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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VERTYBIŲ PERKAINAVIMAS MIRTIES GATVĖ BERLYNE
IR GYVENIMU BESIDŽIAUGIA VAIKUČIAI

KARO VEIKSMŲ REALYBĖ PRIVERČIA AME
RIKIEČIUS KEISTI PAŽIŪRAS Į EILĘ POLI
TINIŲ KLAUSIMŲ IR GRĮŽTI PRIE PAPRAS
TO ŠIMTMEČIAIS JAU IŠBANDYTO ATSAKY
MO, KAD Į TERORĄ GALIMA ATSAKYTI TIK 

JĖGA IR NIEKUO KITU.

- - - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - -

Vyt.Alseika
"Dirvos" spec. koresp. neseniai lankęsis V. Berlyne

Karinių operacijų išsiplėtimas 
Vietname gali priversti ameri
kiečius. perkainuoti kai kurias 
vertybes, kurias kai kurie in
telektualų sluoksniai norėjo 
(piršti platesnėms masėms kaip 
tikrą auksą. Viena iš jų yra pa
žiūra, kad gyvename besikeičian
čiame pasaulyje, kur revoliucijos 
yra ne tik neišvengiamos, bet ir 
būtinos. Iš to daroma praktiška 
išvada, kad kištis į Vietnamą ar 
Santo Domingo amerikiečiams 
nebuvo jokio reikalo ir kad toks 
įsikišimas yra susijęs su atomi
nio karo rizika, karo,po kurio ne
liks nei laimėtojų nei pralaimė
tojų. Bet tokios pažiūros apaš
talai paprastai užmiršta vieną 
dalyką, kad. komunistinės valsty
bės laiko savo pareiga perimti to
kių revoliucijų vadovybę ( savo 
rankas ir tas revoliucijas išnau
doti savo grynai nacionaliniams 
interesams. Čia, žinoma, galima 
būtų atsakyti, kad ir komunizmas 
nėra amžinas dalykas ir kad jis 
teorijoje ir praktikoje keičiasi. 
Tokiu būdu (jo laimėjimus nega
lima žiūrėti kaip ( amžinus. Iš 
to peršasi išvada, kad jei mes 
ir patektumėm ( komunistinę ver
govę, mūsų vaikams greičiausiai 
jau bus kiek lengviau, o vaikai
čiams ko gero ir visai neblogai. 
O jei taip, kam iš viso kovoti?

Laimei, kad tokia filosofija 
prieštarauja kiekvieno paprasto, 
bet sveiko žmogaus instinktui, 
kuris verčia jį gyventi taip, kaip 
jis pats nori ir už tai kovoti. 
Imkime vėl praktišką pavyzdį,

1953 metais Saigone atsilankė 
tada dar senatorius John F. Ken
nedy. Kiek vėliau jis viešai pa
reiškė senate: "Jokio masto ame
rikiečių karinė parama Indokini
joje negalės nugalėti priešo, ku
ris yra visur, ir tuo pačiu laiku 
niekur, 'liaudies priešo’, kuris 
turi liaudies simpatijų ir slaptai 
yra jos remiamas".

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

* ADLAI STEVENSON, JAV 
ambasadorius prie JTO, buv. gu
bernatorius Illinois valstijoje ir 
kelis kartus kandidatas į JAV 
pręzidentus, staigiai mirė Lon
done, Anglijoje. Ten jis buvo 
sustojęs grįžtant iš posėdžių Že
nevoje.

Prezidentas L.B. Johnsonas 
pareiškė, kad suStevensono mir
timi laisvasis pasaulis ir žmoni
ja nustojo vieno iškiliausių savo 
šulų. Viceprez. H. Humphrey iš
skrido į Londoną Stevensono pa
laikams palydėti Į JAV.

Viso laisvojo pasaulio sosti
nėse ir spaudoje A. Stevensono 
mirtis buvo sutikta didelio liū
desio ir jo humaniškos asme
nybės vertinimais.

* RYŠIUM SU ĮVYKIAIS VIET
NAME spartinamas JAV karinių 
dalinių perkėlimas arčiau kritiš
kų to karo taškų. Ta proga kraš
to gynybos sekretorius McNama- 
ra pareiškė, kad svarstomi pla
nai pašaukti karinėn tarnybon tam 
tikras kontingentas atsarginių ir 
sustiprinimas tautinės gvardijos 
dalinių.

Padėčiai patikrinti McNamara 
dar kartą vyksta į Vietnamą. Laik 
raščiuose rašoma, kad j Vietna
mą ruošiamasi iškelti iki 200 
tūkst. JAV karių.

Atrodo, kad tok( (spūdį John
F. Kennedy pakeitė tapęs prezi
dentu, Jis žymiai padidino Ei- 
senhowerio pradėtą karinę pagal
bą tam kraštui. Ir prezidentas 
Johnsonas paskutinėje savo spau
dos konferencijoje teisinosi tę
siąs tik Eisenhowerio ir Kenne
dy pradėtą politiką, nuo kurios 
atsisakyti neleidžianti tautinė 
garbė. (Savaime aišku, kad posa
kis kaip 'tautinė garbė’ nieko ne
reiškia už bet kokią revoliuciją 
nusiteikusiems intelektualams).

Tačiau John F. Kennedy brolis 
senatorius Robert F. Kennedy, 
kalbėdamas užpraeitą penkta
dienį vėl grįžo prie 1953 metų 
Kennedžių melodijos. Jis pareiš
kė, kad karinė jėga neturi dide
lės vertės ten, kur "kovojama 
už žmonių širdis ir protus”. Sa
koma, kad toje savo kalboje se
natorius norėjo smarkiau pasisa
kyti prieš Johnsono politiką Viet
name, tačiau paskutiniu momentu 
ją sušvelnino. Turint galvoje pre
zidento ir senatoriaus visą laiką 
buvusius nesutikimus ir abipusę 
nesimpatiją, apie ką dabar labai 
plačiai kalbama, išgalimą kon
kurenciją dėl vadovybės ateityje, 
tokią kalbą lengvai galima su
prasti, tačiau tai dar jos nepa
verčia teisybės šaltiniu.

Net Joseph Alsoptą kalbą švel
niai kritikavo pabrėždamas, kad 
ji nesutinka su gyvenimo faktais, 
o tie esą tokie, kad gal komunis
tinių partizanų vadai ir yra įsi
tikinę komunistai, iš to tikėjimo 
sau semia stiprybę, tačiau plati 
Vietkongo armija narsiai kovoja 
tik dėl tos paprastos priežasties, 
kad daugiau bijo savo karininkų 
negu priešų! Anot Alsopo,ameri
kiečiai klysta (it is an American 
fallacy) manydami, kad žmonės, 
kurie narsiai kovoja, visados yra 
vedami kilnių ir aukštų idealų.

Tikra tiesa, ir rusai narsiai 
kovojo prieš vokiečius, nes prie-

* BASTILIJOS DIENOS PROGA 
Prancūzija, didžiausiame po karo 
kariuomenės parade, kurį priė
mė gen. de Gaulle, kartu pade
monstravo ir savo atominę jėgą, 
leidžiant perskristi dvylikai Mi- 
rage IV atominių bombonešių. 
Bombonešiai yra pajėgūs pakelti 
60 kilotonų atomines bombas.

* LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
Portlande, Oregon, sutraukė 9000 
dalyvių ir svečių. Į savo mėgia
mas dainų šventes latviai suplau
kia iš visų kontinentų. Pagrindi
nio bendrojo choro koncerto metu 
dalyvavo apie 1000 kitų tautybių 
svečių.

Specialią dainų šventei kantatą 
lydėjo Portlando simfoninis or
kestras.

Dainų šventės proga vyko visa 
eilė kitų kultūrinių parengimų, 
kaip meno parodos, literatūros va
karai ir pabaigai didžiulis balius. 
Latvių spauda ypatingai džiaugia
si ir pabrėžia nepaprastai gau
siai dalyvavusio latvių jaunimo 
pasirodymą.

Gražiai pasisekusi dainų šven
tė praėjusi jaunosios kartos 
ženkle.

šingu atveju jų laukė komisarų 
kulka į pakaušį, ir korėjiečiai, ir 
kiniečiai. Čia neturima reikalo 
"nei su širdimi nei su siela",bet
su sistema, kuri nepalieka pasi
rinkimo.

Tarptautinėje teisėje per šimt
mečius vyravo tendencija kiši
mąsi į kitų valstybių reikalus lai
kyti jos sulaužymu. Tas klasiš
kas samprotis šiais laikais turi 
atlaikyti smarkius puolimus. Dėl 
tos paprastos mūsų minėtos prie
žasties, kad komunistinės valsty
bės nori išnaudoti savo naudai 'na
tūralias' revoliucijas. Ir tam pa
daryti jiems nereikia masinio 
pritarimo, o tik sumanaus teroro, 
kuris niekais paverčia visas 
žmogiškąsias vertybes. Prieš te
rorą galima pasipriešinti tik jė
ga. Ir jei turima jėgos, kam dels
ti su jos panaudojimu? Į tokį pap
rastą argumentą atsakymo neturi 
visi tie profesoriai, kurie reika
lauja pasitraukimo iš Vietnamo. 
Apie tokius profesorius, pats irgi 
profesorius, Will Herberg rašė 
National Review:

"Dalis mūsų profesorių nenori 
apie save galvoti tik kaip apie 
mokslininkus ir mokytojus (vai
riose srityse. Jie siekia pripaži
nimo kaip filosofai aštuoniolikto
jo amžiaus prasme, kurie tada 
vertėsi žurnalistika ir politika 
nejausdami niekam atsakomybės, 
išskyrus savo pačių gerą nuomo
nę apie save. ...Tiesa yra tokia, 
kad kai kurie mūsų profesoriai 
kišasi į dalykus, kuriuose jie ne
turi jokio supratimo, autoriteto 
ar atsakomybės jausmo".

Ar tie 'profesoriai' pakenkė 
Amerikos prestižui Vietname? 
Prezidentas jonnsonas į tą klau
simą atsakė neigiamai, nes nuo
monių skirtumų išryškinimas pa
dedąs vieningai nuomonei nu
statyti, tačiau kaip praktiškai ko
munistai naudojasi panašiais pa
reiškimais, skelbia Time. Pagal 
tą savaitraštį , sprendžiant iš 
Hanoi dienraščių, Amerikoje nė
ra kito senatoriaus kaipMorseir 
žurnalisto kaip Lippmann — vy
riausybės politikos Vietname 
kritikų.

Rytmetis Lk. George, N.Y. ežere iš "Blue water manor" vasar
vietės. V. Maželio nuotrauka

Mielas skaitytojau, ar matei 
kada mirusį miestą? Atrodo, at
sakysi, kad -- taip, nebent Wild- 
west filmuose. Tuo tarpu mirusį 
miestą galima rasti ir Vakarų 
Europoje ir jo vardas — Rytų Ber
lyną s. Jei Tamstai bus proga at
sirasti Vakarų Berlyne, per
skristi dalį rytinės, sovietinės 
Vokietijos (galvojant: o gal koks 
incidentas palies kaip tik tavo lėk
tuvą...), tai būtų nusikaltimas 
neaplankyti sektoriaus sienos ar, 
moderniai kalbant —gėdossie
nos.

Ji teikia patį didžiausią įspū
dį, matyti vaizdai ilgai lieka at
mintyje, grįžęs į Vakarus nuo
lat ir nuolat žvilgterti į atsivež
tas nuotraukas ir galvoji: ar tai 
(manoma 20-me amžiuje, kaip 
beprasmiški atrodo pastarojo ka
ro padariniai, kaip žiauriai atski
riamos šeimos, kaip tragiškai 
žūva žmonės, kurių vienintelis 
tikslas -- kvėpuoti laisvuoju Va
karų oru!

Prie Charliepolnt pereinamojo 
punkto priartėja mus vežąs auto
busas. Turime tik 15 min. laiko. 
Būtina pamatyti ne tik pačią sie
ną, bet ir žvilgterti anapus nuo 
specialiai pastatytų tribūnų, nu
sipirkti atviručių su sienos nuo
traukomis (spalvotų, juk teks pa
siųsti artimiesiems), o dar kaimy
nas porina, kad čia pat, prie sie
nos (rengta speciali paroda, ku
rioje parodyti eksponatai, susie
ti su (vairiais bėgimais, nuotrau
kos, žemėlapiai, vagonėliai, pa
naudoti bėgant pro iškastus tune
lius ir kt. Aišku, per 15 min. vis
ko nepamatysi ir jau tenka gal
voti: reiks keliauti ir vėl prie 
sienos, reikės plačiau susipažin
ti su paroda bei įsigyti nuotrau
kų ir jas parodyti skaitytojams.

Lipame J medinę tribūną, jau
čiamės, kaip prieš dvejus me
tus prazidentas Kennedy, stovė
jęs ties Brandenburgo vartais. 
Pirmas (spūdis — nuo tribūnos 
matai kitą, lyg išmirusį pasaulį.

Tiesa, priešais stovi 4aukštųmū
riniai namai ir užrašas "Neue 
Zeit". Pagalvoji, na, iš tikrųjų 
naujieji, klaikūs, nesuprantami ir 
beprasmiški laikai! Tačiau, 
tas "Neue Zeit" slepia spaustu
vę ir pro langus matyti švie
sos, atseit, ten gyvena, dirba ir 
miršta žmonės. Tai naujas, 
mums neįprastas pasaulis, tačiau 
ir jis paklusnus tiems patiems 
visatos ar fiziologijos dėsniams 
kaip ir mes. Netoliese stebi sar
gybos bokštą, gi čia pat, už už
mūrytų namų plyšių kažin kas 
juda — aišku, tai sargybiniai su 
žiūronais, su teleobjektyvais. Pa
galvoji: kaip patogu pasekti kiek
vieną vakarietį stebėtoją, svečią 
turistą, valdžios vyrą ar net ir 
prezidentą.

Dar suskumbi įsigyti kelias at
virutes, o čia pat, žiūrėk Valte
ris Banaitis bevalgąs ledus ir sa
ko: ar žinai, kad šios amerikiečių 
sargybos viršininku čia yra ka
pitonas Klakans ir jo tautybė — 
latvių? Artainesimboliška,artai 

Gėdos siena --iš paaukštinimų vakariečiai gali stebėti Ryti
nę Berlyno pusę...

nereikšminga? Galvoje ne tik sim
boliai, bet ir kitos mintys,ir jos 
daugiausia liečia tą pasaulio pa
dalinimą į dvi stovyklas, į du taip 
skirtingus pasaulius.

Tas padalinimas dar ryškes
nis, kai privažiuojame garsiąją 
Bernauer Strasse. Tai gatvė, ku
rios negali pamiršti ir kuriai ge
riausiai tinka vardas — Mirties 
Gatvė. Gal būt nuotraukos daugiau 
pasako, negu žodžiai, tačiau ne
gali nepabrėžti, kad tos gatvės,— 
o ji eina palei pačią sieną, jos ke
lių aukštų namai ir sudaro tą gė
dos mūrą -- taigi, tos gatvės vaiz
das -- klaikus. Privažiuojame 
bažnyčią, kuri pavadinta... Susi
taikymo bažnyčia, ir kągi? Ji 
aklinai užmūryta, visi langai, du
rys, net varpinė. Tai bažnyčia, 
kurioje prieš 1961 m. rugpiūčio 
13 d. melsdavosi rytinės ir vaka
rinės miesto dalies gyventojai. 
Dabar ji pavirto stebėjimo bokš-- 
tu, nes tai šen, tai ten kyšo sky
lės, o jose -- režimo tarnų akys 
bei žiūronai. Važiuojame kelias 
minutes ir vis., tyli, išmirusi 
gatvė, vis eilės aklinai užmūry
tų langų, vis mažos skylės mū
ruose su nematomomis akimis 
bei stipriais žiūronais. Daugely
je vietų balta kreida ant sienų už
rašai: KZ (koncentracijos sto
vykla), Šalin komunistinį režimą, 
Laisvės ir pan. Autobuso kelei
viams tai aišku ir be tų berlynie
čių užrašų ir jie mąsto, kad net 
ir kacetuose nerasi tokių už
tvarų, siekiančių net penkių ar 
septynių aukštų namus. Jdomu, 
kad ir rytinės Vokietijos režimas 
iš savo pusės pasistatė agitaci
nes lentas ir didelėmis raidėmis 
pajuokia Vakarus ar Vokietijos 
ryšius su Vakarų sąjungininkais.

Išlipame Bernauer gatvėje ir 
skubame užkopti ant tribūnos — 
ji tokia pati kaip ir Charliepoint, 
tik čia daugiau matyti gatvės vaiz* 
dų. Dar pakeliui Į tribūną ir vėl 
matai kioskus su spalvotomis ir 
kitokiomis atvirutėmis bei įvai
riais suvenyrais. Dieve mano, 
galvoji, kur nėra to turizmo, kur 
nėra pasipelnymo iš žmonijos ne
laimių, vargo, mirties. Turistai 
perkasi atvirutes ir vėliau gi
riasi pamatę pirmaeilį turistinį 
objektą, tą mirties gatvę. Čia vėl 
panaši paroda, bet matai ir skir
tumą -- kas kelinti namai stebi 
kryžius su keliais vainikais ir 
trumpu užrašu, pvz. čia 1961 m. 
žuvo 61 m. Elsa Mueller, čia nu
šautas 25 m. amž. Georg Steigi 
ir t.t. Iš tikrųjų, tie kryžiai su 
vainikais, ar tai ne klaikus vaiz
das pačiame didmiesčio centre? 
Juk tie kryžiai, tie užrašai ant 
sienos, ta užmūryta bažnyčia ar 
ištisos eilės išmirusių namų tik 
ir byloja — tai mirtis, mirtis, 
mirtis.

Ir vis dėlto, kai užkopi į tri
būną, kai pažvelgi į toli besi
driekiančią sieną, spygliuotas vie
las, betono gabalus, įsitikini, kad 
šalia mirties dar esama ir gyve
nimo. Matai kelias gatves ir Štai 
išnyra žmonės, jie priartėja prie 
sienos, būrys vyresnio amžiaus 
žmonių. Gal jie mums pamojuos 
ranka? Kur tau! Jie žino, kuo tai 
kvepia. Jie žvelgia į mus, mes, ta
rytum būdami zoologiniame sode 
prieš narvą, stebime kito pa
saulio žmogystas. Pasikeitimas 
žvilgsniais. Vieni žiūri su smal
sumu, kiti, gal, su pavydu, ilge
siu, gal ir su neapykanta.

Visai netoli sienos atsiranda 
vaikučių būrys. Jie žaidžia svie
diniu. Helga, Ursula ar Fritzas 
nieko nebodami krykštauja, jų 
sviedinys atsiduria ties pat sie
na. Rytų pasaulio vaikai pasiveja 
sviedinį ir jį meta rytų link. At
rodo, vaikai linksmi, nerūpestin
gi, tačiau jų išvaizda kažkaip skir
tinga. Jų žvilgsniai keisti ir,at
rodo, jiems visai nerūpi siena bei 
tie smalsuoliai ant tribūnos. Vai
kai, tautos ateitis... Ar jie su
lauks naujų laikų, ar jiems teks 
gyventi visą laiką narve, ar jie 
sulauks žmoniškumo pasauly? 
Tai ne narve gyvenančių spėlioji
mai.

* ALŽYRE NUMATYTOJI pa
saulio komunistinio jaunimo kon
ferencija atidėta — sekantiems 
metams. Dar nežinia ir kur ji 
beįvyks. Buvo kalbama, kad kon
ferenciją paruoš Bulgarija, bet 
ir ta žinia nepasitvirtino...
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Pasaulio padalinimas — Jalta 1945 m. (5)

Sovietai siūlo Lietuvą į JT
Ketvirtoji Jaltos konfe

rencijos diena — 1945 m. 
vasario 7 d., trečiadienis — 
buvo giedri kaip ir kitos. 
Nė vieno debesė lio dangu
je, žemėje tačiau atmosfera 
buvo įtempta. Užsienio rei
kalų ministeriai savo posė
dyje patyrė, kad Molotovas 
neturėjęs laiko aptarti vi
sus su balsavimo precedūrą 
Jungtinėse Tautose iškilu
sius klausimus. Jis taip pat 
siūlo Vokietijos suskaldy
mo klausimą pavesti Euro
pos Patariamajai Komisijai 
(EAC). Edenas nurodo, kad 
tuo atveju tą klausimą ap
tariant, dalyvaus ir pran
cūzai, kurie įeina į tą komi
siją, tačiau pati konferen
cija dar nėra padariusi jo
kio nutarimo dėl Prancūzi
jos dalyvavimo Vokietijos 
Kontrolės Taryboje. Galų 
gale rtiinisteriai vis dėlto 
sutarė, kad Prancūzija turi 
gauti zoną Vokietijoje, o 
jos dalyvavimas Kontrolės 
Taryboje trijų didžiųjų val
stybių bus sutartas vėliau.

Molotovas patiekė memo
randumą Vokietijos repara
cijų reikalu. Jame siūloma 
iš Vokietijos išreikalauti 
reparacijų prekėmis už 20 
bilijonų dolerių. 10 turi ati
tekti Sovietų Sąjungai, 8 
bilijonai abiem didžiosiom 
vakariečių valstybėm, o li
kusieji 2 bilijonai mažes
niems kraštams.

Edenas ir Stettinius pa
reiškia noro geriau susipa
žinti su tuo memorandumu.

16 vai. pradėtas Viršūnių 
posėdis prasidėjo staigme
na. Sovietai pasisako sutin
ką su nauju amerikiečių 
planu dėl JT Saugumo Ta
rybos sudėties ir balsavimo 
tvarkos. (Ta tvarka, tebe
veikia ir dabar).

Rooseveltas nenori tikėti 
savo ausimis. Jis nepapras
tai laimingas. Sovietų suti
kimas be jokių rezervų bu
vo kol kas didžiausia kon
ferencijos staigmena. Ta
čiau netrukus vis dėlto pa
sigirsta sovietų ’bet’...

Molotovas reikalauja, kad 
į JT visuotiną susirinkimą 
pilnomis teisėmis būtų įsi
leista ne tik pati Sovietų 
Sąjunga, bet dar Ukraina, 
Gudija ir Lietu va.Toks rei
kalavimas motyvuoja m a s 
tuo, kad tos trys tarybinės 
respublikos daugiausiai nu
kentėjusios nuo vokiečių. 
Rooseveltas tačiau nekelia 
Lietuvos statuso klausimo, 
vietoje to jis aiškina Stali
nui, kad jam bus namie 
sunku išaiškinti, <kodėl so
vietai turės kelis balsus, o 
JAV tik vieną, čia dar 
reiktų pridurti, kad Molo
tovas pabrėžė, jog Ukraina, 
Gudija ir Lietuva nuo 1944 
m. esančios praktiškai sa

vistovios respublikos su 
savom užsienio reikalų mi
nisterijom. Jis tačiau gale 
savo pareiškimo sutiko, kad 
blogiausiu atveju sovietai 
pasitenkintų tik pirmųjų — 
Ukrainos ir Gudijos — 
įtraukimu į JT. Dėl to Lie
tuvos statusas greičiausiai 
ir nebuvo keliamas.

Rooseveltas dėkoja so
vietams už principinį prita
rimą JT organizacijai ir 
siūlo jų pirmą susirinkimą 
sušaukti jau kovo mėn. 
Churchillis sako, kad toks 
terminas būtų per anksty
vas, jis be to nenori sutikti 
su Molotovo reikalavimu 
įsileisti atskiras sovietinės 
respublikas. Jos neturinčios 
analogijos su britų domini
jom kaip Australija ar Ka
nada, kadangi tos jau pa
čios valdosi 25 metus ir tu
ri savo vietą pasaulio vals
tybių koncerte.

Hopkins pakiša Roosevel
tui raštuką:

Pone Prezidente, užpaka
lyje Churchillio pareiškimų 
kažkas slepiasi,ko mes ne
žinome ... Gal palaukti va
karo, kad išsiaiškinus, ko 
jis nori. Visas reikalas dvo
kia. Esu tikras, kad jis gal
ioja apie ateinančius rinki
mus Anglijoje. Harry.

Rooseveltas paišeliu iš
braukia žodį dvokia ir pa
rašo: 'Lokalinė politika’.

Į Churchillio nurodymą, 
kad Europai dar per anks
ti karui dar nepasibaigus 
dalyvauti JT suvažiavime, 
Rooseveltas atsako, kad JT 
galėtų tuojau aptarti pa
galbą Europai. Britai pa
prašo dešimties minučių 
pertraukos.

Kai po jos Churchillis 
grįžta į savo vietą, sir Ale- 
xander Cadogan, nuolatinis 
užsienio reikalų ministeri
jos sekretorius, paduoda 
jam raštelį: 'Dėmesio, jūsų 
karvelynė neuždaryta!’

Churchillis susitvarko ir 
ant to paties raštuko užra
šo: ’Bet paukštis priklauso 
tokiai rūšiai, kuri toli ne
skrenda.’

Cadoganas suplėšo rašte
lį ir pradeda tyliai juoktis. 
Jis įsivaizdavo kaip sovie
tai, susidėję suplėšytą raš
telį, suks sau galvą, kad su
pratus, kas ten parašyta.

Po to pradedama kalbėti 
apie Lenkijos reikalus. Mo
lotovas perskaito šešis 
punktus, kuriais atsakoma 
į Roosevelto vakar parašy
tą laišką Stalinui.

Lenkijos rytinė siena tu
ri likti Curzono linija, ta
čiau su 5-8 km. gilumo pa
taisom Lenkijos naudai. 
Vakarinė siena turi būti 
Oderio-Neisės linija. Būtų 
gera, kad į laikiną Lenki
jos vyriausybę įeitų kai ku

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų laupĮ/ntui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

* Dabartinis dividen- 
das 4\h9fo išmoka- 
mas du kart per 
metus.
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TONI

rie atstovai iš lenkų emi
grantų sluoksnių. Po to vy
riausybė būtų visų pripa
žinta ir pravestų laisvus 
rinkimus.

Visai aišku, kad Stalinas 
padarė nuolaidą amerikie
čiams JT klausimu ir dabar 
pageidauja tokios pat nuo
laidos Lenkijos reikale.

Rooseveltas už tat pareiš
kė, kad Molotovo pasiūly
mai sudaro žingsnį į prie
kį, tačiau jam netinka žo
dis 'emigrantas’. Tam pri
taria ir Churchillis ir pa
aiškina, kad žodis emigran
tas yra kilęs iš prancūzų 
kalbos. Jis buvo taikomas 
asmenims, kurie savo pačių 
tautos buvo išvaryti iš sa
vo krašto. Dabartiniu atve
ju būtų geriau kalbėti, apie 
'laikinai užsieniuose esan
čius lenkus’.

Dėl pasiūlymo lenkams 
duoti tiek daug naujos te
ritorijos Churchillis suabe
joja ar jie sugebės ją tin
kamai administruoti: — 
'Būtų gaila lenkų žąsį taip 
prikimšti vokiečių maistu, 
kad ji nusibaigtų virškini
mo negalavimu’.

Be to, britų viešoji nuo
monė prieštarautų vokiečių 
priverstinam iškėlimui.

Stalinas: — Dauguma 
vokiečių jau pabėgo nuo so
vietų armijos.

Churchillis tačiau ir to
liau abejoja, ar lenkai su
gebės administruoti naujas 
sritis, o Vokietija priimti 
tiek daug ištremtų žmonių. 
Stalino veidas aptemo, to
dėl Hopkins skubiai rašo 
Rooseveltui:

Pone prezidente, manau, 
kad šį reikalą reiktų paves
ti užsienio reikalų ministe- 
rįams, kol dar nuotaika vi
sai nesugedo. Harry.

Ir Stettinius paduoda 
raštelį Rooseveltui: — ar 
mes turime teisės svarstyti 
sienų problemą ir duoti ga
rantijas?

Kai Churchillis, pereida
mas prie Lenkijos vyriau
sybės praplėtimo, siūlo ša
lia užsieniuose gyvenančių 
lenkų dar įtraukti ir krašte 
likusius demokratinius vei
kėjus, Rooseveltas jį nu
traukia siūlydamas prieš 
svarstant tą problemą dar 
kartą išsimiegoti.

Po to dar trumpam susto
jama prie Prancūzijos da
lyvavimo Vokietijos Kont
rolės Komisijoje. Sovietai 
sutinka su zonos išskyrimu, 
tačiau nesutinka duoti vie
tos Kontrolės Taryboje. 
Churchillis nurodo, kad tai 
nelogiška ir prives prie ei
lės nesusipratimų.

Posėdis po penkių valan
dų nutraukiamas. Ameri
kiečiai ir anglai susidarė 
įspūdį, jog sovietai pasida
rę nuolaidesni.

PROTESTO MANIFESTA
CIJA PRIEŠ SOVIETŲ 

AGRESIJĄ

Bendra protesto demons
tracija prieš Pabaltijo vals
tybių okupaciją įvyko Lat
vių Kultūros Centre Prie- 
dainėje, liepos 10 d., 8 vai. 
vak., dalyvaujant tūkstan
tinei masei pabaltiečių ir 
žymių amerikiečių, kurie 
savo kalbose pažadėjo para
mą kovoje dėl laisvės į ne
priklausomybę. Ypač stip
riai ir pabaltiečiams palan
kiai pasisakė JAV kongres- 
manas James J. Hovvard iš 
New Jersey.

New Jersey gubernato
rius ir JAV senatorius H. 
A. Williams, Jr., negalėda
mi asmeniškai dalyvauti, 
prisiuntė savo linkėjimus 
kovoje už Pabaltijo valsty
bių laisvę.

Dalyvavo Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos atstovai. 
Lietuvą atstovavo generali
nis konsulas Vytautas Sta
šinskas. pasakęs kalbą. 
Kalbėjo Estijos ir Latvijos’ 
atstovai. Priimta rezoliuci
ja ir nutarta pasiųsti JAV 
prezidentui, valstybės se
kretoriui, JAV senatoriams 
ir kongreso nariams (iš N. 
Jersey vals.), o taipgi Jung
tinėms Tautoms ir spaudai.

Vėliavas pagerbė lietu
vių, latvių ir estų vetera
nai. Invokacijas pasakė 
latvių pastorius žanis Krist- 
bergs ir kun. Juozas Bur
kus, O.S.B. Amerikos, Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos 
himnus ir keletą gerai pa
rinktų dainų gerai atliko 
Rūtos ansamblis vad. Alg. 
Kačanauskui. Solistai: Liu
das Stukas ir Heinz Riivald 
(estas), lietuvių, latvių ir 
estų šokėjų grupės išpildė 
meninę programą. Ypač ge
rai pasirodė Rūtos ansamb
lis su savo vad. Alg. Kača- 
nausku. Visa programa bu
vo sklandi ir patraukli, vie
ta atviram ore ir labai ge
rai paruošta.

Pirmininkavo inž. V. Me- 
linis, kuris pasakė atida
rant ir uždarant tinkamą 
žodį ir padėką dalyviams. 
Programą sklandžiai prave
dė prof. Jokūbas J. Stukas.

Reikia pastebėti, kad lie
tuviai nepilnai suprato šio 
parengimo svarbą, nors vi
sos galimybės buvo geros. 
Autobusai vežė nemokamai, 
įėjimas irgi nemokamas. 
Išgarsinta labai gerai per 
lietuvių ir amerikiečių 
spaudą, ir radijo, parapijas 
ir organizacijas.

Komitetas dėkingas vi
siems prisidėjtįsiems darbu 
ir lėšomis. Turėjo dalyvau
ti daugiau lietuvių. Lietu
viai dar daug galėtų pasi
mokyti iš latvių ir estu. Pa
tartina bendrauti ir moky
tis. A. S. Trečiokas, 

Komiteto narys

DABAR GERIAUSIAS 
LAIKAS ĮRENGTI 

TVORAS JŪSŲ NAMŲ 
PUOŠNUMUI IR ŠEI

MOS SAUGUMUI.

[rengiame tvoras, duris, 
langus, stogelius, tureklius 
ir kitus įvairaus metalo, 
plastikos ir stiklo gaminius 
jūsų pagerinimui ir papuo
šimui.

KOSTAS 
BUTKUS

Telefonai: CHICAGO
LUdlow 5-6291,

bet kuriuo laiku, 
PRospect 8-2781 

rytais ir vakarais.

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

VYRAUJA NUOMONE, kad iš mūsų senesnės išeivijos kilę, 
Amerikoj gimę ir auklėti kunigai visiškai nepažįsta lietuvių vi
suomeninių reikalų, jais nesidomi ir net nemėgsta su jais susi
durti. Tos minties slėgiamas, vienas iš žygio į Jungtines Tautas 
rengėjų, sakosi, ėjęs pas tokį kunigą visdėlto pabandyti prikalbinti 
jį to žygio talkon.

Prisistačiau, sako, kaip vienas iš žygio Washingtonan organi
zatorių.

— O, tai tu iš tų kibicierių! — linksmai prašnekęs kuni
gas: — Na, tai ką dabar vėl sugalvojot?

Tai matot, sako, be reikalo bijojau: mes jau populiarūs.
Tie žygių organizatoriai, pasirodo, beturį dar vieną bruožą, 

mūsų veikimų štabuose retai tepasitaikantį: neserga neklaidingu
mo manija ir nepurkštauja į kritiką. Jie neginčija, kad žygis 
Washlngtonan buvo greičiau "paklbiceriavimas" tolimame nuo lie
tuvių interesų lošime, bet užtat dabar, tenai pasimankštinę ir pa
sipraktikavę, jie sėdasi prie savo stalo, nebe kiblceriuoti, o, 
anot V. Abralčio, patys savom kortom lošti.

Jie neginčija, kad dėl tokio nemadingo reikalo, kaip mūsiš
kis, demonstracijos yra lštiesų nedėkingas užsiėmimas, ir kad čia 
su keliolika dešimčių ar net šimtų dalyvių nieko apčiuopiamo nega
li pasiekti. Jei nori šiuo būdu tapti pastebėtas ir nors kiek išgirs
tas, reikia mažiausia keliolikos tūkstančių! Tad jie ir užsimojo su
raginti bent keliolikos tūkstančių lietuvių manifestaciją New Yorke 
lapkričio 13-tą.

Čia, anot Binkio, "išsirikiavo senatvė už rašomo stalo", ir, 
jei "rašalo jūrom" dar nesitaško, tai bent jau patirtim prikrau
tais vėsintuvais aušina jaunimo entuziazmą: Ar ne perdaug užsimo- 
jat? Iš kur imsit tiek žmonių ir tiek pinigų? Ar nereikėtų jums už
sidėti autoritetingesnę kurio patyrusio veiksnio kepurę?

Klausimai rimti. Užsimojimas mūsų mastu milžiniškas ir 
nėra jokių išankstinių užtikrinimų, kad jis pasiseks atlikti, kaip su
manytas. Patyrusiejl veiksniai skeptiškai kraipo galvas: jie nesiry
žo ir dabar nesiryžtų tokio masto žygiui. Iš to aiškus atsakymas 
tik į trečiąjį klausimą, dėl tos kepurės: entuziastingiems optimis
tams nėr naudos iš skeptikų kepurių, ar gal net ir iš pačių jų galvų... 
Todėl šis užsimojimas planuojamas ir rengiamas sumanytojų savo
mis galvomis ir po sava kepure.

Nėra pasisekimo garantijų, bet neįrodyti ir abejojimai. Mat, 
šie lošikai lošia korta, kurios kiti dabartiniai mūsų veiklos vado
vai senokai nebevartoja ir, regis, jau nei nebepažįsta. Ta didžioji 
nežinomoji korta yra — senosios mūsų išeivijos jaunoji karta. Lap
kričio manifestacijos rengėjai, atrodo, tą kortą pažįsta ir, galbūt, 
moka jąja lošti.

Planuojate atostogų 
pramogas?

Nešokite į vandenį užsimerkę! Padarykite rezerva
cijas iš anksto . .. suplanuokite ir visus vizitus .. . 
ir planuokite jau dabar palaikyti ryšį su namiš
kiais... skambinant užmiestiniu telefonu. Atsivers
kite pirmą viršelio puslapį jūsų telefono knygoje, 
kur matysite kaip telefonuoti greičiau.

Ohio Bell
Part of tha Nationwide Bali System
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TAUTINIS SOLIDARUMAS 
KASDIENINIAME GYVENIME

Kiekvienos tautinės grupės 
svoris svetimame krašte parei
na ntlo medžiaginio ir dvasinio 
kapitalo, kurj ji susikrauna ta
me krašte. Su nuskurdėliais, ne- 
suslklausėliais, nors jų grupė 
būtų ir gausi, niekas niekur nesi
skaito. Mūsiškiai, priešingai, tau
tybių grandinėje nebūdami gau
sūs, skųstis negali lietuviška kil
me ir pavarde šiandien, nėra 
kažkokia kliūtis, siekiant pllnes- 
nlo Įsigyvenimo.

Važiuokime skersai išilgai 
Jungtines Amerikos Valstybes ar 
Kanadą — visur sutiksime savo 
tautiečių, apie kuriuos pagarbiai 
atsiliepia net ir svetimieji. Pa
sivažinėję žemės ūkio rajonais, 
surasime gražiai Įsigyvenusių 
ūkininkų. Pasukime Į vasarviečių 
rajonus, rasime jau išgarsėjusių 
ar palaipsniui vardą besistlprl- 
nančių, lietuvių laikomų vasar
viečių, užeigos namų, motelių, 
įmonėse sutiksime lietuvių, dir
bančių atsakingus darbus, reika
lingus aukštų kvalifikacijų. Nebe 
naujiena išgirsti lletuvĮ, aukšto
kai iškilusi pramonės Įmonių ad- 
ministrąvimę, mokslinių tyrimų 
vadovavime^ vietinės ar federa
linės valdžios bei mokslo Įstai
gose ir daug kur kitur.

Plataus masto Įtakingi laik
raščiai, radijas, filmas, tele
vizija, pagaliau naujausi erdvės 
tyrimai — visa tai sritys, ku
riose mūsų kilmės žmonės šian
dien ima reikštis savo darbu ir 
idėjomis.

Ir norėdami neišskaičiuosime 
šiandien visų tų sričių, kuriose 
lietuviai dirbdami, palaipsniui di
dina savo tautinės grupės dvasi
ni ir medžlaglnj kapitalą, kuris 
tegali tik lengvinti ir mūsų poli
tinę kovą dėl savo krašto lais
vės. Toji kova, kaip matome, il
ga ir sunki. Visos priemonės, 
stiprinančios ją, šiandien mums 
reikalingos ir naudingos. Tačiau 
bene svarbiausia jų yra tautinis 
solidarumas. Jisai reiškiasi vi
saip ir visokiausiai ir jĮ stiprin
ti yra jau kiekvieno lietuvio šven
ta pareiga.

TautlnĮ solidarumą stiprina ir 
tasai, kas naudojasi savųjų tau
tiečių patarnavimais, kurie savo 
ruoštu atiduoda savo duoklę bend
riesiems lietuvių reikalams rem

VASAROS ATOSTOGAS
MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

MEŠKOS VASARVIETĖJE
42 Beach Street
Monument Beach, Cape Cod, Mass. 
Tel. 759-3251 (Area Code 617)

Rami poilsiui aplinka, šiltas Atlanto vanduo, 
baltas paplūdimio smėlis, geras maistas ir malonus 
patarnavimas užtikrina užsitarnautą poilsį.

Laisvalaikio paįvairinimui;
• valtis — žuvavimui
• sail-fish buriavimui
• stalo, tenisas'

Sezono pradžia birželio mėn. 19 d. Prašome re
zervuoti sau vietą iš anksto:

S. M. Lušvs,
88-01 104th Street, Richmond HilI 18, N. Y. 
Tel. VI 9-1193 (Area Code 212).

I. Veitas.
72 Congress Street, Braintree, Mass. 02185 
Tel. 843-2146 (Area Code 617).

Sezonui prasidėjus kreiptis tiesiog į MEŠKĄ.

ti ir skatinti. Protingai daro tie, 
kurie savo santaupas laiko ar pa
skolas ima lietuvių administruo
jamuose bankuose, nes tiebankai 
neatsisako remti mūsų kultūrinių 
ir politinių užsimojimų. Maloniai 
užsuki pas lietuvi prekybininką, 
amatininką ar kitą verslininką, 
nes žinai, kad jis paremia lietu
viškas organizacijas ir mo
kyklas, kurias ir tu patsai remi. 
Tavo advokatas, gydytojas, ap
draudimo agentas, nekilnojamo
jo turto tarpininkas dalyvauja 
lietuviškame gyvenime kartu su 
tavimi, bet jo pavardė, skelbiant 
aukojusius, atspausdinama aukš
čiau tavosios, nes jis išsigali 
duoti ir duoda daugiau negu tu. 
Argi nusisuksi nuo jo, kada jis 
tau, be to, dar ir patars ir pa
dės geriau ir nuoširdžiau negu 
bet kas kitas?

Imkime knygas, laikraščius, 
radijo valandas, didžiuosius pa
rengimus, politines demonstra
cijas. Remiame jas visi, kiek 
išgalės leidžia. Perkame, pre- 
numeruojamės, aukojame. Visa 
tai gražu, bet be geriau profe
sijose ar /versluose Įsikūrusiu" 
tautiečių paramos skelbimais ir 
stambesnėmis aukomis vargu 
šiandien turėtume ir tose srity
se tai, ką turime.

Kadaise Lietuvoje kartu su lie
tuvių verslininkųpastangomis ei
ti Į prekybą Ir pramonę buvo pa
skleistas šūkis'Remkime savuo
sius.1 Šiandien tasai šūkis prašo
si išplečiamas ta prasme, kad 
mūsiškiai mūsų pastangas jau 
remia, atsidėkodami jiems ne
pamirškime patys ir paraginki
me kitus naudotis jų patarnavi
mu. Tai bus bene geriausias 
tautinio solidarumo vykdymas- 
mūsų kasdieniniame gyvenime.

Žinoma, nėra namų be dūmų. 
Atsitinka gyvenime ir taip, kad 
vienas kitas taip reiškiamą mū
sų solidarumą panaudoja ne taip, 
kaip jo lietuviška sąžinė jam tu
rėtų diktuoti. Tai niekada nebuvo 
taisyklė, bet labai menka išim
tis. Ir toji išimtis vėliau ar anks
čiau nukenčia, ir daugiausiai nu
kenčia ji patl|O ne tie, kurie savo 
pasitikėjimą jai nuoširdžiai reiš
kė. Todėl Išmintingai elgsimės 
bendraudami su tais, kurie mū
sų pastangas remia.

(lns)

• teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai,

TAUTOS VALIA
Tautos nusistatymas išlaikyti 

savo narius viename socialinia
me junginyjeyra jos prigimtosios 
teisės išdava. Tautos valia bręs
ta ir auga kartu su jos nariųtau- 
tlnės sąmonės išsivystumu, jos 
apimties turiniui didėjant. Tauti
nės sąmonės padariniams vei
kiant susiformuoja laisvės idea
lo troškimas. Laisvėje tauta ma
to savo ateities gyvenimo ir kū
rybos gražiausius atspindžius.

Šiais metais sukanka dvide
šimts penkeri metai, kaip Lie
tuva, ne dėl savo kaltės prara
do savo valstybinę nepriklauso
mybę. Istorija atžymės ŠĮ laiko- 
tarpĮ, kaip dekadas desperatiškų 
kovų ir nepalaužiamų pastangų 
gelbėti Tėvynę - Lietuvą iš ją 
ištikusios nelaimės, kaip didin
go bei nepaprasto ištvermingu
mo etapą kovoje už savo tautos 
gyvybės Išsaugojimą. Bet isto
rija taip pat aukso raidėmis Įra
šys lietuvių tautos šio laikotarpio 
aukščiausią heroizmą. Ir šių die
nų žiaurus okupantas Įsitikins, 
kad tautų ateitĮ lemia ne brutali 
jėga ir kruvinas teroras, bet 
tautos ryžtas ir geležinė valia 
išsaugoti savo gyvybę. Jos no
ras ir nepaliaujamas troškimas 
veržtis Į laisvę.- Tautos valios 
vedini partizanai savo gyvybės 
auka ir legendom apjuosė mūsų 
tėvų žemę. Tautos valios polė
kiai yra nužymėti Sibiro trem
tinių vargais, kančiomis ir kry
žiais. Tautos valios skatinami 
didieji Lietuvos laisvės herojai 
regėjo šitokią viziją:

Plauks iš rūko kryžiai tė
viškės eglynuos,

Rasoje paskendę mėlyni ši
lai...

• Šveicarijos laikraštis 
”Basler Nachrichten” yra 
paskelbęs vedamuoju min. 
S. Lozoraičio straipsnį apie 
antrojo pasaulinio karo pa
sekmes Lietuvai ir kitoms 
Rytų ir Centro Europos

«valstybėms, kurias Sov. Są
junga užvaldė, nors Vakarų 
demokratijos vedė ir laimė
jo karą laisvės obalsiu. Ry
šyje su dažnai pasireiškian
čiu dabar Vakaruose palin
kimu tenkintis tariamąja 
komunistinės santvarkos li- 
beralizacija, straipsnyje pa
brėžiama, kad pavergtos 
tautos turi teisę ne j jų 
p r i espaudos liberalizaciją, 
bet į laisvės bei nepriklau
somybės atstatymą.

Vokietijos Federal i n ė s 
Respublikos radijas yra 
transliavęs ilgą ištrauką iš 
Lozoraičio straipsnio kartu 
su citatomis iš anglų ir 
prancūzų laikraščių ”Eco- 
nomist” ir "Aurore”.

• šv. Tėvas kun. dr. Au
drį Bučkį, po metų diploma
tinės tarnybos Apaštališ
koje Nunciatūroje Manilo
je, Filipinuose, teikėsi pa
kelti Monsinjoru ir paskir
ti sekretorium toje pačioje 
Nunciatūroje.

Ligšiol, nuo pr. metų lie
pos 1 d. jis ten ėjo Nuncia
tūros attaerė pareigas.

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

BOSTON
• Vinco Krėvės veikalų 

inscenizavimą rengia ALT 
S-gos Bostono skyrius rug
sėjo mėn. 26 d., 3 vai. p. p. 
Lietuvių Piliečių Klubo sa
lės III-jo aukšto auditori
joje.

Ištraukas iš "Dangaus ir 
žemės Sūnūs”, "Šarūno” ir 
"Raganiaus” išpildys Vyt. 
Valiuko vaidintojų trupė iš 
New Haveno.

Režisūra Vytauto Valiu
ko. Scenovaizdis dail. Alb. 
Elskaus. Muzika ir efektai 
Birutės Liogienės. Scenos 
technika Romo Vilko.

ALT S-gos Bostono 
Skyriaus Valdyba

Bus sunku tikėti Lietuva - 
tėvynė,

Kad iš kraujo jūros tu gyvent 
kilai.

Sakysite, kad tai sentimentas, 
arba netolimos praeities tragiš
koji mūsų tautos misterija. O aš 
manyčiau, kad tai istorija. Juk 
istorija gausi prieštaravimų.-Ji 
nėra logiška, kaip ir patys žmo
nės savo sprendimuose nevisada 
pasižymi logiškumu. Ryškiausias 
mūsų laikų pavyzdys yra kai gar
binama laisvė ir greta palaikoma 
vergija. Kai šalia žmonijos lais
vės, trečdalis jos neša sunkų ver
gijos jungą. Prieš 20 metų apie 
raudoną tironą Staliną kalbėjo jo 
draugai ir vergai kaip didelĮ žmo
gų, o šiandien apie jĮ niekas 
nebekalba, o jo pasekėjai net se
nus kaulus išbarstė Į Kremliaus 
patvorĮ. Ant kruvinų tironų kapų 
niekas nesodina gėlių, kurios pri
mintų laisvę. Ten auga piktos pikt
žolės ir byloja pasauliui apie ny
kią tuštumą. O tautų laisvės ko
vos žygius rašo Į istoriją aukso 
raidėmis, kad ateinančios gene
racijos semtųsi stiprybės pasau
lio tautų šeimos didžiajai kultū
ros kūrybos misterijai.

Tautos kyla iš ilgų amžių glū
dumos ir žygiuoja didžiais toliais 
paženklinton ateitin. Kruvinieji 
tironai yra susidėsčiusios politi
nės konjunktūros padariniai. Jų 
amžius tetrunka tik kelius dešimt
mečius.

Prieš 24 metus dėl mūsų tau- 
tos'ištikusios nelaimės Amerikos 
politikai buvo abejingi ir nepata
rė mums ieškoti pasaulyje teisy
bės. O šiandien, kai mūsų lais

f

•

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

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

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dvieju.

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

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

tas, auksu šviečigs Schaefer 
suteikia tq pati pasitenkinimo 
šalta stiklg po stiklo ragaujant.

Jie ištikruju turi pirmojo alaus 
malonumq, jis liks ragaujant visq 
turimų alų.

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

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

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

m

vės sutemų šešėliai piktai grū
moja Amerikos laisvei, ameriko
nai netik laukia mūsų šiurpios 
žaizdos priminimo, bet dar ir 
skatina, kad mes apie jos didžiuo
sius sopulius kalbėtumėm jiems 
grąsomo pavojaus akivaizdoje ir 
būtumėm jų gretose nepalaužiami 
už bendrą laisvės idealą kovoto
jai. Mus jungiantieji bendri 
veiksmai ir žygiai greičiau pri
artins ir mūsų tautų laisvės prisi
kėlimo pavasarĮ...

Laisvi ir pavergti lietuviai, vi
si mes savo rankose turime tau
tos gyvybę, nes tai yra dvasinių 
jėgų srovė, kuri iš praeities per 
dabartĮ teka ateitin. Ji teka mu
myse ir teka su mumis, kur mes 
bebūtumėm ir koks llkimasbeiš- 
tiktų, jei tik liekame savo tautai 
ištikimi.

Tautos valia skverbiasi pro oku
panto vergijos pančių grandines 
ir veržiasi Į žadėtosios lais
vės aušrą... Tautos valia savo 
nesulaikomais smūgiais pra
siskverbs Į laisvojo pasaulio žmo
nijos sąžinę ir Įrodys, kad jos 
okupantas yra didžiausias nusi
kaltėlis, didesnis ir už didžiuo
sius tos rūšies Nuerenbergo nu
sikaltėlius. Anie žudė paskirų 
tautų narius. O šitasai kęsinasi Į 
tautų gyvybę ir grąso pasaulio 
žmonijos laisvei, kultūrai ir ci
vilizacijai.

XX a. žmogaus genijus prasi
skverbė Į visatos paslaptis ir ren
giasi ją pakreipti šios planetos 
gerovei. Tačiau XX a. istorija 
taip pat pagimdė kruviną tironą, 
kurio pikti pradai grąso sunaikint 
tl žmogaus laisvę ir kultūrines 
vertybes. Mokslo pažanga telkia 
apčiuopiamų duomenų, kad jau 
nebetoli tas laikas, kada žmogaus 
genijaus Išrastos priemonės su
gebės pažaboti kruvinojo tirono 
piktus ir grąsinančius kėslus ir 
jo pavergtų tautų vergijos pan
čius pavers beverčiais šipuliais.

S. m. lieps mėn. 17 d. JAV visų 
pavergtų tautų laisvieji nariai 
savo demonstracijose ir eisenose 
prisimins savo kraštuose Įvykdy
tą raudonojo tirono didžiausią nu
sikaltimą — pagrobimą jų tautų 
laisvės. Prisimins anuo metu 
Hitlerio ir Stalino, tų kruvinų bu
delių prekybinĮ sandėri, kai jie 
klastingu būdu išplėšė, pavogė, nu
kryžiavo ir išniekino tautų laisvę, 
pasaulĮ paskandino ašarų, kraujo 
ir vargo jūroje. Slapčia savo min
tyse ir širdyse paminės šią šiur
pią tragediją ir mūsų broliai ir 
seserys pavergtame krašte. Ir 
gal būt su giliu skausmu širdy
se ir liūdesio ašaromis akyse 
jie bus policijos jėga ir dvasinio 
smurto priemonėm varomi Į gat
ves ir aikštes, kad pareikštų oku
pantui dėkingumą, kad jis jų kraš
tui atnešė klastą, melą ir vergi
ją. šia proga vergijos pakalikam 
norėčiau priminti tik vieną tie
sos žodj, tai laisvą mintĮ. Lais
voji mintis, kaip paslaptingoji dei
vė savo žvilgsniu palengva tirp
do tironų pančių grandines ir 
griauna vergų imperijos sostą. 
Laisvoji mintis yra tas dinamiš
kas variklis, kuris apsprendžia 
žmonijos likimą ir tautoms lei
džia būti tuo, kuo jos nori ir su
geba, o ne tai ką joms vergijos 
imperatoriai pagal savo malonę 
skiria. Laisva mintis yra ištiki
ma palydovė tautos valios. Tautos 
valia yra nepalaužiama ir karš
tai liepsnojanti jos širdyje ir atei
nančių generacijų jausmuose ir 
mintyse. Ji yra patvaresnė už oku
panto utopines užmačias. Tautos 
ašarose, kančiose ir kraujuje iš
augęs gražus laisvės žiedas 
spindi savo didybe ir kilnumu. 
Nėra pasaulyje fizinės jėgos,ku
ri sulaikytų gyvą tautos troškuli 
veržtis Į to žiedo skleidžiamą gro- 
ŽĮ, didybę, garbę ir tautos pilnu
tinio turinio tikslą — jos laisvę.

LA.

įtiį&ftgj
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Schaefer Breweries. New York and 
Mbany. N Y.. Baltimore. Md
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AKIMIRKOS

Neišnyks laiko prieblandoje [2]
Prof. Vaclovo Biržiškos Alek- 

sandrynas, apimąs keturius 
šimtmečius mūsų raštų ir kultū
ros istorijos su 370 jvairiųauto- 
rių, nėra {manomas nei aprašyti, 
nei apibūdinti keliom laikrašti
nėm akimirkom. Bet tai ne jo yda, 
o greičiau laikraštininko, kuris 
to padaryti nepajėgtų.

Tačiau Petras Jonikas, buvęs 
Lituanistikos Instituto preziden
tu veikalą pradėjus leisti, savo 
prakalboje pirmajame tome tatai 
beveik {veikė — kad ir sunko
kais filologo žodžiais, bet tiks
liai. "Tas veikalas, rašo jis, yra 
dvigubai svarbus] Viena, jis pir
mą kartą mūsų istoriografijoje su
buria bei surikiuoja didelį būrį 
senųjų lietuvių autorių bei rašy
tojų, jų tarpe ir daugel} ligi šiol 
maža kam težinomų arba ir visai 
nežinomų, pasklidusių keliųam- 
žių mūsų kultūros dirvonuose ir 
tartum ten beišnykstančių laiko 
prieblandoje, sutelkdamas svar
biausius jų gyvenimo duomenis, 
jų raštų bei juos liečiančios lite
ratūros ir dokumentų sąrašus. 
Antra, veikalas žymiai palengvi
na {vairius tolimesnius mūsų kul
tūros bei literatūros istorijos ty
rinėjimus, paliesdamas jiems 
tvirtą pamatą svarbiausių duo
menų, autoriaus sulasytų kuone 
per visą jo mokslinės veiklos am
žių iš {vairių šaltinių, kurių ne 
vienas šiandien tyrinėtojui sun
kiai beprieinamas arba ir visai 
nebeprieinamas, žuvęs"...

Jeigu Aleksandryną profeso
rius būtų galėjęs baigti rašyti 
laisvoje Lietuvoje, jis būtų bu
vęs toks pat, tik gal dar pilnes
nis. Tačiau pirmoji jo redakcija 
jau buvo aptvarkyta, dar bėgant 
1944 metais { Vakarus. Profeso
rius { mažus tremtinio lagaminė
lius pasiėmė rankraščius ir kiek 
medžiagos, ką visa vėliau Vokie
tijoje, ypač Baltų Universiteto 
Pinneberge laikotarpiu, perraši
nėjo ir vis papildė naujais duome
nimis, tą pat{ darbą tebetęsda- 
mas ir Amerikoje ligi mirties.

Brolio Mykolo peržiūrėtas ir 
dar kiek papildytas, Aleksand- 
rynas tapo svarbiausių šaltinių 
aruodu Lietuvos kultūrinei praei
čiai toliau tyrinėti ir vienas iš 
pačių stambiausių mokslo veika
lų, pasirodžiusių per 20 metų mū
sų išeivijoje. Tai pilna to žodžio 
prasme - tikroji lietuvių senes
nės raštijos enciklopedija. Ji bū
tina lietuvių literatūros ir spau
dos žmogui, reikalinga besido
minčiam savo tautos praeitimi, 
kiekvienu atveju, anot LB vadų, 
ji tinka būti inteligeniško lietu
vio buto puošmena. Ji bus ati
džiai konsultuojama ir sovieti
nės Lietuvos universitetuose ir 
institutuose, tai neabejotina.

Bet ar Aleksandrynas šiaipjau 
bus plačiai perkamas laisvajame 

lietuvių pasaulyje, man dar labai 
abejotina. Jis nepigus - trys to
mai kaštuoja beveik tiek pat, kiek 
geros rūšies prancūziško koni- 
jako trys bonkos, - o neturtingas 
Amerikos lietuvis dabar tiek 
"spendyti" negali, arba turėtų at
sisakyti sukaktuvių, vestuvių, 
varduvių ir gimtuvių iškilmin
gesnio paminėjimo, kas būtų visai 
nepadoru. Tačiau ilgainiui, labai 
lėtai jis išeis. Po dviejų trijų 
dešimtmečių jis nesimėtys san
dėliuose.

Nenoriu nieko prigauti: Alek
sandrynas - ne romanas, ne špio
nažo ir praėjusių didžiųjų karų 
istorijos. Taigi, pagal šiuos lyg
menis, tiesą sakant, jis nėra labai 
"{domi", o greičiau labai "nuo
bodi "knyga. Ir parašyta glaustų 
glausčiausiai, parakiškai sausai, 
be jokių fantazijų ir išraitymų. 
Jeigu sudėtą medžiagą kas norė
tų išpuošti sparnuotesniu stiliu
mi (ir tam nestigtų duomenų), tai 
apie nevieną iš senųjų rašytojų, 
kaip pvz. apie Mažvydą, Donelai- 
tį, Valančių, Daukantą, reikėtų 
rašyti po atskirą knygą.

Būti dalykiška, sausa, nuobo-’ 
džia - tokia jau mokslo knygų da
lia, bent pas mus. Tačiau šiame 
smulkiai maltame parake yra 
retkarčiais ir žiežirbų: tai kokia 
nors dar niekam nežinota staig
mena, tai saikingo sąmojo gaba- 
lytis, tai vėl filosofiškai atsargi 
pastabėlė.

Štai paskutiniame tome mi
nimas Julius Anusevičius, biržė- 
nas, gimęs 1832 metais, 1863 m. 
sukilimo dalyvis, Sibiro tremti
nys, paskui gyvenęs Kaukaze, po 
amnestijų gavęs teisę grįžti {va
karus, bet tik { Rygą, ir jau pasku
tinius keliolika metų išgyvenęs 
atsiskyrėlio gyvenimą savo gim
tinėje, kur mirė 1907 metais. Iš 
profesijos buvo matininkas, bet 
daugiausia savamokslis poetas, 
žinomos sukilėlių dainos auto
rius: Nebeskuskit, broliai ūsų, - 
Eismą tuojau mušti rusų.... Jis 
nepamirštas, vienas kitas jo eilė
raštis dedamas j antologijas, ta
čiau kūrėjas, deja, riboto talento 
ir rašęs šiaurės aukštaičių tar
me. Bet tik retas kada girdėjo, 
kad iš šio užsispyrusio biržėno 
plunksnos ligi dabar išliko 20,000 
eilučių jo prirašytų lietuviškų ei
lėraščių ( o gal tiek pat dar bus 
dingę ar išsimėtę juodraščių) ir 
nemažas pluoštas vertimų iš len
kų prozos.

Arba štai - antrajame tome ap
rašytas Jonas Krizostomas Gin- 
tila, gimęs 1788 m. Žemaičiuose, 
vienas iš {domiaurių 19 amžiaus 
pirmosios pusės lietuvis intelek
tualas, ekscentrikas, itin savo
tiško charakterio, gal daugiau

BRONYS RAILA

neigiamo. Labai gabus, dar tebe
simokydamas vyriausioje dvasi
nėje seminarijoje Vilniuje, jau 
gauna teologijos kandidato laips
nį Tuo pačiu metu {stoja Vilniaus 
universitetan, studijuoja pradžioj 
fiziką, paskui hebrajų kalbą, 
įšventintas kunigu, kiek pavika
ravęs provincijoje, vėl grfžta { 
universitetą, studijuoja filologi
ją, vėliau gauna teologijos magist
ro laipsnį dar vėliau teologijos 
daktaro laipsni už disertaciją 
apie krikščioniškąją moralę, 
profesoriauja universitete.

Bet netrukus jam šauna galvon 
geismas pasidaryti vyskupu. 
Randa įtakingų rėmėjų, būna pri
statomas Romai, tik popiežius 
skyrimo neduoda. Gal dėl to, kad 
jis, kaip V. Biržiška pažymi, 
"greitai išgarsėjo savo linksmu 
ir kunigui visiškai neprideramu 
gyvenimu". Bet Gintila,besiek
damas vyskupystės, nenurimsta 
per 20 metų, susiartina su rusais, 
padlaižiauja carui, apsigyvena ir 
{vairias pareigas atlieka Pet
rapilyje, tikėdamasis, kad su ca
ro pagalba pasidarys vyskupu. 
Ir iš tikrųjų, j{ caras vėliau pri
stato Romai, jis net perima Že
maičių vyskupystės valdymą, ne
teisėtai pasivadina vyskupu, net 
su rusais susipyksta ir ima sto
ti už lietuviškumą, bet popie
žius jo vis netvirtina vyskupu, 
kol netrukus jis buvo priverstas 
tas pareigas perduoti teisėtai Ro
mos popiežiaus paskirtam vysku
pui M. Valančiui.

Šis ekscentrikas tačiau buvo 
visokių mokslų mėgėjas, turėjo 
turtingą 20,000 tomų biblioteką 
ir daug rašė, ypač religiniais klau
simais... kartais lenkų ir hebra
jų kalba, kartais lietuviškai, bet 
žydiškomis raidėmis. Ar daug 
kas iš mūsų žinojo, kad Kauno 
kunigų seminarijos bibliotekoje 
tebebuvo saugojamas Jono Kri
zostomo Gintilos 264 puslapių 
rankraštis-vertimas { žydų kal
bą, vardu "Einigegrundzatcen fun 
katojlišen Glojbin" (Kai kurie ka
talikų tikėjimo pagrindai)?..

Tai vis retenybės, keistumai 
ar sąmojo žiežirbos. Bet kodėl 
visa tai ir daug daug kas kita 
pavadinta Aleksandrynu? Ką tas 
visiškai naujas žodis pasako apie 
senuosius Lietuvos raštus ir raš
tininkus? Dėl to jau būta nusi
stebėjimo ir ginčų, kai atėjo 
metas veikalui spausdinti ir kai 
autorius jau buvo miręs. Tada 
vyriausias brolis Mykolas visu 
biržiškišku solidarumu, kaip liū
tas, stojo ginti Vaclovo nusista
tymą.

Šio ginčo atspindžiai yra išdės
tyti pirmojo tomo prakalboje, la
bai gražiai ir jausmingai, iš kur 

paaiškėja paslaptis, ir ji yra, 
kaip sakytų prancūzai, normali: 
Cherchez lafemme... Prieto.kas 
pasakyta, dar papildysiu, ką man 
profesorius Mykolas anuo metu 
yra pasakojęs apie savo brolio 
jausmus negeroms ir geroms 
žmonoms...

Vaclovas buvo vedęs du kartu. 
Pirmojo pasaulinio karo pradžio
je Rusijoje jis vedė jaunų dienų 
pažįstamą lietuvę gydytoją Juze
fą Slaboševičiutę, dvarininkaitę 
nuo Šiaulių. Tai būta šaunios ir 
energingos merginos, turėjusios 
daugybę visokių dorybių, kurių 
tarpe pati mažiausioji buvo — iš
tikimybė savo vyrui. Karo metu, 
nenuolat su vyru gyvendama, ji 
dar turėjo ir vieną ydą - nenu
galimą paslaugumą kito dūsauto
jo širdies troškimams. Ilgai ne
trukus tos vedybos, kaip dabar 
pasakytų amerikiečiai, pateko 
"ant .uolų" ir susprogo. Vaclo
vo nusivylimas moterimis po to 
buvęs neapsakomas, jis nei pa
žiūrėti {jas negalėdavęs ir buvo 
nutaręs niekad nieko bendro su 
jomis nebeturėtu

Tačiau šis jo žemaitiškas už
sispyrimas nebuvo visiškai že
maitiškas. Karui baigiantis, jis 
sutiko vieną vienintelę išimt} ir 
ją vedė. Tai buvo jauna ponia 
Aleksandra Briton, kurios mer
gautinės pavardės čia neminėsiu, 
nes ji labai ilga ir keistokai 
skamba, ir neva esanti ne rusų,o 
armėnų kilmės.

Kai po karo Aleksandra Biržiš
kienė atvyko Lietuvon drauge su 
vyru, ji greit išmoko gražiai lie
tuviškai, prisitaikėprienaujųap- 
lir&ybių ir su visu tobulumu {si— 
gyveno {svarbiausią savo gyveni
mo misiją - būti gera žmona sa
vo vyrui. Profesorius Vaclovas, 
kaip žinoma, buvo kieto ir aštro
ko būdo,' labai temperamentingas 
ir dar labiaudarbštus. Jis visą lai
ką buvo paskyręs mokslui, pa
skaitoms, knygoms, straips
niams, universiteto bibliotekos 
organizacijai ir galbūt savo di
džiausiai meilei — lietuvių bib
liografijai, kurią jis turbūt my
lėjo net dar daugiau už žmoną.

4
Aleksandra neatliko daugdide- 

lių visuomeniškai reikšmingų ir 
garsių darbų, bettikvieną.irtą ji 
atliko tobulai. Buvo pavyzdinga, 
švelni, maloni, rūpestinga, pa
siaukojusi žmona, padarydama 
savo vyrui gyvenimą tok{ jaukų ir 
pilną, kad jis visas galėjo pasi
švęsti savo darbui, būti atpalai
duotas nuo bet kokių pašalinių rū
pesčių ir kasdienybės trivialių 
reikalėlių. Ji {rodė Vaclovui, kad 
jis būtų labai apsirikęs, jei būtų 
laikęsis savo ankstyvesnio karš- 
tuoliško nusistatymo niekad dau
giau nė nepažvelgti {jokią moterį 
pasaulyje.

Aleksandra mirė skausminga 
liga - kepenų vėžiu 1943 m. Kau
ne, sulaukusi tik arti 50 metų. Jos 
sveikatai pradėjus silpnėti, dabar 
ją globojo, dienomis ir. naktimis 
slaugė pats Vaclovas. Tuo laiku, 
niekur iš namų nebeišeidamas. 

jis pradėjo atspėjamom valandom 
tvarkyti per ilgus metus savo su
rinktą senosios lietuviškos rašti
jos istorijos medžiagą ir galuti
nai išdirbo planą ir formą veika
lui, iš kurio gimė... Aleksandry
nas.

Pat} pavadinimą Vaclovas su
galvojo tik Aleksandrai jau mi
rus - savo didžiausią gyvenimo 
darbą pavadinti iš jos vardo ky
lančiu žodžiu, kaip paminklą jos 
atminimui, jos gerumo ir pasiau
kojimo {vertinimui, kaip neiš- 
nykstamą liudijimą jųdviejų pat
varios meilės ir laimingo gyveni
mo.

Ir tatai {vyko, ir taip jau yra 
naujas žodis ir jo ypatinga pras
mė, ir aš nežinau, koks zulusas 
galėtų tam prieštarauti.

Gražesnio, prasmingesnio, 
dvasingesnio už bet kok{ mar
murą paminklo moteriai ir žmo
nai, rodos, nėra lig šiol pasta
tęs joks kitas mūsų gimtosios 
žemės vyras, kartu nukalda
mas laiko prieblandoje neišnyks’ 
tant{ paminklą Lietuvos mokslui 
ir savo tautai.

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais preky

biniais ryšiais su Lietuva kviečiame per mus pasiųsti gimi
nėms Tėvynėje tai,kas ten naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome, šiuos vertingus siuntiniui labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomis,įskaitant Soy. mui
tų ir pasiuntimų.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3*>4 
jardų angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jardai pui
kaus nepermatomo nailono suknelei, tik už $66.00.

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviems 
paltams ir 3% jardų ekstra geros viln. angį, medžiagos kos
tiumui tik už $75.00.

V—3: lO'/j jardų labai tvirtų gražių vilnonių angį, me
džiagų 3 eilutėms, tik už $55.00.

N—4: 16 jardų keturioms suknelėms nepermatomo sun
kaus pageidaujamų spalvų labai gražių raštų nailono, tik 
už $45.00.

V—3 ir N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 (susi
taupo pasiuntimo išlaidos).

Ir patį vertingiausiąjį
SM siuntinį: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvai

rių spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės 
ir 3 škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba 
per galvų užmaunami megztiniai, tik už $65.00.

Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nu
rodytas kainas.

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS) 

421, Hackney Rd., 
London, E. 2., England

Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 
m. Atstovai JAV:

L. Venckus, 7030 So. Talman Avė.. Chicago, III. Tel. 436-0494.

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

COSMOS, 327 W. groadway, So. Boston, Mass.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

GINTARO vasarvietė; 
įsikūrusi ant pat Michi
gano ežero kranto, pra
dėjo vėl naują vasaroji
mo sezoną, čia gali rasti 
malonų poilsį ąžuolų pa
vėsyje ar saulės spindu
liuose tiek šeimos, tiek 
pavieniai asmenys. Vasa
rojimui patalpas galima 
išsinuomoti su visais vir
tuvės įrengimais ir pa
tiems maistą gamintis, 
arba valgyti vasarvietės 
valgykloje, kur sumani 
šeimininkė p. Ribokienė 
gamina lietuviškam sko
niui pritaikintą maistą.

Dėl rezervacijų skam
binti 616 — 469-3298, ar
ba rašvti: GINTARAS 
RESORT, P. O. Box 74, 
Union Pier, Mich.

AURELIJA BALAšAITlENĖ

KELIONĖ | NIEKUR
Novelė — . ......... J

(20)
... Prisimenu vieną vakarą Erikos vasarnamio ve

randoje. Raudonų rožių kvapas draikėsi ties ramiu Reino 
vandeniu ir nematoma kvapia migla supo jos auksinę 
galvą. "Erika, pasakyk man tikrą priežastį — kodėl fu 
neleidi man tavęs tapyti”?, klausiau suradęs valandėlę 
vienas su .ja. "Ar bijai, kad aš nesugebėsiu atvaizduoti 
tavo grožio drobėje? Tu nepasitiki, kad mano ranka tin
kamai įvertins tavo tobulą veido formą ...” — "Ir vėl 
pradedi būti Įkyrus. Aš nenoriu stovėti eilutėje senstan
čių aptukusių matronų, kurios samdo tavo talentą, ieš
kodamos komplimentų savo vystančiam ar niekada ne
egzistavusiam grožiui. Cha, cha, cha? Kam tau mano 
portretas? Aš čia — gyva ir reali. O gal norėtumei vietoj 
manęs mylėti dažytos drobės gabalą”? — "Erika, tu ne
galvoji rimtai," kad aš profanuoju meną, pataikaudamas 
tiems, kurie brangiai moka. Atsimeni, kaip aš atsisakiau 
tapyti grafienės von Sternberg portretą? Tu dar net py
kai sužinojusi, kokia suma man buvo pasiūlyta. Aš iš jos 
plokštaus, nieko nesakančio veido ir neinteligentiškų akių 
negalėjau nieko padaryti, kas neprilygtų melui, jei neno
rėčiau jos užgauti. Ar atsimeni tą suvargusią našlę, kuri 
prie Friedrichstrasses pardavinėjo gėles; aš jai mokėjau 
už jos sutikimą pozuoti. Dabar mano "Moteris su nuvy- 
tusiomis gėlėmis” bene bus vienas iš mano geriausių por
tretų. Tu žinai, Erika, kad aš tapau tik tą, ką noriu. Aš 
turiu būti laisvas objekto pasirinkime. Man tada nei pi

nigai, nei kritikai nesvarbūs”. — ”Ar visi lietuviai tokie 
kvaili idealistai, kaip ir tu?” Neatsimenu, ką aš jai atsa
kiau. Rimtai negalima buvo su Erika kalbėti, bet aš vėl 
bandžiau; "Erika, aš ieškau žmogaus, kaip tas senovės 
graikų Diogenas. Tu man nuostabiausio žmogaus jkūny- 
jimas, visų mano vilčių lobis. Aš. noriu tave tapyti, Erika, 
kad geriausiai pasauliui galėčiau parodyti savo meilę 
tau”, bandžiau ją įtikinti. Tada Erika kiek surimtėjo, 
nors ir dabar vis dar nežinau, kaip suprasti jos kalbą — 
ar juokais, ar rimtai. "Aš žinau, ką tu matai žmoguje, 
mano mielas Steponai. Gal todėl aš ir nenoriu, kad tu 
mane tapytumei, nes tai duos tau progos pamatyti mane 
tokią, kokia iš tikrųjų esu. Aš žinau tavo akies tikslumą 
ir tavo portretų drąsą. Ar niekada neatėjo i tavo tą kil
nią galvą mintis, kad aš galėčiau būti tuščia, išlepinta 
egoistė, mylinti tik save pačią? Aš šalia tavęs jaučiu 
menkystės kompleksą, todėl turiu ieškoti sričių, kuriose 
galėčiau tave pralenkti, tau užimponuoti”. Ar tai dėlto 
turčiau mokytis fechtuoti, žaisti tenisą ir joti arklių 
lenktynėse, galvojau sau, bet greitai išblaškiau tokias 
mintis. Kodėl šiandien aš taip ryškiai atsimenu tą pasi
kalbėjimą?

— Apseisime ir be nuotraukos. Pamažu aš susida
riau jos vaizdą, gal ne visai tikslų, bet objektyvų, — kra
tydamas pypkę i suolelio kraštą, kalba mano šeiminin
kas. Aš nežiūriu j jį, tik seku mažą pilką peleną, tirpstantį 
rasos lašelyje. — Aš imu suprasti tai. "k a Erika pusiau 
juokaudama, pusiau instinktyviai žinojo: jei jūs būtumė
te tapęs jos portretą, ji būtų nustojusi jūsų meilės. Am
žinosios Ievos instinktas jai sakė,kad reikia pas vyrą su
rasti jo slapčiausius ir stipriausius norus. Visa tai, kas 
nepasiekiama, tolima, vilioja ir patraukia. Atsiekimas 
dažnai neša nusivylimą. Antroji priežastis galėjo taip pat 
būti ta. kurią Erika pati paminėto — betapydamas ją 
surastumėte jos asmenybės plokštumą. Pats sakėte, kad 
tapydamas užmirštate viską ir į modelį žiūrite ne asme
niškom, bet dailininko akimis. Erika buvo daug protin
gesnė. negu ji man iš pradžių jūsų pasakojimo pasirodė.

Ir savo tvirtinimu apie save aną vakarą ji greičiausiai 
buvo teisi. Aš žinau, kad žiaurus mano atvirumas. Bet 
noriu jums padėti.

. . . kažkas traukia tankų šydą nuo akių . . . Erika, 
Erika, ar tu buvai ne ta, kurią aš maniau mylėjęs?. . .

— .. .Erika į judviejų meilę žiūrėjo kaip j žavų žai
dimą, kaip būtiną jos gyvenimo papuošalą. Lyg plaštakė, 
lyg bitutė ji ėjo per gyvenimą, rinkdama malonumų me
dų. Pinigų nei padėties jai netrūko. Jūs — egzotiška die
nos garsenybė, jaunas, patrauklus, nesugadintas.

— Kaip galite taip sakyti, — pertraukiu aš klebono 
samprotavimus, bet negirdžiu savo balse tikro pasipik
tinimo. Ar bijau, kad pamatysiu žiaurią tiesą ir kad ma
no kančia buvo veltui?

— Aš skaudinu jūs, Steponai, kad padėčiau jums 
greičiau pasveikti. Nutapęs jos portretą jūs būtumėte 
laisvas nuo amžino maldavimo. Užtvenkti jausmai išsi
lietų drobėje. Kaip negalėdama pagimdyti kūdikio mirš
ta motina, taip miršta užgniaužtas genijus. Erika būtų 
privedusi jus prie jūsų dvasinės mirties. Jus dabar te- 
prikels naujas ieškojimas savo kūrybinės jėgos. Sakote, 
kad nuo Erikos mirties nebegalite tapyti. Tikiu. Tikiu, 
kad jums sunku koncentruotis ir grįžti po tokio sunkaus 
pergyvenimo į normalią gyvenimo rutiną. Bet netikiu, 
kad žuvo tamstos talentas, šita Dievo dovana yra amžina. 
Tai ne dainininko balso stygos, kurias persišaldymas ga
li sugadinti. Jos tik techniškas instrumentas. Tai, ką tu
rite jūs, nesunaikina gyvenimo audros. Dažnai tik išto
bulina, nuskraidrina.

— Bet kaip tai pradėti, kunige, kain? — desperatiš
kai pusiau dejuodamas klausiu. — Nuo Erikos mirtiės aš 
negaliu jokio portreto pradėti. Visi veidai liejasi j vieną- 
Visur matau tik ją. Bet kai bandau ją iš atminties piešti, 
negaliu pagauti jos bruožų. Ir tain kitų portretuose ji 
nustelbia viską, o savo portrete nalieka tuštumą. Jei ga
lėčiau nuraminti savo sąžinės baisa, -ral sugrįžtų man ma
no jėgos .... — Tik nesakau, kad dar vienos moters vei
das vargina mano vaizduotę ...

(Bus daugiau)
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CLEVELANDO PARENGIMŲ _ KALENDORIUS _
RUGSĖJO 12 D. Katalikių Mo

terų S-gos 35 metų sukakties 
proga banketas Naujosios Para
pijos salėje.

RUGSĖJO 19 D. — Lietuvių 
Bendruomenės Tautos šventė. Iš
kilmės Lietuvių Kultūriniame 
Darželyje. Antra dalis: Lietuvių 
Dienos koncertas naujos parapi
jos salėje. Rengia LB I ir II apy
linkės.

RUGSĖJO 25 d. banketas-ba- 
lius Dirvos sukakties proga. Ruo
šia ALTS-gos Clevelando sky
rius.

SPALIO 2 D. Neringos ir Pi
lėnų tuntų tėvų komitetų rengia
mas balius šv. Jurgio parapijos 
salėje.

SPALIO 16 D. Čiurlionio An
samblio balius.

SPALIO 17 D. Pietūs. Rengia 
Vysk. M. Valančiaus mokyklos 
tėvų k-tas.

SPALIO 23 D. Šv. Kazimiero 
liet, mokyklos parengimas.

SPALIO 24 Kristaus Karaliaus 
minėjimas Naujosios Parapijos 
salėje.

SPALIO 30 D. LithuanianVilla- 
ge Bendrovės tradicinis metinis 
balius Lietuvių salėje.

SPALIO 31 D. tradicinė vaka
rienė Naujosios Parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 6 D., Vakaras jau
nimui. ,Rengia Vysk. M. Valan
čiaus mokykla.

LAPKRIČIO 27 D. Lietuvos Ka
riuomenės šventės minėjimas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia
L.V.S. Ramovė.

GRUODŽIO 26 D. Kalėdų Eg
lutė. Ruošia Vysk. M. Valančiaus 
mokykla.

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis 
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų 
Metų sutikimas, šv. Jurgio pa- 
rap. salėje.

1966 m.

SAUSIO 9 D. Šv. Kazimiero 
liet, mokyklos eglutė.

SAUSIO 29 D. Liet. Budžiams 
remti valdyba ruošia tradicinį 
blynų balių šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 5 D. Ateities klubo 
balius.

Kai viskas vyksta gerai, esi viliojamas sėdėti ir turėti. Tai galėjome turėti 
prieš 10 metų. Mūsų išlaidos siekė tik 4, 3 centus iš dolerio ir 
mes galėjome 95,7 c. siųsti ligoninei.

Bet mes nesiuntėm. Mes ieškojome būdų ir piemonių centui sutaupyti.

Taip kad dabar, nežiūrint fakto, kad Blue Cross aptarnauja daugiau žmonių, 
mes laikome mažiau tarnautojų, nei turėjome prieš 10 metų.

Ir mūsų išlaidos buvo sumažintos pusiau. Tik 2,1 c. jūsų dolerio tenka Blue Cross 
administracijai. Likusieji 97,9 c. eina ligoninės patarnavimams.

O mes vistiek žiūrime, kaip sumažinti dar ir tas išlaidas. Galų gale, tai jūsų 
pinigai. Ir mes to nepamirštame.

Blue Cross of Northeast Ohio. Susijungęs su Blue Shield pilnam sveikatos 
draudimui.

-I '8 W j i; ji** i. t < • ii • ’ •-

Blue Cross siunčia 97 c. jūsų dolerio į ligonine. 
Ir tai malonu? Taip. Patenkinti? le.
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PULK.KAZIŪ GRINIAUS PROFILIS imu -», a
Ign. Andrašiūnas

Nešališkas Lietuvos kariuo
menės istorijos tyrinėto jas nega
lės nepastebėti to fakto, kad ma
žų tautų kovas dėl laisvės lemia 
netik divizijų karo lauke laimė
ti mūšiai, bet susidariusios is
torinės sąlygos ir stipri propa
gandos {tampa tuo metu vyrau
jančių idėjų kovoje. Po pirmojo 
pasaulinio karo vidurio Europoje 
ir Pabaltijyje susikūrė tautinės 
valstybės nevien tik tų tautų ryžtu 
ir nepalaužiama valia, bet taip pat 
ir esant palankioms politinėms 
sąlygoms. Pirmojo pasaulinio 
karo išdavoje iš Europos politinio 
lauko buvo išjungtos, ar dalinai 
sustabdytos, didžiųjų imperialis
tų gigantų, Rusijos ir Vokietijos, 
jėgos. Rusija buvo užimta savo 
vidaus revoliuciniais padariniais 
o Vokietija sunkiai pergyveno po
kario politinius, ekonominius ir 
ūkinius slogučius. Dalinai tai pa
gelbėjo gimti jų {tekų sferoje 
buvusiom naujom tautinėm vals
tybėm. Ryškus stiprios propagan. 
dos {tampos laimėjimas yra n 
Pas. karo finalas. Eisenhowerio 
ir Montgomery armijos jau buvo 
prie pat laimėjimo ir lengvai ga
lėjo savo rankose turėti Berlyną 
ir raktą { Europos taiką. Tačiau 
stipri Stalino propaganda pasi
rūpino Jaltoje iš anksto, kad lai
mėjimo laurai atitektų Kremliaus 
raudoniesiems generolams.

XIX a. ir XX a. pradžioje Eu
ropoje vyravo tautiškumo laiko-
tarpis. Tuo metu per visą Eu
ropą, kaip gaivinanti oro srovė, 
nuūžė tautų išsilaisvinimo viltis. 
Šitos dvasios nepaliesta neliko 
ir Lietuva. To meto visi didieji 
europiniai sąjūdžiai ir mūsų tau
tos kamiene rasdavo savo atbal
sius. Prancūzijos revoliucijos 
laisvės idėjos greitai pasiekė 
Lietuvos valstiečius ir lietuviš
kai dar galvojančius bajorus. Pa
sipriešinimo kova nuo Kosciuš
kos sukilimo laikų nuolat papildė 
emigraciją { Vakarus. Lietuvoje 
vyko tylus pasikeitimo vyksmas 
brendimas naujų jėgų. To vyksmo 
pasėkoje gimė: Aušros ir Varpo 
gadynė. Ir visai teisingai sako
ma, kad tai buvo lietuvių renesan. 
so, arba atgimimo pradžia.

Šitokių vyraujančių idėjų {tam
pos metu varpininko dr. Kazio 
Griniaus šeimoje 1899 m. rugsė
jo mėnesio 8 dieną Pilviškiuose 
gimė pirmasis šeimos {pėdinis 
Kazys Grinius. Nežiūrint, kad jis 
gimė inteligento - gydytojo šei
moje, bet nelengvi buvo jo gyve
nimo keliai. Jau penktuose jo gy
venimo metuose j{ ištiko pavojin
ga liga: "encephalitis" — sme
genų plėvės uždegimas. Bet tėvo 
dr. K. Griniaus ir motinos brolio 
dr. Pavalkio rūpesčiu ir pastan
gomis jaunas Kazys laimingai pa
sveiko. Pirmojo Pas. karo audros 
Grinių šeimą nubloškė { tolimą 
Kaukazą, - Kislovodsko miestą. 
Ten Grinių šeimą ištiko skaudi 
nelaimė. Bolševikų sukeltoje re
voliucijoje pradėjo siausti plėši
kų ir žmogžudžių gaujos visoje 
Rusijos imperijoje. Ši banga už
liejo ir Kaukazą. Dr. K. Grinius 
tuo metu buvo mobilizuotas ir tar
navo vyresniuoju gydytoj u Juodo
sios jūros laivyne. Atvykęs savo 
šeimos aplankyti, rado žmoną Ja
niną ir dukrelę Gražiną nužudy
tas, namą apiplėštą. Jaunasis 
Kazys Grinius šios nelaimės me
tu buvo išvykęs { mokyklą. Išli
ko gyvas, bet našlaitis. Kislo- 
vodske jis baigė gimnaziją. Da
lyvavo I Pa's. kare ir 1919 metais 
buvo pakeltas { karininko laips
nį

Tais pat metais, rudenj grjžęs 
{ Lietuvą {stojo { Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės Pir
mąjį raitelių pulką. Lietuvos Ne
priklausomybės karams pasibai
gus, buvo komandiruotas { Pran
cūziją, kur baigęs karo mokyk
lą, vėl gr{žo Lietuvon jau Lietu
vos aukštųjų karininkų kursų ins
truktorium. Vėliau baigė Belgi
jos gen. štabo akademiją. Grį
žęs tarnavo Lietuvos kariuome
nės rikiuotėje ir štabe. Tuo pačiu 
laiku lektoriavo Lietuvos karo mo
kykloje. Nuo 1937 metų buvo divi
zijos štabo viršininku. Vėliau iš
ėjo diplomatinėn tarnybon — Lie* 
tuvos karo atstovu Vokieti jai. Bū
damas Berlyne susekė ir pranešė 
Lietuvos Vyriausybei apie gre
siančius Lietuvai pavojus. O kai 
bolševikai okupavo Lietuvą, pulk. 
K. Grinius protestuodamas prieš 
vokiečių nacių politiką Lietuvos 
atžvilgiu, apleido Vokietiją ir iš
sikėlė {New Yorką.

*

Gen. štabo pulk. Kazys Grinius.

Tai toks kario - diplomato ke
lias, kuris žymėjo jo gyvenimo 
gražiausias dienas ir tarnybą sa
vo tautai ir jos laisvės idėjai. 
Pulk. K. Griniaus asmenybėje 
buvo radę ano meto vyraujančios 
mūsų tautoje idėjos gražiausius 
atspindžius. Visus ano meto {vy
kius ir mūsų valstybės nepasise
kimus Ir laimėjimus vertino blai
viai, su šaltu kario protu ir dip
lomatiniu mūsų valstybės ateinan
čių dienų numatymu...

Lietuvos laisvės sutemųdrama 
pulk. K. Griniui leido teisingai 
suvokti istorijos dėsnį kad isto
rija kartojasi žmonių veiksmais, 
bet ne {vykiais. Kad daugiau kaip 
prieš šimtą metų prancūzų socia
linio filosofo Proudhono ištartas 
posakis: -- istorijos varomoji 
jėga, kelianti vis naujus teisin
gumo aspektus, yra labai dar toli 
nuo gyvenimo tikrovės. Mūsų tau
toms nešanti laisvės karalaite dar 
turi plačius ašarų ir kraujo upe
lius peržengti, iki ji galės {žieb
ti laisvės aušrą... Taip pat jis su
vokė, kad ne Vokietijos geležinės 
divizijos iš pergalės mūšio gr{š 
laurų vainikais apipintos, bet per
galės tikruosius laimėjimus pa
sisavins dar tuo metu sunkiai at
spėjamas nežinomasis...

Plati karo istorijos lektūra ir 
karinių diplomatų pažintys jam 
leido susidaryti II Pas. karo lau
ko viziją. Jis numatė,kadbeskait
lingos ir gerai paruoštos kariuo
menės šiame kare apims dar vi
są žemės rutulio veidą ir stipri 
idėjinė propaganda. Idėjų kovos 
lauke vaidins didelj vaidmenį klas . 
tos, melo, apgaulės ir išdavystės 
šalininkai ir jiems parsidavę tar
nai. Šitokių samprotavimų apim
tyje pulk. K. Grinius netikėjo { 
greitą ano meto Vokietijos karo 
mašinos pergalę. Jis numatė, kad 
kova dėl Lietuvos laisvės bus il
ga, sunki ir reikalaus be galo 
daug aukų, ištvermės ir valios. 
Ir kai jis apsisprendė vykti I 
Thomas Jefferson ir Thomas 
Payne tėvynę ir ten ieškoti savo 
tėvynės laisvės kovai paramos ir 
savo tautiečių pagalba tą kovą tęs
ti iki galutinės pergalės, jis žino-

VASAROTOJŲ 
DĖMESIUI

Geriausia praleisti atos
togas garsiame ČADE 
GOD, Centerville. Mass., 
kurorte, puikiame Atlan
to vandenyno paplūdimy, 
gražioje ir patogioje Lie
tuviškoje Vieškalnių DU
BYSOJE. Lietuv iškas 
maistas.

Adresas: 1330 Bumps 
River Rd. Prašau kreip
tis šiuo adresu: 21 Bow- 
doin Avė., Bcston 21, 
Mass. Tel. GE 6-5139.

Z. A. Vieškalniai 

jo, kad iš ten kilo garsioji de
mokratinė tezė, kad tautinės vals
tybės valdžia turi paeiti iš 
žmonių, būti žmonių ir tarnauti 
žmonėms. Šį jo sumanymą gink
lo draugai ir artimieji norėjo pa
neigti ir {tikinėjo, kad tai būtų 
beveik mūšio lauke savo parei
gų neatlikimas, netesėjimas ir 
ieškojimas saugios vietos savo 
gyvybei apsaugoti.

Betgi pulk. K. Grinius { tuos 
patarimus ir kai kurių to meto 
žmonių galvoseną žiūrėjo kario ir 
politiko realisto akimis. Anot jo 
būdingo posakio: "Nepriklauso
mybė nėra dovana. Ją reikia iš
kovoti".

Ir šiam savo teigimui paremti 
jis turėjo pakankamai duomenų 
iš karo istorijos ir gyvenimo pa
tyrimo. Jo nesuviliojo gundanti 
iliuzija {žvelgti praeities ir da
barties {vykių tapatumą ir tikėti 
{istorijos rato pasikartojimą. Su 
dideliu atsargumu jis vertino kai 
kurių žmonių teigimą, kad jei vie
nas karas atnešė tautoms laisvę, 
tai dar nereiškia, kad pasikarto
jantis karas taip pat atneš toms 
tautoms šviesius laisvės pra
giedrulius. Jis teigė, kad istori
ja nepasižymi logiškumu ir dės
ningumu. Ir tuose pačiuose karo 
veiksmuose, ne visados pasikar
toja tos pačios {vykių pasėkos. 
Istoriją kuria žmonės. O žmonės 
ne visados yra nuoseklūs ir lo
giški. Labai dažnai kilniausių idė- 
jų sąjūdžiai gyvenimo tikrovėje 
neišvengiamai susidrumsčia ir 
gaunasi labai skaudžios ir šiur
pios nusivylimo pasėkos. Štai, 
1941 metais rugpiūčio mėn. 14 die
ną Franklin D. Roosevelt irWins« 
ton Churchill paskelbė Atlanto 
chartą, kurioje pasakyta: "sunai
kinus nacišką tironiją, įsiviešpa
taus pasaulyje tokia taika, kuri 
leis visoms tautoms gyventi sau
giai savo žemėse ir kuri garan
tuos visiems žmonėms visuose 
kraštuose galimybę gyventi be 
baimės ir skurdo". O šiandien šis 
idealas pasiliko labai dar toli nuo 
gyvenimo tikrovės. Pasaulis šian 
dien jaučiasi daug nelaiminges
nis, negu prieš kelioliką metų.

ATVAŽIAVĘ I CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

"SPARTA” atstovybę 
RADIJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI

Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505
Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629

Šitokia gyvenimo perspektyva 
pulk. K. Grinių skatino pasireng. 
ti ir pasiryžti dideliam, ilgam, 
ir sunkiam žygiui dėl mūsų tau
tos laisvės. Atvykęs 1941 m. ba
landžio mėnesi { JAV, pirmiau
sia susirūpino akcija gelbėti mū
sų deportuotus tautiečius {Sibi
rą. Taip pat jis įsijungė { Ame
rikos Lietuvių Tarybos veiklą dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. Tarybai 
{steigus Amerikos lietuvių infor
macijos centrą New Yorke pulk.
K. Grinius { j{ {ėjo, kaip vienas 
iš keturių direktorių. Vėliau ji
sai dirbo Voice of America (Ame
rikos Balse) pranešėjų štabe. 
Pradžioje lietuvių kalboje, o vė
liau rusų kalbos tarnyboje, eida
mas redaktoriaus pareigas. š{ 
jo darbą teigiamai {vertino tos įs
taigos vadovybė.

Pulk K. Griniaus nueitas kelias 
paženklintas tauraus žmonišku
mo ir didžio pasiaukojimo ženk
lais. Jis atėjo { mūsų tautos ka
mieną garbingoje Dr. Kazio Gri
niaus šeimoje. Toleranto ir di
džiojo dėl Lietuvos laisvės kovo
tojo, buvusio Lietuvos ministerio 
pirmininko ir prezidento sūnus, 
pasižymėjo taip pat didelėm ir 
garbingom valstybės vyro savy
bėm. Jis buvo gilaus takto, dide
lės tolerancijos, šaunus džentel
menas, visada optimistiškai ir 
praktiškai sugebėjo žvelgti {mū
sų tautos svarbiųjų problemų 
sprendimus.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS MINĖJIMAS

Pavergtųjų Tautų savai
tės (Captive Nations Week) 
minėjimas šiais metais Phi- 
ladelphijoje Įvyks šių metų 
liepos mėnesio 18 diena, 
sekmadienį, 3 vai. po pietų 
prie istorinio Independance 
Hali pastato (Chestnut gat
vė, tarp penktos ir šeštos 
gatvių).

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

Jonynų vasarvietės pastatas ir jo vaizdas su baseinu. Šioje vietoje 
liepos 31 d. {vyks ALTS-gos Chicagos skyriaus ruošiamas balius.

Minėjimą rengia komite
tas, sudarytas iš 15 paverg
tų tautų atstovų, jų tarpe 
ir lietuvių.

Minėjimo progra m o j e: 
.JAV himnas, lietuvių kuni
go kleb. Dr. K. Batučio.in- 
vokacija, komiteto pirmi
ninko, prof. dr. J. App žo
dis, pagrindinė kalba prof. 
dr. L. Dobrianskio, iš Wa- 
shingtono, Philadelphi j o s 

rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY „500” kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISN'EY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKŲ RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

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

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

burmistro Tate ir Pennsyl- 
vanijos guberna t o r i a u s 
Scranton proklamacijos, re
zoliucijos, benedikcija, ir, 
pagaliau, vainiko padėji
mas prie Laisvės Varpo 
(Liberty Bell).

Tą pačią dieną, 1 vai. po 
pietų, istoriniame JAV ka
ro laive U. S. S. Olympia 
(kuris stovi Delaware upė
je, kur Chestnut gatvė pri
eina prie upės) pavergtųjų 
tautų atstovai pasirašys 
specialią rezoliuciją.

šie įvykiai yra svarbūs 
parodyti' pavergtųjų tautų 
ryštą būti laisvomis, dėlto 
būtina, kad galimai dides
nis būrvs lietuviu dalyvau
tu minėjime. Moterys pra
šomos pasipuošti tautiniais 
rūbais.

• Pranciškonų vasarvie
tėje Kennehunkport, Maine 
prasidėjo didysis vasaros 
sezonas. Privažiavo vasaro
tojų iš visų Amerikos ir 
Kanados vietų. Oras geras, 
baseine vanduo šiltas, jei 
kam Atlantas šaltas. Ber
niukų penkioliktojoj sto
vykloj yra visas šimtas už
sirašę. Vadovauja T. Rafa- 
elis, B. Kerbelienė. J. Bene- 
šiūnas ir eilė studentų. Me
tinė pranciškonų gegužinė 
būs rugpiūčio 1. Bus T. 
-Jurgio Gailiušio jubiliejinės 
mišios, švenčiant kunigys
tės sukaktį. Per Mišias gie
dos ir koncertą išpildys 
Bostono lietuvių choras, va
dovaujamas J. Kaninsko.
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L.
clevelande 

IR APYLINKĖSE

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖ
JIMAS SEKMADIENĮ, 

RUGSĖJO 19

LB Clevelando I ir II 
Apylinkės sutarė rengti iš
kilmingą LB Tautos šven
tės dieną sekmadienį, rug
sėjo 19, su pamaldomis 
abiejose parapijose, su iš
kilmėm Lietuvių Kultūri
niame Darželyje, ir su įspū
dingu koncertu tą popietį 
naujos parapijos salėje. 
Programą išpildys Čiurlio
nio Ansamblis ir jaunimas.

Draugijos prašomos tą 
dieną nieko nerengti — vi
suomenė paskirkit tą dieną 
Tautos šventei prisiminti.

• Metinė tautinių grupių 
"Vieno-Pasaulio Diena” tau
tiniuose darželiuose įvyks 
šį sekmadienį. Pradžia 2 
vai. po pietų. Programoje 
dalyvaus ir lietuvių grupė.

Programa bus kitokia, 
negu kitais kartais: vietoje 
tautinių šokių ar dainų, 
kiekvienos tautos dalyviai 
programos vedėjo bus su
kviečiami į sceną, paskirai 
apie kiekvieną tautą paaiš
kinant ir visos grupės su
darys didelį vainiką su 
Amerikos Laisvės stovyla 
viduryje.

Svečias kalbėtojas bus iš 
Connecticut, Frank Kovvals- 
ki, buvęs Kongreso atsto
vas, dabar prezidento John
sono paskirtas į komitetą 
sekimui priešvalsty b i n i ų 
gaivalų ir jų veiklos.

Iškilmės vyks lenkų kul
tūriniame darželyje, prie 
St. Clair Avenue. Po pro
gramos, lenkių moterų 
draugijos patieks svečiams 
užkandžių.

Paskiausiai prisidėję į 
kultūrinių darželių eilę yra 
estai. Jie ruošiasi savo dar
želio įrengimui.

• Kristina Eglė Vaičaity
tė, dėstanti anglų kalbą 
a u k štesniojoje mokykloje 
Sandusky, O. rajone, vasa
ros atostogas leidžia važi
nėdama po Europą. Iki šio
lei jau aplankė Olandiją, 
Vokietiją, įskaitant rytinį 
ir vakarinį Berlyną. Dau
giau kaip savaitę praleidu
si Paryžiuje, dabar ketina 
per pietų Prancūziją vykti 
Ispanijon, Italijon ir kt. 
Kelionę baigdama, rugpjū
čio 25 d. sės laivan grįžti į 
JAV.

Eglė prieš metus baigė 
Kento universitete pedago
ginius mokslus. Jos tėvai 
Antonina ir Vincas Vaičai
čiai, Dirvos skaitytojai ir 
rėmėjai, gyvena Garfield 
Hts., Clevelando priemiesty.

• Clevelando Vasaros Or
kestras liepos 21 d. pasiro
dys su Riehard Rodgers kū
rinių programa, diriguo
jant Skitch Hendersonui.

Dalyvauja eilė solistų, iš
pildant žymiausias Broad- 
way melodijas. Koncertų 
pradžia 8:30 vai. vak. Pub- 
lic Auditorium salėje.

Liepos 3 dieną Lietuviai Budžiai išleido ( kariuomenę (povande
ninių laivų laivyną) Al. Langę. Iš kairės šeštas Al. Langė su tėvų 
komiteto pirmininku A. Jonaičiu ir L. Budžių vadovu A. Pautienių,

Kazys S. Karpius, liepos 20 d. švenčiąs savo 70 metų gyvenimo 
sukakti, šalia jo gyvenimo draugė -- Ona Karpienė.

• Lietuviai Budžiui lie
pos 11 d. vėžino lietuvių vi
suomenę savo Palanga, tik 
šį kartą ne burėmis, o mo
toru. Pasivažinėti buvo pri
sirinkęs ne mažas mėgėjų 
būrys. Budžiams uoliai tal
kino savo motorlaivius tu
rintieji budžių tėvai ir rė
mėjai.

Pasivažinėjus, visi sve
čiai sekmadienio popietę 
jaukiai praleido Dr. J. Ma
čio sodyboje Budžių vado
vybės surengtoje gegužinė
je.

BALFO BĖDOS SU 
KONTROLE

Balfo Centras yra kaip 
žuvelė stikliniam inde. Jį 
turi teisę lankyti ir aktus 
patikrinti kiekvienas auko
tojas. Balfo operacijas ga
li tikrinti (ir tikrina) net 
penkios oficialios revizijos. 
Neseniai Balfo operacijas 
peržiūrėjo (ir pagyrė) In- 
ternal Revenue Service. 
prieš kelias dienas lankėsi 
Balfe ir tikrino 1963-64 me
tų rekordus Albany (N. Y. 
Statė) organizacijų depar
tamentas. Revizoriams vis
kas patiko, tik nenori tikė
ti; .jog Balfo organizacija 
1963-64 metais, sukeldama 
per 150,000 dolerių (pini
gais ir gėrybėmis), teišlei
do $128.36 lėšų telkimui 

(promotion). 1964-65 metais 
tam tikslui išleista $4C5.89. 
Ir vėl netikės revizoriai, 
bet kitokių skaitlinių nėra 
iš kur išplėšti.

BALFO ŠALPA
Tiesioginei šalpai Balfas 

per metus išleido 68,149 do
lerius. Buvo nusiųsta 26,853 
doleriai Vasario 16 Gimna
zijai (tam reikalui suauko
ta 23,253 dol.), Saleziečių 
gimnazijai duota 6,548 dol. 
Į pavergtą Lietuvą ir Sibi
rą nusiųsta 284 individua
lūs siuntiniai ir už juos su
mokėta 18,294 dol. grynais 
pinigais. Lenkijon pasiųsta 
83^ įvairių siuntinių, už ku
riuos sumokėta vien paštui 
5.831 doleris. Siuntinių tu
rinys vertas 24,000 dolerių, 
bet tai buvo supakuoti do
vanoti drabužiai (pasiųsta 
Lenkijos lietuviams 72 
vaistų siuntiniai 528 dol. 
vertės). Vokietijon išsiųs
ta O"1 rūbų siuntinių ir 6,112 
dolerių pinigais, individua
liai šalpai. Taip pat atski
rais atvejais siųsta šalpa Į 
tuziną pasaulio kraštų.

BALFO DARBININKAI

Balfo Centre dirba tik du 
apmokami (full time) dar
bininkai: reikalų vedėjas ir 
sekretorė; dar vienas žmo
gus ateina pastoviai padir
bėti dvi dienas savaitėje. 
Daug darbo praeitais me
tais atliko Balfo rėmėjai, 
savanoriai iš Brooklyno. 
Reikėjo ne tik įvairius raš
tus tvarkyti, su valdžios ar 
panašiom institucijom su
sirašinėti, reikėjo peržiūrė
ti per metus bent 5,000 pra
šymų, dokumentuoti, supa
kuoti ir išsiųsti 1,2^9 siun
tinius, vesti imigracines 
'■ylas, sutikti ir nalvdėti 
■migrantus ir pan. Be sava
norių talkos nebūtų įmano
ma tai padaryti. Lėšų sutel
kimui Balfo Centrui talkino 
direktoriai, ir vpač skyriai. 
Visokios revizijos vėl neti
kės, kad Balfas išleido tik 
4”5 dolerius lėšų sutelkimui 
fpromotion). bet tai ženk
las. kad lietuviai tautiečių 
vargą supranta, patys au
koja ir patys surenka šal
nai reikalingas lėšas, ne
laukdami kol Ralfo Centras 
apipils juos pamfletais, at
sišaukimais; telefonais, vi
zitais iš Centro ir pan. 
Tiems Balfo aukotojams ir 
aukų rinkėjams priklauso 
visa padėka.

Kun. L. Jankus,
Balfo Reikalų Vedėjau

V. Pliodžinsko nuotrauka

Dr. M. Vaitėno laidotuvėse atsisveikinimo žodį taria Chio Liet. Gydytojų Draugijos vardu dr. VI. Ra
manauskas. Prie karsto budi akademikų skaučių ir skautų garbės sargyba. Dešinėje Čiurlionio Ansamb
lio vyrų choras.

• Dr. Mykolo Vaitėno 
laidotuvės prasidėjo liepos 
13 d., 8 vai. vak. Della Ja
kubs & Son laidotuvių kop
lyčioje, kur gausiai susi
rinkę Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugijos nariai, skau
tų ir skaučių akademikai- 
filisteriai, daugelio kitų or
ganizacijų atstovai, arti
mieji bičiuliai ir malonaus 
gydytojo pacientai, išklau
sė atsisveikinimo žodžius, 
tartus jam artimų organi
zacijų vardu. Kalbėjo dr. 
VI. Ramanauskas, dr. Ma
tas, St. Barzdukas, Palūnas, 
S. Eidimtas, L. Leknickas. 
Atsisveikinimo apeigas pra-

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

OPPORTUNITY

For a future with a well 
known Midwest Manufac- 
turing Firm. We are now 
offering exelusive distribu- 
torships for a patented 
produet. No compętition. 
Factory trained personnel 
will assist you in setting 
up a tried and proven ad- 
vertising and merchandis- 
ing program. 100*i> mark 
up. Investment guaranteed. 
Minimum investment 
$1,000. Maximum $14,000. 
Ali replies confidential. For 
information write Director 
of Marketing, P. O. Box 
14049, St. Louis, Missouri 
63178.

UNITED MARKETING 
COMPANY

6286 Bartmer Avenue 
St. Louis, Mo. 63130 

(70-83)

PARDUODAMI NAMAI

12 šeimų plytinis aparta
mentas, virš $15,000 paja
mų per metus. Garažai. Ne
brangus.

šešių metų namas. 2 mie
gamieji žemai, padalintas 
rūsys, garažai. Labai dide
lis sklypas su sodu.

Mūrinis 2 šeimų 5-5 pa
dalintas rūsys, garažai, 14 
metų senumo. Euclid, Ohio.

4 miegamųjų, vienas pir
mam aukšte, prie pat E. 
185 gt.

Bungalow, 2 miegamieji 
žemai, rūsys, garažai, labai 
švarus.

Vienos šeimos namas ne
toli Neff Rd. ir bažnyčios. 
Prašo tik $15,900.

Mažas namas be rūsio. 
Vienas garažas. Netoli E. 
185 gt. Prašo $11,500.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 gt. IV 1-6900 

arba KE 1-2190 

vedė O. L. Gyd. D-jos pirm, 
dr. A. Martus. Čiurlionio 
Ansamblio vyrų choras, va
dovaujant muz. A. Mikuls
kiui. giedojo.

Liepos 14 d. ryto įvyko 
gedulingos pamaldos šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je. Pamaldas laikė klebono 
pareigas einąs kun. P. Dze- 
goraitis, asistuojant kun. 
Sabaliauskui ir kun. Goldi- 
kovskiui. Pamaldų metu 
giedojo solistė Aldona 
Stempužienė. čelo solo gar
sais savo bičiulį išlydėjo 
muz. Alf. Mikulskis. Vargo
nais lydėjo muz. P. Ambra-
zas.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Kviečia visus stoti į klubą nariais.

Lietuvių Klube veikia įvairių lietu
viškų laikraščių — žurnalų skaitykla, te
levizija, transliuojamos Tėvynes Garsų 
radijo valandėlės programos ir yra įvai
riausių kitų pramogų, smagiam savait
galių ir šiaip vakarų praleidimui.

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 ■ 7770

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

JAKUBS & SON

Gausus būrys vėlionies 
bičiulių ir artimųjų išlydė
jo jį i amžiną poilsio vietą 
Ali Souls kapinėse, Cleve
lande.

I’ALIKIMUI SUTVAR
KYTI PARDUODAMAS 

NAMAS
Nottingham rajone. Dvie

jų šeimų; šeši ir penki 
kamb. plius pramogoms 
kambi. Puikiame stovyje. 
Reikia pamatyti, kad įver
tinus. Priimamas kiekvie
nas tinkamas pasiūlymas.

Teirautis tel. IV 6-4713.
(78-81)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. J. Kaškelis, iš To
ronto, pratęsdamas Dirvos 
prenumeratą, prisiuntė 10 
dol. auką.

Dr. J. Kaškeliui. o taip 
pat. visiems, prisidedan
tiems savo auka prie spau
dos išlaikymo, priklauso 
nuoširdi padėka.

Med. gydytojas Edvardas Ra
gauskas.

NAUJAS LIETUVIS
GYDYTOJAS

Senatorius CLAIBORNE PELL 
(D. - R.I.), Senato užsienio reika
lą komisijos narys ir mūsų rezo
liucijų žygio rėmėjas. Neseniai 
ragino savo kolegas senatorius 
pravesti vieną rezoliuciją ir Se
nate Lietuvos bylos reikalu.

Jk.M.SIaboko netekus

ypatingai iš Lietuvos atvyks
tančių menininkų pasirodymams 
Vienoje. Turėjo ryšių su austrų 
spaudos žmonėmis. Hitleriui už
ėmus Austriją, grižo (Joniškiir 
tvarkė savo tėvų ūkj. Deja, neil
gai, nes rusams okupavus Lietu
vą buvo suimtas ir pasodintas J 
kalėjimą. Antru kartu sovietams 
įsiveržiant, dr. M. Slabokas jau 
buvo pasitraukęs Vokietijon.

Nuo 1952 metų su žmona at
vyko l Ameriką ir pastoviai ap
sigyveno Elizabethe. Kaip ir vi
siems taip ir jam iš pradžių gy
venimas buvo kietas ir neleng
vas. Tačiau kuri laiką padirbęs 
pramonėje, gavo darbą sau arti
moje srityje — naujų vaistų tyri
nėjimo centre Scheringo terapi
jos institute, kur išdirbo iki pat 
mirties. Buvo parašęs straipsnių 
Experimental Biology žurnale ir

Dr. Marijonas Slabokas

1957 metais tapo priimtas nariu 
{ New Yorko Mokslų Akademiją. 
Jo darbas kolegų terpe buvo greit 
pastebėtas ir jis buvo {vertintas 
kaip geras savo srities žinovas.

Velionis, būdamas tautinės min
ties žmogus, priklausė ALTS Eli
zabetho skyriui. Buvo labai malo
naus būdo džentelmenas.

A. L. TAUTINES SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS 
Š. M. LIEPOS 31 D. (ŠEŠTADIENĮ) RUOŠIA 

VASAROS BALIU
TAUTINĖS S-GOS CENTRO IR VILTIES D-JOS VALDYBŲ PRIĖMIMĄ, 

kuris įvyks Chesterton, Ind., Michigano paežerio naujausioje ir moderniausioje 
p.p. Jonynų vasarvietėje (sodyboje).

Programa: 6-8 vai. koktailis. 8-10 vai. vakarienė ir meninė dalis. 10 
vai. — šokiai Terasoje, grojant NEO-LITHUANŲ ORKESTRUI. Esant blo- 
gesniam orui, šokiai vyks erdvioje vėsinamoje salėje.

Visi svečiai kviečiami atvykti visai dienai pasinaudoti puikai maudymosi 
baseinu bei gražia ir jaukia sodybos aplinka.

Vietų skaičius ribotas. Dėl rezervacijų skambinti p. šiaučiūniui telef. HE 
4-1979.

Chicagoje kvietimus galima įsigyti: 69 Meno Galerijoje, 2612 W. 69 St., tel. 
778-0505 ir Ciceroje p. V. Račkausko prekyboje, 5113 Cermak Rd., tel. TO 
3-5864.

A. L. Tautinės S-gos Chicagos 
Skyriaus Valdyba

PaskutinJ patarnavimą J amži
nojo pilsio vietą Šv. Gertrūdos 
kapinėse suteikė kun. Juozas Pra- 
gulbickas palydint gausiam gimi
nių ir tautiečių-vienminčių bū
riui. Atsisveikinimo žod{ sky
riaus vardu pasakė Henrikas Bi- 
tėnas. Pažymėtina, kad Dr. M. 
Slaboko kolegos - bendradarbiai, 
patyrę jo simpatijas tautinei min
čiai, Elizabetho skyriui atsiuntė 
laišką ir gražią auką prašydami 
tai panaudoti jo atminimui lietu-

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

ZLVo#/ DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU/O KETVIRČIAIS... INVESTMENT 
SĄSKAITOMS.

Dar prieškariniai emi
grantai Jonas ir Ona Ra
gauskai, dabar turi gražų 
ūkį R. R. 2, Wardsville, 
Ont., tikrai gali pasididžiuo
ti savo sūnumi Edvardu 
Ragausku, šį pavasari bai
gusiu Western Ontario 
(Londone) Univer s i t e t o 
medicinos fakultetą ir ga
vusį med. gydytojo teises 
ir vardą.

Tai palyginti gana jau
nas vyras, vos 26 metų, bet 
jau spėjęs baigti to paties 
universiteto du fakultetus: 
1960 metais jis gavo Bache- 
lor of Arts, o dar med. gy
dytojo vardą. Jaunasis gy
dytojas, nors gimęs Kana
doje — Toronte, bet puikiai 
kalbąs lietuviškai.

Gydytojo praktiką atlikti 
E. Ragauskas pasirinko vie
ną Toronto ligoninę.

Vietos lietuviai džiaugia
si turi iš savo tarpo pirmą 
lietuvį gydytoją.

Linkėtina jam geriausios 
sėkmės ir šviesiausios atei
ties. L. E-tas

Šių metų gegužės mėn. 25 die
ną sustojo plaukusi Elizabetho 
Tautinės Sąjungos nario dr. Ma
rijono Slaboko širdis. Jis atsi
skyrė su šiuo pasauliu palikda
mas giliam liūdesy žmoną Mari
ją, gimines ir prislėgtą Eliza
betho visuomenę. Nors jau per ei
lę metų ligos kamuojamas ir pa
kirstas, velionis prieš paskutinę 
dieną ligoninėje jautėsi visai ge
rai ir sekančią dieną vylėsi grį
šiąs I namus. Deja, žmogaus pla
nai ir viltys pradingsta kaip sap
nas, kai visagalė mirtis pasibel
džia I duris... Jis mirė sulaukęs 
62 metų amžiaus.

Dr. M. Slabokas buvo gimęs 
Laižuvoje, o augęs Joniškyje, kur 
jo tėvai turėjo vaistinę. Pradėjęs 
gimnaziją Mintaujoj, ją baigė Ry
goje 1920 metais. Vėliau studija
vo Bazelyje ir Giessene, Vokie
tijoje, kur ir baigė mediciną 1930 
metais, gilindamasis psichiatri
joje. Pabuvęs Lietuvoje, velionis 
vėl išvyko ( užsienį, iš pradžių 
gyveno Prahoje, o vėliau apsisto
jo Austrijoj, kur Vienos ligoninė
je nuo 1935 iki 1939 metų dirbo dau
giausia ginekologijoje. Taigi, bu
vo {sigijęs dvi medicinos gydyto
jo specialybes. Gyvendamas Vie
noje glaudžiai palaikė ryšius su 
Lietuvos generaliniu konsulu 
pulk. B. Štenceliu ir faktinai 
jam per eilę metų talkininkavo,

vių reikalams. Tebūnie jam leng
va svetinga Amerikos žemė!

J. Veblaitis

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

A t A

ROZALIJAI GRUZDIENEI 

pavergtoje Tėvynėje mirus, sūnų inž. VINCENTĄ 

GRUZDĮ ir šeimą nuoširdžiai užjaučia

Jadvyga ir Justinas Gečiauskai 
Teresė ir Algimantas Gečiai

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME
CAPE COD - OSTERVILLE

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

Pulk. PRANUI SALADŽIUI
mirus, našlę SALADŽIUVIENĘ, dukrą DANUTĘ, 

sūnus VYTAUTĄ, JUOZĄ ir jų šeimas, didžioj 

liūdesio valandoj, nuoširdžiai užjaučiame

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 
Rochesterio Skyrius

Visada mielam, visada maloniam
DR. MYKOLUI VAITĖNUI

per anksti nukilus j amžinybę, skausme likusius 
žmoną ALBERTĄ, dukrą RAMINTĄ, sūnų RI
MANTĄ, gimines ir artimuosius visa širdimi už
jaučiame

Laikūnų ir Vaičaičių šeimos

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. pės

čiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveika
tą, todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.
Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir priima svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ. Mrs. 
M. Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, 

Mass. 02655, telef. 428-8425.

A t A

DR. MYKOLUI VAITĖNUI

mirus, jo žmonai, sūnui ir dukteriai gilią užuo

jautą reiškia

•Dr. Petras Stungys ir šeima

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžius įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1447 So. 19t h Court, Cicero. Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;
Suburban Phone: 656-6330.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 60th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. 3 Str. French Cognac ....... ..........
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P. .
3. Armagnac Imp. French Brandy •.
4. Riccadonna Vermouth 30 oz..........

.. 5th

.. 5th
. 5th 

Bott.

4.59,
4.89
4.39
1.29

5. Zubrovka 100 proof ...............................5th 4.75
6. Napoleon Imp. French Vermouth ....... 5th 1.19
7. Bordeaux French Wine ....................  .. 5th 0.98

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