas iš Chicagos, šį šeštadie
nį, spalio 3 d. Sv. Jurgio para
pijos salėje. Veikalą verta pama
tyti ne tik mažiesiems, bet ir di
deliems. Kas domisi, pavyzdžiui, 
šokio menu, galės tikrai pasigė
rėti ugnies šokiu, kurio išpildy
mas toli prašoka mėgėjiškumo 
ribas. Pamokanti autorės D. Au
gienės mintis, kruopšti Z. Visoc- 
kienės režisūra, puikios J. Daug- 
vilos dekoracijos. Visatai išgir
site ir pamatysite atsilankę vai- 
diniman. Bilietai suaugusiems po 
$2.00 ir $1.50, vaikams po 75 
c. Po vaidinimo bus galima pasi
vaišinti skaniais mūsų šeimi
ninkių kepiniais ir tradicinėmis 
lietuviškomis dešromis. Malo
niai prašoma kuo gausiau atsilan
kyti ir tuo paremti lietuvišką žo
dį, nes pelnas skiriamas pusiau: 
vieninteliam vaikų laikraštėliu! 
Eglutei ir Vysk. Valančiaus lit. 
mokyklai paremti. Vakaro pra
džia 6 vai. 30 min.

♦ V. NAGEVIČIENE, DLK Bi
rutės d-jos pirmininkė, praneša 
savo naują adresą: 37950 Euclid 
Avė., Willoughby, Ohio, 44094, 
Tel. WH 2-4500.

♦ VYTAUTAS STUOGIS, ALT 
S-gos Clevelando sk. valdybos 
na rys, po sunkios operacijos grį
žo iš ligoninės ir šiuo metu tai
so sveikatą savo namuose.

♦ NORINTIESIEMS gauti darbo 
pašto įstaigoje pranešama, kad 
bus priimami kandidatai pašto 
valdininkų ir pašto išnešiotojų 
vietoms.

Atlyginimas pradžiai 2.48 dol. 
į valandą. Nereikalaujama ypa

Scena iš vaidinimo "Užburti vaikai", kuris bus suvaidintas Cle
velande spalio 3 d. šv. Jurgio parapios salėje. Vaidins iš Chica
gos atvykęs Marquette Pk. lituanistinės mokyklos jaunųjų teatras.

Šeštadienį, spalio 3 d., 6 vai. 30 min. v.
ŠV. JURGIO SALĖJE

VAIDINAMA 3-JŲ VEIKSMU PASAKA

IŽ BURTI VAIKAI
Parašė — DANUTĖ LIPČIŪTĖ-AUGIENĖ 
Režisuoja — ZITA KEVALAITYTĖ-VISOCK1ENĖ 
Dekoracijos — JURGIO DAUGVILOS

Vaidina CHICAGOS MARQUETTE PARKO LITUANIS
TINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVIAI.

Veikėjai: Žynė, Dvynas, Jaunius, Žvirblis. Višta. Katė.
Šuo, Senelė. Birutė. Vytukas. Sloga. Ugnis. Gė
lės, Laumžirgiai, Kipšiukai. Mergaitės ir Ber- 

-niukai.
Kostiumų eskizus paruošė — V. BALUKIENĖ. baleta — 
G. GIEDRAITIENĖ, tautinius šokius — A. MARTIENĖ 

ir dainas — F. STROLIA.
Visi ateikite pamatyti Chicagos lietuvių jaunimo talentų, 

ateikite pamatyti UŽBURTŲ VAIKŲ pasakos.
PO SPEKTAKLIO VAIŠĖS IR ŠOKIAI.

Rengia Vysk. Valančiaus Lituanistinė Mokykla ir 
Putnamo Seselėms Remti Komitetas

Senatorius Barry Goldwateris kalbės Clevelande Public Audito
rium spalio 27 d. 8 vai. vakaro.

Visi lietuviai, norį pasiklausyti senatoriaus Goldwaterio kalbos 
kviečiami užsirašyti iš anksto pas Ohio Lietuvių Goldwaterio Ko
miteto pirmininką, dr. Vladą Ramanauską, Julių Smetoną, Marga
ritą Premeneckienę, Vladą Plečkaiti arba pas bet kurį komiteto 
narį, t.y. Militą Apanienę, Raimundą Kudukį, Antaną Jonaitį, Juozą 
Premenecką, Algį Pautienjir Ingridą Stasaitę.

Ponios ir panelės kviečiamos dalyvauti pasipuošusios tautiniais 
kostiumais.

tingo patyrimo, tik svarbu, kad 
kandidatas būtų vienos iš Cleve- 
lando pašto zonų gyventojas.

Kandidatai privalės laikyti eg
zaminus raštu.

Aplikacijos blankai gaunami 
centrinėje Clevelando pašto įs
taigoje, 4240 kamb.

* ONA IR KAZYS KARPIAI 
išvyko visam spalio mėnesiui 
atostogų.

Pirmutinis sustojimo punktas 
numatyta nauja vietovė -- Pensa- 
cola, vakarinėje Floridoje, kur 
prie Meksikos įlankos yra nuo
stabiai puikus pliažas, nors ma
žai išgarsintas.

Iš ten vyks į St. Petersburgą, 
Miami ir kitur, pasimatyti su 
draugais ir pažįstamais iš Cle
velando ir kitur, išsimėčiusiais 
plačioje Floridoje.

LIETUVIŲ DIENA

Lietuvių Dieną rengia Lietu
vių Bendruomenė š.m. spalio 18 
d., sekmadienį, Naujosios para
pijos salėje. Ji bus pradėta pa
maldomis abiejose lietuvių baž
nyčiose. Tikimasi, kad visi lie
tuviai atvyks į šią Lietuvių Die
ną. Dar neseniai Los Angeles 
lietuviai Lietuvių Dieną šventė 
dvi dienas, o Kanados lietuviai 
ją švenčia net po tris dienas.

K. Donelaičio metais mūsų 
šventei mes parflpinom visai nau - 
ją programą. Dailės paroda vyks 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p.p. Kon
certas 7 v.v.

Atvykę į koncertą, dailės pa
rodos jau nematys. Todėl į dai
lės parodą prašom atvykti anks
čiau paminėtu laikotarpiu. Bi
lietai į koncertą galios ir į dai
lės parodą, bet jei kas lankys 
tik parodą, ui bilieto kaina 1 dol. 
suaugusiems, o vaikučiams vel
tui. Ikocertą bilietų kainos $2.50 
$2.00 ir jaunimui $1.00. Vietos 
numeruotos. Todėl bilietus pra
šom įsigyti iš anksto Dirvoje, 
Spaudos kioske, Gaidžiflno krau
tuvėje Patria ir pas LB 2-ros 
apylinkės valdybos narius: P. 
Mikšį telef. 481-6853, O Jokū- 
baitienę 681-9143,1. Stasaitę 486- 
2111, J. Staniškį ir V. Prikockl 
531-8496.

Pranešame, kad šeimininkės 
gamins pusryčius, pietus ir vaka
rienę. Todėl maloniai prašom vi
sas lietuves tą dieną valgių savo 
namuose negaminti. Jei kas val
gyti nenorėtų,tai prašom užeiti 
bent kavos ar arbatos puoduką 
išgerti, o per tą laiką pagalvoti, 
už kurį dailės kūrinį skiriate pir
mą, antrą ar trečią premiją. Grį
žus į salę, prašom atiduoti savo 
balsą.

Tad iki pasimatymo šioje mūsų 
visų šventėje.

LB II Apylinkės Valdyba

♦ lit. vysk. m. .Valan
čiaus. MOKYKLOS TĖVU Vi
suotiniame susirinkime, ku
ris įvyko rugsėjo 27 d., daly
vavo net 50% tėvų, kurie leidžia 
savo vaikus į mokyklą. Susirin
kimą pravedė tėvų k-to pirm. 
V. A. Staškevičius, sekretoria
vo M. Lenkauskienė. Revizijos 
komisijos pirm, Henrikas Idze- 
lis pranešė, kad kasos knygos 
buvo laikomos tvarkingai ir pa
dėkojo tėvų komitetui už pas
tangas, kad ši viena iš svar
biausių lietuvybės išlaikymo ins
titucijų -- lituanistinė mokykla 
—galėtų puikiai veikti.

Juozas Stempužis, antrus me
tus vadovaująs mūsų mokyklai, 
supažindino tėvus su mokytojais, 
paaiškino kokie dalykai ir kodėl 
bus dėstomi lituanistinėje mo
kykloje, ypatingai pabrėžė, kad 
tėvai skatintų savo vaikus ak
tyviau įsijungti J tautinius šo
kius, Aukuro ansamblį ir kank
lių orkestrą. Mok. vedėjas J. 
Stempužis padėkojo tėvams už 
jų rodomą didelį susidomėjimą 
lit. mokykla.

Kelios pastabos apie Dargio ir
Mončio parodą
Clevelandas, o ypač lietuviai, 

turėtų būti napaprastai išdidūs, 
žinodami, kad jų tautiečiai savo 
privačia iniciatyva pasiryžo pa
gyvinti mūsų augančio miesto kul
tūrinę veiklą.

Bedirbdamas miešto centre, aš 
jaučiu miesto pulsą ir žinau, kad 
Clevelandas įvertins tą įnašą, jog 
Gallery International galėtų pasi
daryti "The Show Place" meno 
parodoms. Aš žinau, kad meni
ninkai, tiek vietiniai, tiek kitų 
šalių, leis clevelandiečiams pa
sirinkti geriausius iš jų darbų ar 
tai savo nuosavybei, ar pasigerė
jimui. Kas mėnesį galerijoje kei
čiamos parodos padarys iš jos 
vietą, kur bus galima pagilinti ži
nias ir meno supratimą, nes gale
rija yra pasiryžusi išlaikyti 
aukštą meno lygį jos rengiamo
se parodose.

Kalbėdamas apie ten šiuo me
tu vykstančią Alfonso Dargio ir 
Antano Mončio parodą, pirmiau
siai noriu pasakyti, kad nesilei
siu į jokias detales, išskirdamas 
atskirus darbus, pažymėsiu tik 
kad A. Dargis yra tapytojas ir 
grafikas kopiąs į pasisekimo vir-

Tėvų k-to pirm. V. A. Staške
vičius savo pranešime iškėlė mo
kesčio už mokslą pakėlimo rei
kalą, kadangi praeitais mokslo 
metais mokestis už mokslą pa
dengė tiktai apie 40% visų iš
laidų. Parengimai padengė maž
daug 48% visų išlaidų, aukos iš 
įvairių organizacijų ir pavienių 
asmenų — 6.1%.

LB 1-sios apylinkės parama 
lituanistinei mokyklai padengė 
5.9% visų išlaidų.

Susirinkimas vienbalsiai pri
tarė k-to pirmininko pasiūlymui 
mokestį už mokslą pakelti, ir 
šiais mokslo metais mokestis 
bus sekantis: šeima, kuri leidžia 
vieną vaiką — $20.00, du vaikai 
iš šeimos -- $25.00, ir trys 
ar daugiau vaikų iš šeimos — 
$30.00. V. A. Staškevičius pa
dėkojo parapijos klebonui kun. 
B. Ivanauskui, kun. P. Dzego- 
raičiui, seselėms, Dirvos re
daktoriui J. čiuberkiui, Draugo 
atstovui V. Roeiflnui, Tėvynės 
Garsų radijo prog. vedėjui J. 
Stempužiui, LB 1-jai apylinkei, 
visoms organizacijoms ir pavie
niams asmenims už aukas ir pa
rodytą rūpestį lituanistinei mo
kyklai. Tėvų k-tas ir visi tėvai 
tikisi, kad taip, kaip praeitais 
metais, taip ir šiais metais, vi
sos organizacijos ir visuomenė 
prisidės prie išlaikymo lituanis
tinės mokyklos, kur vyksta mūsų 
kalbos, istorijos, muzikos, dai
nų ir šokių skiepijimas jaunajai 
kartai.

v. s.

SEZONO UŽDARYMO 
VARŽYBOS

šį savaitgalį, spalio 3-4 d., 
Clevelande įvyks lengvosios at
letikos sezono uždarymo varžy
bos. Ta pačia proga vyks ir Il

Praeitą sekmadienį clevelandIečiai gražiai pagerbė šv. Jurgio parapijos vikarą kun. Petrą Dzegoraitl, 
švenčiantį 25 metų kunigystės sukaktį. Į minėjimą atsilankė apie 400 asmenų, buvo įteiktos gražios do
vanos ir pasakyta daug kalbų. Nuotraukoje prie garbės stalo kalba P. Razgaitis, sveikindamas sukaktu
vininką kun. Petrą Dzegoraitį, kuris sėdi tarp parapijos klebono kun. B. Ivanausko ir prel. V. Balčiūno.

V. Pliodžinsko nuotrauka

ANTANAS VAIKŠNORAS

žflnes, ką įrodo jo darbai, priim
ti daugelio meno muziejų. Ypatin
gai pažymėtinas yra New Yorko

ANTANAS VAIKŠNORAS, šio 
straipsnio autorius, iškilus dai
lininkas Clevelande, eilę metų 
laimėjęs May Show premijas, da
bar ruošiasi savo kūrinių paro
dai, kuri įvyks lapkričio mėn. 
Circle galerijoje Clevelande.

sios tarpmokyklinės rungtynės 
tarp Clevelando Vysk. M. Valan
čiaus ir šv. Kazimiero lituanis
tinių mokyklų. Pirmosios rungty
nės buvo šį pavasarį, birželio 7 
d. ir jas nežymia persvara laimė
jo Vysk. M. Valančiaus mokykla.

Varžybos vyks St. Joseph gim
nazijos stadione, Lake Shore 
Blvd., prie E. 185 St. Rengia šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas ir Clevelando 
LSK Žaibas.

šeštadienį, spalio 3 d. varžybų 
pradžia 2:00 po pietų. Sekmadie
nį, spalio 4 d., irgi 2:00 p.p. Di
džioji varžybų dalis vyks sekma
dienį.

Varžybos vyks berniukų ir mer
gaičių prieauglio klasėse: E (9 m. 
ir jaunesnių), D (10-11 m.), C 
(12-13 m.) ir B (14-15 m.).

* ĮDOMUS STALOTENISOtur- 
nyras ruošiamas Danny Vegh’s 
stalo teniso klube spalio 3-4die
nomis. Klubas randasi 1907 Euc
lid Avė.

Turnyras prasidės 3 vai. p.p. 
Jame taip pat žada dalyvauti vi
sa eilė pasižymėjusių lietuvių 
stalo tenisininkų: Jaunutis ir 
Algirdas Nasvyčiai, taip pat ir 
junioras Vyt. Nasvytis, L. ir J. 
Kokliai, Reg. Končiutė, Rūta Gai- 
džiflnaitė ir kt.

Pardavėjas ar pardavėja 
Nekiln. turto pard. įstaiga. 
Galite labai gerai uždirbti. 
Daug laiko įstaigoje. Mes pa
tys sutvarkome finansinius 
užparduoto turto formalu
mus. Jums tenka tik par
duoti.

MULTIPLE REALTY 
819 E. 185th St.

Iy 1.930° (]u)

Modernaus Meno Muziejus, į kurį 
patekti jau yra didelis laimėji
mas. Tai be abejonės įrodo, kad 
Dargis kaip menininkas turi būti 
priimtas išdidžiai, o ypač lietu
vių, kurie jį pažįsta ne tik dabar, 
bet ir anksčiau.

Dargis yra menininkas turįs 
pojūtį, kuris gali vesti jį tik J 
didingumą. Jo vaizduotė pilna 
nevaržančių variacijų ir jo dar
bas nesikartoja du kartu. Kiek
vienas jo darbas skirtingas nuo 
kito. Ir aš stebiuosi Dargio pa
jėgumu duoti tiek kūrinių. Jis tu
ri dirbti dieną ir naktį, kad galė
tų sukurti tokį kiekį tapybos. Aš 
jaučiu, kad jis yra įsimylėjęs į 
spalvas. Jo tapyba, kuri turi mis
tinę kvalifikaciją, yra man labai 
artima.

Tais keliais žodžiais paliesda
mas Dargį, aš kartoju, kad mes 
turime būti išdidūs ir laimingi, 
turėdami galimybę pamatyti paro
doje tokį talentą, koks yra Dargis. 
Man tai tikrai buvo didelis malo
numas.

Nenoriu perdaug užimti vietos 
savo pastabomis, bet skulptorius 
Antanas Mončys man padarė di
delį įspūdį. Skulptūra man po ta
pybos yra antroji meilė. Nors aš 
pats mažai skulptūroje dirbau, 
bet tas netrukdo įvertinti gerą 
kūrinį. Nėra skirtumo kokia me
džiaga buvo skulptūrai naudota, 
jei darbas atliktas gerai ir jei 
perduoda jausmą, aš galiu stovė
ti besigėrėdamas ištisas valan
das kūriniu, užmiršdamas laiko 
nuovoką.

Laike paskutiniojo karo, bū
damas Paryžiuje, turėjau malo
numą susitikti skulptorių Bran- 
cusi ir mano didžiausiam nuste
bimui, jis pasirodė ne toks,kokį 
buvau įsivaizdavęs, spręsdamas 
pagal jo darbus Clevelando Meno 
Muziejuje. Tai buvo pilnutiniai 
išbaigti darbai, visai paprastos 
formos, bet iš jų dvelkė tobulu
mas. Brancusi pasirodė nuo
lankus žmogus, panašus į ūkinin
ką. Jis buvo pasišventęs tik savo 
darbui. Aš tai pajutau ir tas man 
padarė tokį įspūdį, jog ir dabar 
tebegalvoju, kad yra didelis ma
lonumas susitikti ir pasikalbėti 
su tokiu žmogumi, kaip skulpto
rius Brancusi.

Jo vardą čia paminėjau norė
damas pasakyti, kad Mončio skulp
tūros, nors yra visai kitokios ne
gu Brancusi, sukelia tą patį jaus
mą didesnės jėgos ir tą didybės 
pojūtį, medį traktuojant kaip me
dį, o ne kaip metalą, ir taip 
pat su kitom medžiagom.

Mončys Paryžiuje priimtas 
kaip tikras talentas, ką patvirti
na jo darbai išstatyti Gallery In
ternational. Jie leidžia pajusti mo
dernaus grožio koncepciją ir 
technišką tobulumą. Jo išstatyti 
darbai įvairių kraštų muziejuose 
yra liudininkais jo neužginčijamo 
talento.

Man tikrai buvo didelis malo
numas stebėti Gallery Interna- 
tional suruoštoje parodoje šių 
dviejų talentingų menininkų kū
rinius.

* DARGIO IR MONČIO paroda 
Gallery International patalpose, 
13218 Superior Avė. (Superior ir 
Euclid Avė. kampas) atidaryta iki 
spalio 15 d. kasdien nuo 2 iki 7 vai. 
vak. (išskyrus pirmadienius) ir 
sekmadieniais nuo 2 iki 5 v.v.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVOS PREZIDENTO
ANTANO SMETONOS
MINĖJIMAS MONTREALYJE

Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos mnėjimas Monrealy
je įvyks spalio mėn. 18 d. (sek
madienį). Minėjimui numatyta se 
kanti programa:

5 vai. p.p. Pamaldos Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje. Tuoj 
po pamaldų parapijos salėje mi
nėjimas - akademija.

Paskaitą skaitys poetas St. 
Santvaras iš Bostono.

Meninėje dalyje dalyvauja: Liet. 
Valst. Operos solistė E. Karde
lienė, pianistas Kaz. Smilgevi
čius ir Dr. H. Nagys.

Minėjimą ruošia Montrealio 
lietuviškų organizacijų Komi
tetas. Visi tautiečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti.

• JULIUS VEBLAITIS Seton 
Hali Universitete, South Orange, 
New Jersey, įsigijo B.S. laipsni 
iš pedagogikos.

Veblaitis savo kietu Žemaitiš
ku užsispyrimu lankė universite
tą septynerius metus vakarais, 
nes dieną reikėjo sau ir šeimai 
fabrike pelnytis duoną.

Turėdamas muzikinių sugebė
jimų, Julius Veblaitis eilę metų 
dirbo su Elizabetho skautais, li
tuanistine mokykla ir Lietuvių 
Bendruomenės tautinių šokių 
grupe, prisidėdamas prie įvairių 
švenčių programų paruošimo. At
likęs aštuonių savaičių praktiką 
Livingston Higji School, šį rudenį 
pradėjo dirbti Warren Township 
mokyklų sistemoje, kur dėsto vo
kiečių kalbą. Linkim naujam mo
kytojui Juliui Veblaičiui sėkmės.

BOSTON
* ALT S-GOS BOSTONO SK. 

tesėdamas savo užsibrėžtą me
tinės veiklos programą, šį ru
denį spalio 31 d. ruošia Tauti
nės spaudos vakarą. Parengimo 
programai įvykdyti rugsėjo mėn. 
25 d. Tautiniuose namuose įvyku
siame skyriaus posėdyje dalyva
vo, kaip svečias — rašyt. St. 
Santvaras ir Ona Vilėniškienė. 
Jie savo patarimais ir sugesti
jomis daug prisidėjo nustatant 
spaudos vakaro programą. Įspau 

PADĖKA
Mano mylimam vyrui a. a. JONUI 

BUDRIUI, Lietuvos Generaliniam 
Konsului New Yorke, mirus, Ameri
kos lietuvių visuomenė parodė didelį 
jautrumą, pagarbą ir meilę mirusia
jam ir gilią užuojautą jo šeimai, gimi
nėms bei artimiesiems.

Tariu labai nuoširdų ačiū visiems 
pareiškusiems Velionies palaikams pa
garbą, dalyvavusiems atsisveikinimo 
apeigose ar laidotuvėse, tarusiems at
sisveikinimo žodį, gėlėmis puošusiems 
jo karstą, gražiai prisiminusiems jį 
spaudoje ar malda palydėjusiems jį 
amžino poilsio.

Giliai liūdinti,
Regina Budrienė

dos vakarą pakviestas kalbėti 
Dirvos redaktorius J. čiuber
kis. Tikimasi susilaukti daug są
jungos bičiulių ir Vilties draugi
jos rėmėjų.

Skyriaus pirmininkas J. Da- 
čys, švenčiąs savo gimtadienį 
buvo pagerbtas savo namuose val
dybos narių, atsilankiusių su ra
šyt. St. Santvarų, subatvakarių 
pirm. E. Cibu ir Justu Vaičai
čiu. Ta proga, garbingam sukak
tuvininkui gimtadienio proga St. 
Santvaras įteikė Merkelio "T. 
Vaižganto monografiją" su ati
tinkamu įrašu. Kultūrinio pasi
kalbėjimo metu vaišinga šelminin - 
kė p. Dačienė, kad ir netikėtai 
atsilankiusis, pavaišino arbatėle.

J.V. Sūdavas

♦ DR. EDUARDAS IR MARIJA 
JANSONAI vilos Audronė Cape 
Cod savininkai uždarę vasaro
jimo sezoną Cape Cod išvyko J 
Pocono kalnus, į sūnaus Echo 
Valley vasarvietę vienai savai
tei atostogų. Kartu Žada aplan
kyti New York World’s Fair ir 
prietelius gyvenančius N.Y. ir 
apylinkėse.

* ELENA GARMIENĖ, gražios 
Echo Valley Pocono kalnuose sa
vininkė po vasaros sezono išvyko 
atostogų į Europą aplankyti duk
ters Ritos .dabar gyvenančios Vo
kietijoje. Kelionės metu žada ap
lankyti įdomesnes Vokietijos vie
tas, Šveicariją, Italiją, Prancūzi
ją ir kitus kraštus.

NEW YORK
• L.S.T. Korp! Neo-U- 

thuania metinė šventė 
įvyksta lapkričio 7 d. Tra- 
velers Hotel, 9400 Ditmar 
Blvd., prie La Guardia ae
rodromo. Programa prade
dama iškilminga sueiga 6 
vai. vak. Pompeii Room. 
Vaišės ir šokiai, 8 v. v. 
Terrace Bali Room. Kvie
timai gaunami pas korpo- 
rantus ir Valdyboje, užsa
kant telefonu: MI 2-0656.

GYDYTOJŲ KORPORACIJOS 
"FRATERNITAS LITHUANICA" 
56-JO VISUOTINO 
SUVAŽIAVIMO DIENOTVARKĖ

Suvažiavimo laikas: 1964 m. 
spalio 10 ir 11 diena.

Suvažiavimo vieta: Waldorf- 
Astoria viešbutis, 50 Street and 
Pa r k Avė., NYC.
SPALIO 10 DIEN£

2-5 v. p.p. Carpenter Salon ir 
Carte Blanche salėse mediciniš
kas posėdis. Pranešimas: Dr. 
Vytautas Pavilanis -- "Vėžio su
kėlimas SV-40 virusu in vitro".

7 v.v. Kokteilis ir banketas 
Louis XVI salėje. Vakariniai rū
bai. Gros kontinentalinis orkest
ras, vakarienės metu programą 
išpildys New Yorko Vyrų Okte
tą s .vadovaujama s muziko Alekso 
Mrozinsko.
SPALIO 11 DIEN£

11 v.r. pamaldos Angelų Kara-

Čiurlionio ansamblis, kurio koncertą Detroito lietuviai turės progos išgirsti spalio 10 d.

DETROIT
atvyksta Čiurlionio 
ansamblis

Čiurlionio ansamblis, vado
vaujamas A. Mikulskio, subtilių 
lietuvių liaudies dainų išpildymu, 
originalia interpretacija, tautos 
dvasinių gelmių išraiška yra nu
sipelnęs visų lietuvių dėmesio, 
meilės ir pagarbos. Kiekvienas 
lietuvis išeina iš Čiurlionio an
samblio koncerto, lyg iš didžiu
lės meno šventės. Todėl jaučiu 
didį malonumą Detroito ir jo 
apylinkių lietuviams priminti, 
kad meno šventė visai arti. Ji 
bus spalio mėn. 10 d., šeštadie
nį, puikioje graikų salėje, 4801 
Oakman Blvd.

lienės Bažnyčioje, 213 S, 4th 
St., Brooklyn, N.Y.

2-6 v. p.p. viešas posėdis Jan- 
sen Salon salėje.

PRANEŠIMAI:
1. N.N.: "Lietuvių rezistenci

ja ir NKVD."
2. Dr. Vaclovas Paprockas: 

"Išvaizda ir charakteris".
Po pranešimų kokteilis su sve

čiais.
Į banketą rezervacijos daro

mos iki spalio 5 d. šiuo antrašu: 
Dr, Antanas Snieška, 145 East 
15th St., New York 3, N.Y.

CHICAGO
• Valentinos KOJELIE

NĖS koloratūrinio soprano 
dainų rečitalis įvyks š. m. 
spalio mėn. 24 d. Chicagoje, 
Jaunimo Centro salėje.

Koncertą ruošia Korp. 
Neo-Lithuania.

Rečitalis žada būti vienas 
iš įdomiausių rudens kon
certų.

Solistė paskutiniame kon
certe Bostone Jcrdan Hali 
salėje turėjo labai gražų 
pasisiekimą, i kurį atsilan
kė apie 800 asmenų, jų tar
pe daugiausiai amerikiečių 
publikos, nes koncertą ruo
šė amerikiečių koncertinė 
agentūra.

Amerikiečių ir lietuvių 
spaudos muzikos recenzen
tai šį koncertą labai palan
kiai įvertino.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti D IR VĄ

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

BE MUITO DOVANOS Į 
LIETUVA MAISTO SIUN
TINIAI GERIAUSIOS RŪ
ŠIES DIDŽIAUSIAS PA
SIRINKIMAS. Galime su
daryti maisto siuntinius pa

gal jūsų pageidavimus.
PREKĖS — PINIGAI į 
LIETUVĄ. Kursas — 9 
rubliai — $10.00. Mokestis 
— iki $30.00 — $2.75, per 

$30.00 — 10G.
REIKALAUKITE KATA

LOGO DOVANAI!

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 

New York. N. Y. 10010 
Telephone: YU 2-1530

Serving thousands of Li- 
thuanians for over 10 years. 
Bonded for your proteetion.

šį kartą člulioniečiai išpildys 
ne jiems įprastas lietuvių liau
dies dainas, o viso pasaulio pri
pažintų kūrėjų operų ir opere
čių ištraukas, dalyvaujant solis
tams ir solistėms.

Koncertą organizuoja Vilniaus 
krašto lietuvių Sąjungos Detroite 
skyrius, skelbdamas spalio mėn.
10 dieną Vilniaus Diena, kad pri
simintume lenkų smurtą ir klas
tą, užgrobiant ir pavergiant mū
sų sostinę Vilnių. Ta proga ra
šytojas V. Alantas pasakys kal
bą. Koncerto-minėjimo pradžia
7 vai.

Pasiklausę operų ištraukų, 
svečiai turės progos su čiurlio- 
niečiais ir čiurlionietėmis pasi
vaišinti ir pasišokti, grojant "At
žalynui" pilname sąstate. įėjimas
8 dol., o studentams tik 5 dol.

Norintieji šiame koncerte-mi- 
nėjime-baliuje dalyvauti, prašo
mi skambinti E. Bulotienei tel.: 
TO 94606 ar A. Misiūnui tel.: 
TA 50303. Stalų dar yra.

K. Jurgutis

* DAIL. JADVYGA PAUKŠ
TIENĖ atvyksta į Detroitą ir 
spalio mėn. 11 d. iki 18 d. paro
dys savo dailės kūrinius. Spalio
11 d., 12:30 vai. įvyks parodos 
atidarymas lietuvių namuose 
3009 Tillman gt.

* LIETUVIU. KULTŪROS 
KLUBAS šaukia poatostoginį klu
bo narių ir bičiulių susirinkimą 
Tarpt. Inst. Rūmuose spalio mėn. 
4 d. 4 vai. p. p. Ta proga ma
tysime gražų spalvotą filmą, ku
rį rodis inž. dr. L. Bajorūnas. 
Filme matysime gražiąją Porto- 
galiją ir kt. Europos kraštus, 
kuriuos jis šią vasarą aplankė,

VARGŠAS TADAS
Detroito Lietuvių Kultūros 

Klubas spalio 3 d. 6:30 vai. 
Lietuvių Namuose 3009 Tillman 

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Pragyvenimas nuolat hrangsta,
todėl pilnai išnaudok savo sutaupąs investuodamas jas į

BALTIC STORES AND INVESTMENTS CO.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.
11 London Lane, Bromley, Kent, England, Rav. 2592.
Tik čia Tavo kapitalas greičiausiai augs nešdamas aukščiausią dividendą! 
Investuojant 1-2 metams mokamas dividendas 5G, gi investuojant 2-3 me

tams mokama 51-/'.
Už investavimus 5 metams ir ilgiau, mokama

7%-
Už nuošimčius nereikia mokėti jokių mokesčių.
Tarpininkaujame palikimo reikalų sutvarkyme.
Visi investavimai yra apdrausti ir garantuoti nejudomu turtu.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia valinė! i. 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

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

gt. ruošia tradicinį Vasario 16 
gimnazijai paremti vakarą,

Jdomu pabrėžti, kad tradiciniai 
L, Kultūros Klubo parengimai 
(dr. Liucijos Puskepalaitienės 
vadovybėje) gausiai lankomi vi
suomenės. Juose netrūksta vai
šingumo, nuotaikingumo, geros 
muzikos. Šiemet vakaro metu Z. 
Arlauskaitės-Mikšienės vado
vaujamas Detroito Dramos Mė
gėjų Sambūris suvaidins 2-jų 
veiksmų komediją "Vargšas Ta
das".

Po vaidinimo bus šokiai, tur
tingas bufetas ir laimėjimai. Prie 
įėjimo laisva auka.

Tautiečiai prašomi gausingai 
apsilankyti.

(mg)

SIUNTINIUS I LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St.
Chicago, 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

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

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

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

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtai. 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.
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