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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

POLITINIAI UŽKULISIAI
PASKUTINIUOJU LAIKU SPAUDOJE PASIRODĖ TIEK ATIDENGIMŲ IR SPEKULIACIJŲ APIE JAV 
UŽSIENIO POLITIKOS UŽKULISIUS, KAD NET DAROSI GAILA TŲ, KURIEMS LIKIMAS LĖMĖ VA
DOVAUTI TAI POLITIKAI. - KIAULIŲ ĮLANKA IR KENNEDY - VIETNAMAS IR JOHNSONAS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1962 metų pabaigoje preziden

to John F. Kennedy patarėjas 
Theodore C. Sorenson pranešė 
savo 'bosui*, kad vienas Įžymus 
rašytojas norėtų susipažinti su 
slaptais invazijos Į Kubos ’Klau 
lių Įlanką’ dokumentais. Kaip ži
nia*, toji ‘invazija* pasibaigė di
džiausia nesekme, ir atsakomybė 
už tai krito ant J. F. Kennedy pe
čių. Kennedy atsisakė leisti. 
"Tam dar ne laikas — pasakė 
jis Sorensonui — "o be to, mes 
norime patys papasakoti tą isto
riją".

Kennedy taip ir nesulaukė tam 
tinkamo laiko. Bet du jo artimi 
patarėjai ir padėjėjai -- tas pats 
Sorenson ir Arthur M.Schlesin- 
ger dabar tą istoriją papasakojo 
savo knygose, kurių pirmoji iš 
dalies yra perspausdinama Look 
žurnale, o antroji Life. Nors abu 
autoriai yra JFK gerbėjai ir sten
giasi kaltę suversti ant kitų pata
rėjų, tačiau tos pastangos galų 
gale nueina niekais. JFK lieka už 
tą avantiūrą atsakingas. Kaip ei
linis pilietis negali teisintis Įsta
tomų nežinojimu, taip politikas 
negali atsisakyti atsakomybės už 
savo žygius. Paties JFK Įsakyta 
invazija buvo ko gero paskutinė 
proga atsikratyti komunistinio re. 
žimo Lotynų Amerikoje, nors ją 
ir reikėtų paremti JAV karinė
mis pajėgomis. Ir kodėl ių ne
panaudoti’, jei ir invazijos brigada 
buvo amerikiečių apmokyta, ap
rūpinta ir net iki pat karo veiks
mų pradžios vadovaujama? Pre
zidentas Johnsonas nusiuntė sa

Organizuoja žygį į Jungtines Tautas

Antanas Mažeika ir dr. Algirdas Budreckis šiuo metu važinėja po 
lietuvių kolonijas organizuodami komitetus paremti Lietuvos laisvi
nimo demonstracijai lapkričio 13 d. New Yorke. Tą dieną planuoja
ma New Yorke suruošti masinę protesto eiseną prie Jungtinių Tautų 
ir Madlson Square Garden arenoje mitingą pademonstruojant Ame
rikos politiniams sluoksniams lietuvių kovą dėl Lietuvos išlaisvini
mo. Chicagoje jau susiorganizavo tam žygiui remti aktyvo branduo
lys Į kurĮ (eina: A. Avižienis, T. Blinstrubas, V. Germanas, A. Ku- 
čys, A. Mažeikienė, V. Mažeika, G. Procuta.J. Stanulytė, A. Šantaras, 
dr. K. Šidlauskas, A. Rėklaitis ir T. Remeikis. Centro komiteto atsto
vai A. Mažeika Ir A. Budreckis š( savaitgalĮatvyksta Į Clevelandą ir 
čia organizacijų atstovams padarys pranešimą.

vo kariuomenę Į Santo Domingo, 
nors ten padėtis nebuvo tokia 
kritiška kaip Kuboje!

Schlesinger pasakoja apie JFK 
nusivylimą Valstybės Departa
mentu ir pačiu Valstybės Sekre
torium Dean Rusk, kur( ruošėsi 
pašalinti po 1964 m. rinkimų. 
Valstybės Departamentas kaip ir 
jo galva neparodę jokios iniciaty
vos pakeisti nusistovėjusią poli
tinę liniją ir praktiką. Tačiau ką 
padarė pats JFK su savo naujais 
patarėjais?

Dabar atrodo, kad JAV pozi
cija šiandien tikrai būtų geres
nė, jei užsienio politiką toliau va
rytų, kad ir su silpna vaizduote, 
bet kiek patyrę biurokratai, ne
gu naivūs jauni politikai, apsi
statę dar naivesniais profeso
riais.

Jėgos balanso sunaikinimas ir 
liguistas sovietų draugystės ieš
kojimas buvo ne biurokratų - val
dininkų sumanymas, bet prezi
dento Roosevelto ir jo patarėjų 
idėja. Jos pasėkoje JAV noromis 
nenoromis atsidūrė pasaulio po
licininko rolėje. Ir kaip ji nebū
tų nemaloni ir sunki, negali iš jos 
pasitraukti, neužleisdamos savo 
pozicijų komunistams. Tokioje 
būklėje nieko neišgalvotų ir pats 
Saliamonas.

**»
Kolumnistas Charles Bartlett 

pasakoja, kad 1954 m. birželio 
mėn., kada Eisenhowerio admi
nistracija svarstė Dien Bien Phu 
apsuptiems prancūzams pagalbos 
lėktuvais ir parašiutininkais klau

Simą, senatorius L.B. Johnsonas 
tam labai priešinosi, net kumš
čiu mušdamas Į prezidento stalą. 
Johnsonas. taip nieko nenorėjo 
girdėti apie Vietnamą, kad net 
vėliau, tapęs viceprezidentu, jis 
nesutiko prezidento Kennedy siū
lomas vykti Į Vietnamą, jog už
tikrinus JAV pagalbą preziden
tui Diemui.

Likimo ironija lėmė, kad da
bar tas pats Johnsonas turi siųs
ti kariuomenę Į tą pasaulio už- 
kampĮ, privačiai teisindamasis: 
"Eisenhoweris Įsipareigojo, 
Kennedy tą Įsipareigojimą su
tvirtino, o aš Į jį Įklimpau”. 
Gaila, kad jis nepaminėjo dar 
vieno savo pirmatakūno -- Roo- 
sevelto. Istorija būtų lengviau 
suprantama.

Pagal Evans-Novak, preziden
tas turi skaitytis su gana dide
le opozicija demokratų partijoje. 
Jei prieitų prie balsavimo, pre
zidentas gautų daugumą tik su 
respublikonų pagalba. Tiesa,toks 
balsavimas nėra reikalingas. 
Prieš metus kongresas priėmė 
rezoliuciją, kuria prezidentui bu
vo duoti labai platūs Įgaliojimai 
"griebtis visų reikalingų žygių. 
Įskaitant ir karo jėgų panaudo
jimą". Tai buvo po JAV karo 
laivų užpuolimo Tonkino Įlanko
je. Ir labai galimas daiktas, kad 
jei prezidentas tada būtų pilnai 
panaudojęs tą jam pareikštą pri
tarimą, šiandien padėtis būtų 
daug geresnė, bet tada reikėjo 
skaitytis su artėjančiais rinki
mais.

Tai labai ryškiai parodo, su 
kokiais sunkumais susiduria JAV 
užsienio politikos vairuotojai — 
mėgėjai ir profesionalai. Gyve
nimo realybė verčia elgtis ne taip 
kaip norėtųsi.

šalia to yra Įvairiausių inte
resų ir Įtakų grupių, kurios spau
džia veikti vienaip, o ne kitaip. 
Prezidentas ir kongresmanai ne
gali iš akių išleisti rinkikų nuo
taikų. Ir užsienio politikoje jie 
dažnai vadovaujasi vidaus poli
tikos sumetimais. Kennedy neno
rėjo iš karto atsisakyti nuo inva
zijos Į Kubą plano, nes bijojo 
respublikonų kritikos. Johnso- 
nas, jei patikėti JoeAlsopui, Gold* 
bergą ištraukė iš Vyriausio Teis
mo ir pasiuntė ambasadorium 
prie JT { New Yorką ne tam, kad 
"neužgestų taikos žvakė", o tam,

• PREZ. JOHNSONO taupumo 
politika liečia ne tik šviesas Bal
tųjų Rūmų koridoriuose, bet ir 
karinės vadovybės projektus. Jis 
nubraukė apie 60 Įvairių "tyrimo 
darbų" projektų, kurių vienas 
būtų kainavęs 6 mit dol. Tai — 
nustatymas revoliucijos priežas
čių P. Amerikoje...

• AMERIKIEČIAI PRANEŠA 
Vietname netekę 64 lėktuvų. Tuo 
pat metu Hanoi režimas giriasi 
numušęs per 400.

• KUR DINGO KUBOS VADAI, 
kilo klausimas, kai liepos 26 d. 
iškilmėse Castro kalbėjo apie 
Kubos ūkj, veikiantį kaip senas 
garvežys — 25% savo pajėgumo.

Che Guereros paveikslai ka
bėjo šalia Castro, nors paties 
Guereros niekas nematė jau 5 
mėnesius. Bet — kabėjo lrCien- 
fuegos paveikslai, nors jis pats 
dingęs nuo 1959 metų... 

kad turėjus savo žmogų politi
niai taip svarbiame New Yorke. 
Savo veikla Jungtinėse Tautose 
Goldbergas galėtų (gauti didelio 
populiarumo ir New Yorke, even
tualiai kandidatuoti Į tos valsty
bės gubernatorius ir ko gero būti 
nominuotas Į viceprezidentus. 
Tai būtų pirmas žydiškos kilmės 
kandidatas Į viceprezidentus, ku
rį New Yorko gyventojai labai 
smarkiai remtų. Žodžiu, su Gold- 
bergu savo pusėje, Johnsonas lai
kytų, taip sakant, po šachu irda- 
bartinĮ viceprezidentą Humphrey 
ir kitą konkurentą -- Robert F. 
Kennedy. Įdomu, kad Kennedy gi
minės ir Goldbergo santykiai yra 
labai geri, tačiau -- pastebi Al- 
sopas — ir geriausia draugystė 
retai kada išsilaiko, susidūrus 
politinių ambicijų konflikte.

Pasidairius tokiuose politi
niuose užkulisiuose belieka gai
lėtis tik pačių JAV. Kas dar turi 
intereso rūpintis tik jų reikalais.

DENVERIO LIETUVIAI NEGAUSUS, BET SAVO
DARBAIS PRALENKIA KITUS

Pavergtųjų Tautų Taryba (The 
Captive Nations Council)Colora- 
do valstijoje yra ypač veikli. Be 
pabaltiečių ją taip pat atstovauja 
čekoslovakai, lenkai, vengrai ir 
ukrainiečiai. Turėdami mažiau 
negu šimtą narių, lietuviai suda
ro vieną iš mažesnių grupių šio
je apylinkėje, tačiau pagrindinai 
veikimas yra vedamas pirmi
ninko Juozo Lataičio ir vicepir
mininko, latvių atstovo, dr. Au
gust Dargevics.

Latvių gyventojų Denverio ir 
Colorado Springs apylinkėse yra 
keletą kartų daugiau negu mū
siškių — virš 300 žmonių. Yra ir 
gražaus jaunimo , kur{ mūsiš
kiams teko neseniai sutikti ir iš
girsti dainuojant latvių gegužinė
je, kurion buvome pakviesti ir pa
vaišinti. Galima sakyti, kad lie
tuvių-latvių santykiai šioje apy
linkėje yra itin glaudūs.

P.T. Taryba glaudžiai bendra
darbiauja su veikliu "Interna- 
tlonal House” Denveryje. Tai yra 
kultūrinis centras užsieniečiams 
(ypač studentams) ir vietiniams, 
supažindindamas svetimtaučius 
su Amerikos gyvenimu ir 
taip pat skleidžiąs kitų tautų 
kultūrą amerikiečių tarpe {vai
riomis kultūrinio pobūdžio pa-

- Laikykis, Fidelį Tu turi mankštintis Pietų Amerikos puolimui!

Senatorius Gordon Alioti, savo kalboje per Pavergtųjų Savaitės 
minėjimą Denveryje priminė, kad nereikia duotis apgaunamiems ta
riamo komunizmo suminkštėjimo. Komunistų tikslas dėl užvaldymo 
viso pasaulio nėra pasikeitęs ir dabar pats laikas kelti balsą prieš 
komunistų agresiją Europoje.

skaltomis, meninėmis parodėlė
mis, tautiniais šokiais, ar viešo
mis diskusijomis Įvairiomis te
momis. Karts nuo karto yra skai
tomos viešos paskaitėlės Pabal
tijo ir kitų bolševikų okupuotų 
tautų temomis. Lietuviai taip pat 
dalyvauja kasmetiniame "Inter- 
national Festival", kuriame kiek
viena tautybė paruošia savo dai
lės parodėlę.

International House yra parū
pinęs iš Denverio KB TV stoties 
seriją mėnesinių programų, ku
rios prasidėjo šių metų vasario 
mėnesĮ ir tęsis iki rugsėjo mėn. 
Kas mėnesĮ skirtingai tautybei 
yra skiriamas 20 minučių laikas 
televizijoje supažindinti ameri
kiečių publiką su atit. tautos is
torija ir dabartine komunistine 
okupacija. Programa yra diskusi
jų pobūdžio, komentatoriui klau
sinėjant dalyvius. Lietuvių valan
dėlė buvo rodoma liepos mėne
sio 9-tą dieną, kurioje dalyvavo
C. Zaweckis ir A. Vosylius. At
rodo, jog šis programų ciklas tu
ri pasisekimą: TV stotis pasiūlė 
duoti laiką, jei P.T. Taryba pa
ruoš panašią antrą seriją kiekvie 
nos tautybės kultūrinei temati
kai diskutuoti.

Pavergtųjų Tautų Savaitės mi

nėjimas liepos mėnesj yra, aiš
ku, reikšmingiausias metinis Įvy
kis šiai grupei. Kaip ir praeitais 
metais, taip ir šĮmet, nariai ir 
talkininkai 
laiko šiai

dėjo daug pastangų ir 
savaitei pasiruošti.

gubernatorius JohnColorado
Love, savo proklamacija liepos 
mėnesio 11-17 dienas paskelbė 
Pavergtųjų Tautų Savaite. Ke
liolika dienų prieš tai miesto vi
suomenė buvo informuojama apie 
šios savaitės reikšmę per kitą 
Denverio TV stotį pietų meto pro
gramoje. Birželio mėn. 30 turė
jome 20 minučių "Baltic Statės" 
valandėlę, kurioje dalyvavo es
tas, latvis ir mūsų atstovas Al
gis Aleksiūnas. Dalyviai kalbė
jo apie komunistinę okupaciją 
Pabaltijy, ši KCTO TV stotis 
yra ypač duosni mūsų reikalams. 
P.T. Savaitės proga sutiko duoti 
net šešias 20 minučių ilgio pro
gramas kasdieną nuo liepos 8-tos 
iki 15-tos (išskyrus šeštadienį ir 
sekmadienį) Pavergtų Tautų rei
kalams skleisti. Atskiros tauty
bės dalyvis skirtingomis dieno
mis trumpai diskutavo su TV ko
mentatoriumi savo tautos bol
ševikinę okupaciją ir dabartinę pa-

(Nukelta Į 2 psl.)
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HIROSHIMA (2)

Trumanas apie bomba sužinojo
tik davęs priesaiką

Hiroshimoj buvo ramu, bet in
teligentija nerimavo klausdama, 
ar kartais amerikiečiai neskiria 
jiems baisesnio bombardavimo, 
negu sulaukė kiti miestai. Kai 
kurie gyventojai pradėjo ruoš
tis apleisti miestą. Bėgimas di
dėjo ir japonų policija pradėjo 
saugoti visus svarbesnius kelius 
iš miesto, neleisdama išvykti.

Prieš karą Hiroshimoj buvo 
apie 2000 maisto krautuvių, bet 
1945 m. vasarą liko vos pora 
šimtų, kurios turėjo aprūpin
ti 250,000 gyventojų. Fabrikai 
pilnu tempu dirbo karo reikme
nis ir miesto gyventojai nejau
tė bedarbės. Kurie nedirbo fab
rikuose, buvo pašaukti prie for
tifikacijos darbų. Apsisaugoji
mui nuo gaisro, buvo išgriauti 
70,000 butai ir iškasti milži
niški apkasai, kas nuo atominės 
bombos išgelbėjo nemažai gy
vybių.

1945 m. rugpiūčio 5 diena nie
kuo nesiskyrė nuo kitų sekmadie
nių. Hiroshimos gyventojai pir
madienį ramiausiai ruošėsi 
darban. Kad paskubinus fortifi
kacijos darbus,iš gretimųjų kai
mų buvo atvaryti miestan dar
bininkai. Viso prie apkasų dir
bo 40,000 darbininkų.

Beveik niekas nekreipė dė
mesio į orinį aliarmą 7 vai. 
9 min. ryto. Pakėlę galvas matė 
tik vieną lėktuvą. Tai buvo me
teorologinis B29. Jis paskutiniu 
laiku dažnai atskrisdavo. Lėk
tuvas du kartu apskrido miestą. 
7 vai. '25 jis pasuko jūros pusėn 
ir 7 vai. 31 m. buvo duotas aliar
mo galas. Niekas nepagalvojo, 
kiek mažai laiko liko gyventi.

DENVERIO LIETUVIU VEIKLA
tautų protestus. Dabar laikas pa
kelti protesto balsą prieš ko
munistinę agresiją, išplečiant 
"Voice of America" ir "Radio 
Free Europe" transliacijas ir 
taip pat {nešant pavergtųjų tautų 
klausimą Į Jungtinių Tautų svars
tymus.

Meninę dalį išpildė latviai su 
dainų solo ir pianinu, ir veng
rai su akordeonų muzika. Pui
kią prezentaciją suteikė kame
rinės muzikos trio, "The Denver 
Trio", sudarytas iš smuiko, pia
nino ir čelo. Čelo šioje grupėje 
griežia Mykolas Saulius, Denve
rio Simfoninio Orkestro narys.

Minėjimas buvo gerai suor
ganizuotas ir sklandžiai praves
tas. Truputį liūdna matyti tuš
čias vietas salėje, kuri talpina 
tik apie 600 žmonių. 1960 JAV 
cenzo duomenimis, Colorado gy
vena apie 25,000 (900 lietuvių) už
sienyje gimusių asmenų, kurių 
dauguma gyvena Denverio mies
te. Iš pačių lietuvių, kaip ir ki
tų tautybių, daug žinomų veidų ne
simatė publikoje. Atrodo, kad 
sniegu dengti kalnai traukė žmo
nes į gamtą.

Pagrindinis organizatorius te
levizijos programų laiko gavi
mui irminėjimo ruošimui yrajuo- 
zas Lataitis, Jopirmininkavimas 
per paskutinius du metus pasi-

latine veikla. Gaila, kad jo ka
dencija Pavergtųjų Tautų Tary
boje šiais metais baigiasi.

A. Vosylius

(Atkelta iš 1 psl.)

dėti. Liepos 13-tą--lietuviųpro
gramoje dalyvavo T. Tamošaitis.

Liepos mėn. 11-tą dieną, sek
madienį, gražioje Ameriean Le- 
gion salėje prie miesto centro 
Įvyko pats minėjimas. Susirinko 
keletas šimtų Įvairių tautybitj . 
žmonių.

Minėjimą atidarė pirmininkas 
J. Lataitis, paminėdamas šio su
sirinkimo reikšmę. Vėliau kalbė
jo miesto burmistro atstovas. Ta
čiau žymiausi svečiai buvo abu 
Colorado senatoriai, specialiai Į 
minėjimą atskridę iš Washingto- 
no. Senatorius Peter H. Dominick 
sveikino mūsų pastangas nepa
miršti savo krašto ir ragino ne
priimti komunizmą kaip nuolatinį 
reiškinį. Pagrindinę kalbą pasakė 
senatorius Gordon Alioti, buvęs 
JAV delegatas specialiems pro
jektams Jungtinėse Tautose. Jam 
yra tekę bendradarbiauti su Pa
vergtųjų Tautų Komitetu Wa- 
shingtone.

Savo kalboje senatorius pa
reiškė, kad komunizmas yra stip
rus priešas, kuris pats nežlugs. 
Jis turi būti užgniaužtas! Neturė
tume būti apgauti sovietų režimo 
"suminkštėjimu", nes komunisti
nis pasaulio dominavimo tikslas 
nėra Pasikeitęs. Toliau senato
rius paminėjo, jog sovietų okupuo • reiškė stipria vadovybe ir nuo- 
tų tautų -- ypač Europos -- lais
vas balsas yra lyg Achilo kulnas 
sovietinėje propagandoje, todėl 
Maskvos tikslas yra nutildyti šitų

Denverio Trio išpildė dalį meninės programos Pavergtųjų Tautų 
Savaitės minėjime. Dešinėje groja Mykolas Saulius.

Tik keliolika minučių. Lėktuve 
B 29 "Straight Flush" 30,000 pė
dų aukštumoje, kurĮ valdė majo
ras Claude R. Eatherly, radis
tas seržantas Pascuale Balda- 
saro pasiuntė trumpą pranešimą:

Prezidentas Trumanas iš gynybos sekretoriaus Henry Stimsonsu
žino paslaptį apie atominę bombą.

"Y 2-Q 2-B 2-C 1". Kas reiškė: 
"Debesuotumas žemas 1 iki 3/10, 
Debesuotumas vidutinis 1 iki 3/10 
Aukštas debesuotumas 1 iki 3/10. 
Patarimas: pirmasis objekty
vas".

Šitas pranešimas sunaikino Hi- 
roshimą ir dabar dar verčia dre
bėti pasaulį.

Leslie Richard Groves 1945 m. 
rugpiūčio mėn. turėjo 49 metus 
amžiaus ir savo marškinių atla
puose nešiojo generolo žvaigždu
tes, gi vienoj kišenėj visad buvo 
kelios plytelės šokolado. Jo pa
siuntinys turėjo prižiūrėti, kad 
atsargoj būtų keli svarai šoko
lado.

"Tai pati įspūdingiausia asme
nybė, kokia egzistavo nuo Napo-

DIRVA

leono laikų", rašė krašto gyny
bos sekretorius Stimsonas.

Gen. Leslie R. Groves nuo 1942 
m. rugsėjo 17 d. buvo Manhattan 
projekto "big boss". Tai reiškė, 
kad jis viešpatavo šimtui penkias - 

dešimčiai tūkstančių žmonių ir 
koordinavo mokslininkų slap
čiausius darbus: jis vadovavo 
Bombos gamybai. Jis ją rašyda
vo didžiąja raide ir savo inty
mių draugų tarpe ją vadindavo 
"Mano Bomba", kai bendradar-

Gen. Leslie R. Growes. nuo ku
rio žodžio priklausė Hiroshimos 
likimas.

biai sakydavo: "šisdalykas","bai
senybė", arba paprasčiausiai 
"ji”.

West Point auklėtinis Groves 
buvo labai nepatenkintas, kai su
žinojo apie paskyrimą šioms pa
reigoms. Jis norėjo gauti vado
vavimą fronte, o dabar jam pati
kėjo atominius mokslininkus. Jis 
jiems pastatė slaptus fabrikus, 
laboratorijas ir apgyvendino at
skirai nuo kitų žmonių. Jis nuolat 
juokdavosi iš vengrų mokslininko 
Leo Szilard, prižiūrėjo Niels 
Bohr, kurį laikė dideliu plepiu, 
ir gynė Robertą Oppenheimerį, 
kuris buvo Įtariamas simpati
zuojąs komunistams. Nors ir ne
kęsdamas "raudonųjų", Groves 
greit Įsitikino, kad Oppenheime- 
ris yra pagrindinis mokslinin
kas šiame darbe, kad tai 
Manhattan projekto smegenys ir 
kartu su juo yra tikrais Bom
bos tėvais.

Jei Amerika sugebėjo pagamin
ti atominę bombą per tris metus 
ir baigti karą, tai nuopelnas gen. 
Groves, arba kaip jį Los Alamos 
vadindavo Gee-Gee.

Nuo 1945 m. pavasario, kai Vo
kietija buvo parblokšta, Groves 
sudarė studijų grupę, kuri tikslu 
pasirinko Japoniją. Reikėjo, kad 
tame mieste, kur bus numesta 
bomba, būtų daugiau medinių na
mų, o mariniai pastatai irgi nu
kentėtų nuo sprodimo. Taikinys, 
be abejo, privalėjo turėti ir ka
rinio intereso. Reikėjo, kad jis 
nebūtų paliestas ankstyvesnių 
bombardavimų, kad galima būtų 
sudaryti su bombardavimu dides
nį efektą.

Pasitarus su gen. Curtis Lee
May, XX orinės eskadros vadu 

Pacifike, buvo nusistatyta palik
ti nepaliestus keturius taikinius: 
Kyoto, Hiroshima, Kokura ir 
N iiga ta.

Prašant ErwinuiTeischaueriui 
japonų kultūros specialistui, Alf- 
red McCormack, newyorkietisad
vokatas, dirbęs armijos žvalgy
bai, iš Stimsono išgavo, kad mal
dyklų miestas Kyoto būtų išbrauk
tas iš "balsiojo sąrašo". Tokiu 
būdu buvo apsistota prie Hiro
shimos. štai dėl ko per būsimus 
mėnesius joks lėktuvas jo ne
bombardavo TNT ar padegamo
mis bombomis, kad vėliau šį mies- 
tą baisesniu už saulę karščiu su
naikinti.

Harry Trumanas apie atomi
nės bombos buvimą sužinojo tik 
1945 m. balandžio 12 d. naktį 
davęs priesaiką. Po trumpo 
ministrų posėdžio, gynybos sek
retorius Stimsonas, kuris pasi
liko naujoje vyriausybėje, jam 
pasakė:

"Vyriausybė, kurios galva jūs 
dabar esate, baigia pagaminti to
kio stiprumo ginklą, kuriam nie
kas negalės pasipriešinti".

Kitą dieną valstybės sekreto
rius James F. Byrnes davė 
smulkesnių paaiškinimų, bet tik 
balandžio 25 d. San Francisco 
konferencijoje, kur gimė Jungti
nės Tautos, Stimsonas ir Gro
ves Trumanui nupiešė tikrąjį ato
minės bombos galingumo vaiz
dą.

Groves dėstydamas projektą 
triumfavo. Jis sakė, kad ši pir
moji bomba būsianti paruošta rug
pjūčio 1 dienai.

-- Už keturių mėnesių --pa
darė išvadą Stimsonas, — pats 
baisingiausias ginklas istorijoje, 
jums leis padiktuoti imperato
riui Hiro-Hito sąlygas. Jūs pa
imsite japonus už gerklės...

Trumanas sutiko, kad 1945 m. 
rugpiūčio 6 d. pirmadienį bomba 
būtų numesta ant Japonijos, tam, 
kad išgelbėjus šimtus tūkstančių 
amerikiečių karių, kurie žūtų in
vazijoje. Bet jis pastebėjo, kad 
šis sprogimas galės sukelti nau
ją konfliktą, kuris nepasibaigs 
taip greitai. Tas konfliktas bus ne 
paplūdimiuose, kanceliarijose 
ir ne laboratorijose, bet žmogaus 
sąžinėje. Velionis Rooseveltas 
paliko užnuodytą palikimą ir Tru
manas troško, kad geriau, jei jo 
nebūtų buvę.

Dar 1944 - 1945 m. žiemą daug 
mokslininkų susvyravo savo są
žinėje. Tol, kol norėjo pralenk
ti vokiečių mokslininkus, niekas 
nesijaudino. Visi buvo vienos nuo
monės: reikėjo sunaikinti naciz
mą Europojebet kokiomis priemo
nėmis. Bet Vokietija jau buvo 
pralaimėjimo angoje beatominės 
bombos, tad kodėl ją panaudoti 
prieš Japoniją?

Ypač besipriešinančių bombos 
panaudojimui buvo daug dviejose 
komisijose, Z.ay Jeffries pirmi- 
ninkaujamoj GeneralElectricCo. 
ir Richard Tolman pirmininkau
jamo j Chicagoje. Vieni mokslinin
kai griežtai stovėjo prieš bombos 
panaudojimą kare, kiti už pasi
dalinimą su sąjungininkais pas
laptimi. Leo Szilard, NlelsBohr, 
Albert Einstein ir James Franck 
buvo už tarptautinę kontrolę.

1945 m. kovo 15 d. Stimson 
painformavo prezidentą Roose- 
veltą apie nesutarimus tarp ato
minių mokslininkų. Leo Szilard 
parašė memorandumą,reikalau
damas tuojau pat atominę ener
giją pavesti tarptautinei kontrolei 
ir dėstė, koks pavojus gresia atei
tyje pačiai Amerikai nuo atomi
nės bombos, nors pradžioje jis 
pats įtikino prez. Rooseveltą pra
dėti gaminti atominius ginklus... 
Jo memorandumas į Baltuosius 
Rūmus atėjo pervėlai. Roosevel
tas jau buvo miręs ir laiškas li
ko neatplėštas. Ir tik per šį laiš
ką naujasis prezidentas Truma
nas sužinojo, kad mokslininkai, 
kurie gamina šį baisų ginklą, pa
tys jo bijo. Tas Trumano minty
se sukėlė dvejojimų. Ir neapsi
sprendimas yra blogiausias iš 
visų nuodų.

Kad geriau apsispręsti, ką ga
lima padaryti su tuo baisiu gink
lu, Trumanas sudarė atominę ta
rybą, į kurią Įėjo gynybos sek
retorius Stimson, Harrison iš 
New York Life Insurance kom
panijos, laivyno pasekretorius 
Bard, Clayton, Vannever Bush, 
Conant ir Harvard. Keturi moks
lininkai dalyvavo posėdžiuose: 
Arthur Compton, Enrlco Fermi, 
E.O. Lawrence ir J.R. Cįjpenhei- 
mer.

Į pirmąjį posėdį gegužės 31 d. 
Washingtone buvo pakviesti gen. 
Groves ir armijos štabo virši
ninkas Marshall. Stimsonatidarė 
iškilmingai posėdį,išdėstydamas 
savo baimę civilizacijai.

(Bus daugiau)

1965 m. rugpiūčio 6 d.

Be žodžiu...

— Gelbėkit!.,.

-- Pasakykit daktarui, kad šiandien jaučiuos blogai 
ir negaliu jo priimti!!!
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"SERVING YOU SINCE 1922”
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AND LOAN ASSOCIATION 
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JAUNIMO METAI
Turėjome Įvairių "metų": Mai

ronio metai, Kudirkos metai, Do
nelaičio ir kt. metai. Vieni jų pra
ėjo gyviau, kiti ir liko eiliniais 
mūsų pilkojo gyvenimo metais.

Buvo manyta, kad PLB valdy
ba, užsimojusi sušaukti pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresų, tuo ir 
Pasitenkins. Pasirodo, kad ne. 
1966 metai bus —Jaunimo Me
tais. O ui Įuigoja, kad lauktina 
ir iš jaunimo, ir iš senimo ko tai 
daugiau. Ne vien tik sąlygų, kad 
"Kongresas šoktų"...

Vienas iš PLB vicepirmininkų, 
jaunos dvasios ir energijos vy
ras, inž. Vytautas Kamantas, 
Jaunimo Kongreso spiritus mo~ 
vens, savo laiške redakcijoms 
rašo:

"Tais (1966) metais norima 
ypatingai atkreipti dėmesĮ Į jau
nimą, norima jį skatinti jungtis 
Į visą lietuvišką gyvenimą, kul
tūrinį, politinj, spaudos, organi- 
zacinĮ, visuomeninĮ ir t.t. Taip 
Pat norima, kad lietuvių visuome
nė sudarytų jaunimui sąlygas Į tą 
veiklą Įsijungti, kviesdama jauni
mą Į visokį darbą, rinkdama jau
nimą Į valdybas, leisdama jauni
mui ruošti ir pravesti Vasario 16 
minėjimus, ragindama jaunimą 
skaityti ir remti lietuvišką spau
dą. Jaunimo Metų didžiausias 
įvykis bus Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresas 1966 metų liepos 
pradžioje Chicagoje, JAV".

Be abejo, pradžioje galvojant, 
kad Įvyks gana svarbus ir naudin 
gas Jaunimo Kongresas ir dau
giau nieko, tas klausimas buvo

paliktas rengėjų galvoms sukti. 
Bet iš inž. V. Kamanto laiško 
matosi, kad užsimota tai, kur 
galvas sukti jau reikia daug kam.

Laiške iškeltieji klausimai bu
vo aktualūs ir toliais liks ne vien 
tik Jaunimo Metų laikotarpiui. Ir 
vargu ar visos tos problemos ir 
bus išspręstos vienerių metų bė
gyje. Viskas priklausys ne vien 
tik nuo spaudos raginimų, nuo 
tuo reikalu propagandos, bet nuo 
visų — senimo ir jaunimo --ge
ros valios.

Sudaryti sąlygas, kad jauni
mas jungtųsi Į lietuvių visuome
ninę ir kultūrinę veiklą, iš pir
mo žvilgsnio atrodo ne taip jau 
problematiška. Gi giliau pažvel
gus matysime, kad tam buvo ir 
yra daromos kliūtys, daugelĮ sri
čių "monopolizavus" senosios 
kartos atstovams, kurie vis dar 
mano, kad be jų — viskas su
grius.

Jau ne kartą visuomenė yra 
pastebėjusi, kad kur darbo ėmė
si jaunimas, ten ir rezultatai 
buvo kur kas kitokie, nuotaika 
Šviežesnė ir ūpas kitoks.

Kur jaunimas, buvo "Įsileis
tas" Į Vasario 16 minėjmus(ten 
jie skambėjo kur kas šviežesne 
gaida.

Iškeltais klausimais verta pa
galvoti, verta sielotisneatidėlio- 
jant. Jaunimo Metai gali būti ne 
tik naudingi, bet ir pamokiną bei 
Įdomūs. Nuo mūsų visų pri
klausys, kiek ir kur tie metai iš
siskirs iš kitų.

d.e.)

Mergaičių vasaros stovyklos 1965 m. Putname stovyklautojos su vadovėmis. B- Kerbelienės nuotrauka

nešiojusi ir ugdžiusi. Jos visoje 
savo didybės šviesoje šviečia vi
siems geros valios lietuviams. Ir 
tie, kurie jaučia pareigą ir pašau
kimą, kad mūsų tautos kūrybinė 
galia augtų, žydėtų ir duotų viso
keriopos kultūros žiedų, visados 
gali rasti tautinės srovės jungi
niuose prideramas vietas ir būti 
nuoširdūs talkininkai.

Kai kas laiko mus vidurio sro
ve. Bet mes nesame nei tarp vi
durio, nei virš vidurio, bet esa
me humaniškai pakantūs ir vado - 
vaujamės principu, do ut dės. 
Tai reiškia, kad lietuvių tautos 
idealus reikia ne tik Įvertinti, 
bet dėl jų Įgyvendinimo be ato
dairos aukotis ir kovoti. Todėl 
savo veiklai gairių mes neieško
me svetimose šalyse gimusiose 
srovėse, bet savo tautos prigim
tyje, Iš tautos prigimties išplau
kia savitai keliai ir tradicijos, 
kuriomis mes grindžiame savo 
darbo ateit}.

LAIŠKAIS
—*~/

APIE JUODŽIAUSIĄ DIENĄ

Naudinga, kai protarpiais at
kreipiamas dėmesys skaudžiau
sioms mūsų nesenos praeities da
toms patyrinėti.

Vienodų pažiūrų ir susitarimo 
čia greit nelauktina, nes laiko 
tarpas dar per trumpas. Kolegai 
K. Obolėnui, pvz., atrodo, kad 
"juodžiausia diena" buvo Lenki
jos ultimatumas Lietuvai. Man 
atrodo, kad tai buvo 1939 m. spa
lio 10 diena, kai Lietuva sutiko pa - 
sirašyti sutartĮ su SSSR, pagal 
kurią buvo Įsileistos sovietų ka
rinės bazės ir Įgulos mūsų vals
tybės teritorijoje. Gi dr. J. Jakš
tui atrodo, kad tą dieną Kaune 
Įvykusiose Vilniaus atgavimo 
džiaugsmo demonstracijose ir 
dviejose pasakytose prakalbose 
"nebuvo jokios juodumo žy
mės"...

Kalbėjo tuomet, kaip Jakštas 
sako, "tam momentui atgaivintos 
Vilniui Vaduoti Sąjungos" pirmi
ninkas A. Juška ir Respublikos 
prezidentas A. Smetona. Abi pra
kalbas girdėjau savo ausimi.

Kažin ar Juškos prakalba galė
tų būti laikoma turėjusi "istori
nės vertės". A. Juška lanksčiai 
gebėjo derintis prie visokių san
tvarkų ir valdančiųjų luomo, pra
dedant krikšč.-demokratais ir 
baigiant sovietais. Visur jis bu
vo vienodai sparnuotas su savo 
bla-bla-bla. Argi ne vaikiškas 
pokštas buvo jo "tam momentui 
atgaivinta Vilniui Vaduoti Sąjun
ga", kada Lietuvos vyriausybė 
buvo apsisprendusi savo sostinės 
nevaduoti net iš perblokštos Len
kijos griuvėsių ir laukė, kol jai 
sostinę "padovanos" Sovietų Ru
sija, prieš tai miestą ir kraštą 
kaip reikiant apiplėšdama? Ko
kiam vadavimui čia A. Juška dar

"pirmininkavo"?...
Gi atsižvelgiant Į momento 

emocialumą, prezidento Smeto
nos prakalba buvo neĮprastai 
trumpa ir vėsi, be džiūgavimų, 
o ypač savo tonu netolima juo
dumui. Iš karto buvo aišku, kad 
prezidentas gerai nuvokė, jog 
metas džiūgauti neatėjo, greičiau 
priešingai, nes jo žodžiais ta
riant — "su Vilniumi gaunameir 
Įsipareigojimų", t.y. sovietų 
karines pajėgas mūsų žemėje.

Tais žodžiais ramiausiai ir 
diplomatiškiausiai buvo pasakyta 
karti, liūdna ir juoda tiesa: Į mū
sų namus Jsileidome atėjūną, ku
ris, kaip dr. J. Jakštas savo 
straipsnyje teisingai primena, Į 
Lietuvos nepriklausomybę žiūrė
jo kaip Į sezoninį reiškinĮ ir vi
są laiką siekė užvaldyti Pabalti
jo kraštus.

Geruoju Įleisdami stambias so
vietų karines Įgulas Į savo vals
tybės teritoriją mes parodėme, 
kad savo laisvę ir nepriklauso
mybę imperialistiniam Krem
liui atiduodame be kovos, be pa
sipriešinimo, užmiršdami su
pratimą, nuolat iškilmingai Pri
siekiamą, kad laisvę reikia gin
ti visokiomis aplinkybėmis. Po 
devynių mėnesių tatai ir Įvyko.

Tad spalio dešimtoji emo
ciškai daug kam galėjo būti ir 
buvo šviesaus džiaugsmo die
na - manifestacijomis,prakalbo
mis, o vakarop šauniais palėba
vimais Metropolio ir Versalio 
restoranuose. Bet istoriškai 
ji buvo jeigu ne pati juodžiausia, 
tai labai juoda diena, kai su nu- 
džiūstančiu rašalu po "tarpusa
vinės pagalbos ir Vilniaus perda
vimo sutartimi" prasidėjo Lie
tuvos okupacija ir netrukus jos 
Nepriklausomybės nudžiūvimas.

B. Raila 
Los Angeles

KUR DIRVOS LINIJA

Kad Dirva galėtų augti, plės
tis, kad išvengtų birčinlnkų, gold 
vaterĮninku ar kukluksklaniečių

likimo reikėtų tautininkų termi
nais šnekant, kad Dirva iš dabar 
vedamos, pasakytume voldema- 
rinės linijos, pereitų Į sveikes
nę, liberalinę smetoninę.

Kalbant apie Dirvos liniją, man 
atrodo, pravartu padaryti šios 
pastabos.

Nekalbant apie anksčiau atvy
kusius, mes jau baigiame šioje 
karalystėje išgyventi antrą de
šimtmetį, Daugelis esame Įsijun
gę Į JAV gyvenimą ir už lietu
viškų klubų ir parapijinių salių 
ribų. Daugelis esame apsispren- 
dę demokratai ar respublikonai. 
Vienas iš pagrindinių blogumų, 
kad Dirva nesugeba pakilti virš 
tų dviejų partijų. Ji yra perdėm 
respublikoniška. Tai dar būtųpu
siau su bėda, jei turėtų drąsos 
tai aiškiai ir akcentuoti, pasi
sakyti. Prisimenu, praeitais me
tais prieš pat prezidentinius rin
kimus bene redaktorius vedamaja
me porino, kad esą visi klausią 
kurį gi kandidatą Dirva remian
ti. Tai buvo labai pigios rūšies 
gudravojimas. Tikrai negalėjo 
klausti tas, kas laikraštj skaito. 
Kam gi baidytis savo šešėlio? 
Jei jau laikraštis pernelyg aiš
kiai muša būgną pagal vienos par. 
tijos taktą, tai kodėl neturėti drą
sos ir pasisakyti, kad tai lietuvių 
respublikonų laikraštis.

Politinės apžvalgos, komenta
rai kai tempiama ant lietuviško 
kurpalio, kai perleidžiama per 
lietuviškų interesų prizmę .visiš
kai tvarkoje. Taip ir turi būti. 
Visa bėda, kad perdaug stropiai 
tempiama ant vienos partijos 
kurpalio. Tai labai aišku rinki
miniais metais. Kol komentato
rius akcentuoja kovą su komuniz
mu, tvarkoj, bet kai stropiai per
simeta Į demokratų apšaudymus, 
tai jau nei Šis nei tas.

Socialiniai ir pilietinių teisių 
klausimai dabartiniu metu yra 
aktualūs JAV gyvenime. Konkre
čiai kalbant, tai medicinos ir neg
rų klausimai. Tai, pasakytume, 
du juodi taškai JAV gyvenime. 
AMA nori ar nenori, anksčiau ar 
vėliau medicinos klausimas šia
me krašte bus panašiai sutvarky
tas, kaip ir kultūringuose vaka
rų Europos kraštuose. Keistoka, 
kad ir iš mūsų, kurie esame gy
venę vakarų Europoje, pasitaiko 
tokių, kurie gina AMa liniją. Lie
tuviams gydytojams čia būtų gali
ma ir atleisti, nes jie gi yra žmo
nės, o kiekvieno, pagal tąposakĮ, 
pirštai yra Į save riesti... Pasi
gendama Dirvos tuo taip aktualiu 
klausimu aiškios linijos, pasisa
kymo.

Negrų kova už savo teises yra 
teisinga, neginčytina. Jie reika
lauja tik to, kas jiems priklauso. 
Jei mes savo gyvenimo misija lai
kome kovą dėl Lietuvos laisvės, 
tai turime Juos suprasti ir remti. 
Seku kiekvieną straipsnelį Dirvo
je tais klausimais ir, pasakysiu, 
gaunu priešingą ĮspūdĮ. Tiesio
giai jei ir nepasisakoma prieš 
negrų siekimus, tai vis iškelia
ma, užakcentuojama, matoma 
daugiau juodo, neigiamo, negu 
teigiamo. Aišku, negrų kovoje dėl 
lygių teisių gali pasitaikyti ir 
pasitaiko visko, gali kartais net 
ir komunistų agentai Įsivelti, bet 
tas dar visai nepakeičia princi
po.

Dirva, atrodo, turėtų būti gy- 
venlmiškesnė, turėti tais svar
biais kasdieniniais klausimais sa
vo aiškesnę nuomonę, liniją. Da
bar gi to pasigendama.

Jonas Vengris, 
Amherst

TAUTINĘ SĄMONĘ UGDANT
Laisvės ir laimės siekimas yra kuinas gali pasireikšti tautinioat 

natūralus žmogui reiškinys. Ta
čiau šių dalykų siekiant, reikia individualybės turinys sudaro 
duoti žmogui daugiau individu
alaus atsiskleidimo. ŠĮ tikslą žmo- bruožams išryškėti, tautinei są- 
gus geriausiai gali atsiekti per 
teisinę valstybę. Betgi ji pati ne
turėtų būti tikslas, o tik priemo
nė, kuri sudarytų tinkamas sąly
gas žmogaus tddaus turiniui atsi
skleisti, Teisinės valstybėspras- tūros istorijoje. Ir šiandien ji yra 
mei artimiausias atatikmuo yra 
tautinė valstybė. Ir, anot prof. 
Kari T. Welcker, skirtingos tau- 
tos.būdamos nevienodose raidos 
stadijose, reikalingos jas atatin- 
kančių politinių santvarkų. Iš ši
tos apybraižos išplaukia logiška 
mintis, kad tarptautinės valsty
bės, apimančios daugelĮtautų,tin
kamai savo valstybinių pa r eigų at
likti negali. Tai yra plačiai su
prasta, liberalinė pažiūra Į pa
vienių tautų vystymąsi ir jų tau
tiškumo augimą. Tautiškumą aš 
Čia suprantu humanistine - indi
vidualistine prasme. Tai yra,pri
pažįstu individui savigarbą, iš 
kurios gimsta tautų apsispren
dimo teisė, tampriai suaugusi su 
demokratija. Tautiškumas ir de
mokratija yra glaudžiai susipy
nę sąvokos. Jos; tarsi du pana
šūs žmonės, kurie geriausiai su
geba išreikšti savo dvasios tapa
tumą. Ir sudaro tinkamas sąly
gas tautai savo dvasios turinĮ pil
nutiniai išreikšti, jos polėkiams 
atsiskleisti.

Lietuvių tauta visados tikėjo, 
kad jos tradicijos, kultūra, indi
vidualybė ir tautiniai idealai gali 
geriausiai tarpti tik tada, kai jos 
likimas yra vairuojamas jos pa
čios rankomis. Todėl pilnam tau
tiškumui iškilti reikalinga iškel
ti tolerantiškąjį, individualistinį 
tautiškumą, geriau ji pažinti ir Į 
jĮ Įsigilinti. Mūsų gadynėje skir
tingos tautiškumo formos parodė 
ne maža savarankiškumo. Nors 
yra sakoma, kad tautiškumas yra 
toks senas, kaip ir pati tauta, 
vis dėlto jis nebuvo vienodasjvai- 
riais laikais. Tautinis individu
alybės turinio {vairavimas isto
rijos raidoje sudarė tinkamas są
lygas tautiškumui išryškėti.arba 
sumenkėti. Stipriausiai tautiš-

gimimo metu. Augantis tautinės

tinkamas salvgas tautiškumo

monei didėti. Tautinis atgimimas 
— tai išryškėjusio tautiškumo są - 
moningai besireiškianti lietuvy
bė, Lietuvybė, kurios šaknys yra 
giliai Įaugusios mūsų tautos kul-

tapusi mūsų tikslu ir idealu.
Tautinės minties žmonės savo 

veiklą grindžia mūsųtautos gyvy
bės apraiška, išplaukiančia Išjos 
Pačios giliausių versmių. Ieško
me būdų ir priemonių jos garbei 
ir didybei atskleisti. Todėl turi
me tikėti Bolingbroke žodžiams, 
kad tautybę leidęs pats Dievas, 
Įpareigodamas Žmones protingai 
elgtis ir tikslingai, taikingai ki
lusias problemas spręsti. Betgi 
šiuo atveju mes esame ne apaš
talaujančių žmonių sambūris, bet 
daugiau ieškantis ir kuriantis 
bendruomenės junginys.

Mūsų išpažįstamas idėjas lie
tuvių tauta yra šimtmečiais

*

Mūsų tautinės minties ugdy
tojai ir jos polėkių puoselėtojai 
nekartą yra pasakę, kad mes tu
rime būti tie nuostabūs skulpto
riai, kurie iš lietuviško grani
to turi sukurti dailią statulą, ku
rioje atsispindėtų tautos sielos 
veidas ir jos idealai. Taigi šiuo 
atveju, tautinės minties žmogus 
yra atstovas savo tautos kūry
bos turinio. Logiškai galvojant, 
tautinės minties žmogus savo 
dvasios rūmą turi puošti gyva tau* 
tos dvasia, spindinčia jos grožiu 
ir gaivinančia kūrybos gyvybe. 
Suglaustai tas mintis būtų gali
ma šitaip išreikšti: mes turime 
veikti ir kalbėti iš tautos per tau
tą tiesiog Į lietuvio jausmus ir 
protą.

Mūsų lietuvybė turėtų atsi
spindėti tautinės kultūros kūry
bos darbuose, kurie pažadintų 
mūsų mintis ir jausmus gyventi, 
kurti ir tęsti savo tautos kultū
ros dvasinius lobynus. Lietuvių 
tautos dvasios kultūrą gali kur
ti ir pratęsti tik subtilios ir kū
rybingos sielos lietuvis. Tautos 
gyvenimo patirties ir protavimo 
pažibas subtelingiausial gali iš
reikšti tik jos tikrieji vaikai, 
kurių, sielose atsispindi mūsų 
tautos dvasios turtai. Tautinės 
kultūros kūryba — tai gyvenamo
jo laikotarpio plakanti širdis. Jos 
veikimo apimtyje turi išsiskleisti 
mūsų puoselėjamos lietuvybės 
turinys. I.A.

*

Putnamo pievose išaugusi graži gėlė... B. Kerbelienės nuotrauka

DIRVOS PRENUMERATORIAMS 
PUIKI PROGA ĮSIGYTI AR 
PADOVANOTI LIETUVIŠKĄ KNYGĄ

TIK TRUMPAM LAIKOTARPIUI Vilties leidykla suteikia pro
gą Dirvos prenumeratoriams papigintai įsigyti šiuos rašytojų leidi
nius:
Vinco Ramono — DAILININKAS RAUBA — novelės — pardavimo kaina $3.00
Alės Rūtos — KELIAS I KAIRĘ — premijuotas romanas .......... $3.00
R. Spalio — ALMA MATER — romanas .....................................   $5.00
B. Armonienės — PALIK AŠARAS MASKVOJE — atsiminimai iš Sibiro $3.00

VISAS 4 KNYGAS PERKANT AR UŽSAKANT Iš KARTO. MOKATE 
TIK 10 DOLERIŲ!

Įsidėmėkite, ta nuolaida naudojasi tik Dirvos prenumeratoriai, perką ar 
užsisaką nurodytas knygas per Dirvą. Be to, toji nepaprastai didelė nuolaida 
veiks tik labai ribotą laiką.

Patartina paskubėti ir išvardintąsias knygas skubiai įsigyti ar užsisakyti 
paštu, siunčiant čekį ar pašto perlaidą DIRVAI, 6907 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Kai jauti mirties alsavimą
Kai prieš kurį laiką Bernar

das Brazdžionis paklausė, ar jau 
skaičiau Vilniuje išleistą Skabei
kos poeziją ir straipsnius apie jį, 
atsakiau, kad deja dar nebuvau 
gavęs. "Tai galiu paskolinti". 
"Kodėl, ar taip labai patiko?" Ir 
Bernardas atsakė: "Ne tai, kad 
labai patiko, bet buvo labai įdo
mu".

O įdomus jam buvęs pats Ska
beikos poezijos perteikimas, įver
tinimas ir to laikotarpio aprašy
mai. Kai kurie amžininkai sten
giasi liudyti švelniai, jautriai, 
gražiai, o sovietinis kritikas su
mala į miltus ir kiek įmanyda
mas visą tešlą stengiasi nudažy
ti raudonai.

Tai buvo laikotarpis, pasakoja 
toliau Bernardas, kai 1925-26-27 
metais ir dar kiek vėliau Leonas 
Skabeika buvo išpopuliarėjęs. Jo 
eilėraščius tada spausdino ne 
vienas laikraštis ar žurnalas, ir 
tą keistą, niūrią, audringą poezi
ją ypač mėgo jaunimas. Sekęs jo 
eilėraščius tada ir Brazdžionis ir 
net pavydėjęs. Mat, tada dar tebe
buvęs Biržų gimnazijoje, jau daug 
rašęs ir laikraščiams siuntęs, 
bet ne visada laimingai. Bepigu 
Skabeikai, jis jau buvo studentas, 
gyveno Kaune, spauda jam po ran
ka, redaktoriai pažįstami...

Taip, Skabeika, tegu dar vis 
žalias ir nelygus, besilaužantis 
ir tepeieškantis įmantresnių iš
raiškų, buvo tada jau populiarus 
jaunuomenės tarpe. Ir jis impo
navo ne tiek tuo, kad protarpiais 
išreiškė visada maištaujančią jau
nosios kartos dvasią, kiek tuo sa
vo dramatišku niūrumu, ryškiom 
spalvom, demoniškom išdidumo 
pozom, ironijom ir sarkazmais 
sergančiam, pūvančiam, mirtįbe- 
sinešiojančiam pasauliui. Tad 
mirties, pūvimo, beviltiškos re
zistencijos, kilniausių idealų žlu
gimo, nuopulio, meilės išnieki
nimo ir "pikto gėlių” dainius, 
tam tikrais tematikos požiūriais 
jis gal ir buvo kiek panašus į de
vynioliktojo amžiaus vidurio įžy
mųjį prancūzą Charles Baude- 
laire.

Bet prancūzo jis tiesiogiai ne- 
pamėgdžiojo, tuo metu net nemo
kėjo jo paskaityti originalo kalba. 
Jei buvo kokia Juka, tai daugiau 
teoretinė ar kylanti iš sielų są
rangos panašumo. Skabeika buvo 
originalus, savitai lietuviškas ir 
savaimingas poetas, - visiškai 
"autentiškas”, kaip dabar mėgtu- 
me išsireikšti. Ir aname mūsų 
simbolizmo bei dekadentizmo 
tarpsnyje, nors daugiau nei de
šimtmečiu jaunesnis, jis buvo 
kai tik daugiau subrendęs, nepa
našus į Sruogą ir Kiršą, ir tegu 
kiek artimesnis, bet vistieklabai 
skirtingas nuo Putino. O savo vie
sulingos jaunystės poetine įtam
pa nė kiek nesilpnesnis už bet 
kurį iš anų.

Jis tik nebespėjo plačiau išsi
rutulioti, anksti pralaimėjęs ko
vą su staigiu likimo priešu 
- mirtinom tuberkuliozės baci
lom. Ir kaip paprastai būna, jis 
tapo užmirštas ir daugeliui šian
dien net negirdėtas.

būdingesnėmis citatomis. Tokios 
nuotrupos šį tą pasako, bet ne vis
ką. Gal man ir nepavyks, bet mė
ginsiu čia "perstatyti" poetą ke
liais palaidais jo kūrybos vaiz
dais.

Susitikime pirmiausiai per jo 
užmegstą dialogą su Salomėja 
Nėrim uis metais (1927), kai Sa-

lomėja dar buvo žydriausia prin
cesė mūsų ateitininkų žvaigždy
ne, o Skabeika neturįs varžovų 
studentų varpininkų (maždaug li
beralų ir iš dalies laisvamanių) 
meninės kūrybos princas. Jis ta
da atsiliepė į vieną Salomėjos po
emą savo išdidžiu jai dedikuotu 
pasisakymu:

Tau mano sostuos aušros švinta 
Ir žemė puošias hiacintais...

O, taip! Sparnuotas juodas kunigaikštis 
Esu aš liūdno tavo miesto -
Ir tylūs sodai, tamsios aikštės
Tau mano degančių akių nušviestos...
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1927 m., kai Salomėja Nėris dar buvo studentė ateitininkė Teo
logijos-Filosofijos fakultete, Leonas Skabeika, varpininkas ir lais
vamanis, buvo pradėjęs su ja "poetinį flirtą". Atsiliepdamas į vie
ną jos eilėraštį, "skausmo demonas" Skabeika Salomėjai dedikuoja 
savo "Sparnuotą, juodą kunigaikštį". Čia pirmojo rankraščio nuo
trauka, Vėliau, spausdinant, eilėraštis buvo beveik dvigubai prail
gintas.

Ir kartu tais pačiais metais ii- maldą" gal labiausia baudelairiš- 
goje poetinėje keturių dalių "Iš- kai, atskleisdamas maždaug visą 
pažintyje" jis nebe Salomėjai, o savo asmeninės dramos, kūrybos 
iš principo "išklykia savo meilės ir stiliaus esmę:

Sutrempk, pasauli, juodo skausmo jūras! 
Prakeiki meilės glūdumas ir dienas! - 
Nerimstu aš, jei kūnas - žaizdos vienos... 
Jei sultys jų sukepusios ir sūrios.

Kas rytas klyktu savo meilės maldą. 
Dvasia paklydęs tolimųjų marių krantuos. 
Nieks ilgesio pasaulių žemėj nesupranta, 
Nieks pragaro šėlimo čia nebenumaldo.

O učiau jis buvo įdomus, stip
rus poeus ir vienintelis mūsų li
teratūroje pats pasisakęs eilė
raštyje: - "Aš demono kilmės"...

Deja, labai sunku- perpasakoti 
"demonišką" poeziją ar ją glaus
tai atpiešti abstraktiniais vaiz
dais, Nelieka kito būdo, kaip pats 
banaliausias ir ne visada sėkmin
gas: supažindinti skaitytoją su

Ateikite visi, kas nuodėmę ir sopulį pažįsta. 
Kas šmėklas požemiuos kvatojant girdi, - 
Parodysiu sapnus, gyvenimą ir mirtį... 
Parodysiu, kaip gėlės, vos pražydusios, nuvysta.

Arba štai dalis eilėraščių, tar
kime, apie Kauną, kurį sovietinis 
kritikas V. Kubilius vadino "pur
vinu ir triukšmingu miestu".

Iš tikrųjų, šis jo miestas yra 
tiktai skabeikiškas, atsisklei
džiantis grynoje poetinėje fanta
zijoje, mistiškas, nuogas fanto
mas su savo žaliom varnom ir 
"nuodėmių gatvės" raudonom lik-

Poetas Leonas Skabeika, kaip jis atrodė būdamas 19 metų am
žiaus (1924 m.).

urnom, grėsmingas simbolis, 
apgobus "juodo angelo spar
nais", - įvaizdžio, matyt, taip

prasmingo ir Skabeikai patikusio, 
kad ir savo pirmųjųdarbųrinkinį 
jis tuo vardu pavadino.

Virš gėdoj svaigstančių pritonų 
Pakilę kranksi žalios varnos.
Tarp rūmų, bonių ir kolonų 
Su juoda vėtra švilpauja liktarnos.

Žydėk, pasauli, juodas mano -
Pasauli, vargui atiduotas! - 
Tešėlsta žemė, okeanai
Po juodo angelo sparnais vėjuotais!

Šį motyvą Leonas kartoja ir 
įvairina daugelyje kitų eilėraš
čių, kurių dalis šiandien atrodo 
labiau kaip juodraščiai, dar neiš - 
valyti formos požiūriu, neiš
ryškinti svariais poetiniais vaiz
dais, nepakankamai kondensuotos

minties.
Galiausiai pridėkime dar porą 

ištraukų iš jo finalinio - mir
ties - motyvo, kuris savo poeti
ne jėga ir marche funebre rit
mu dar neturėjo sau lygių lietuviš
koje lyrikoje.

Iš amžių kaip paukštis pašautu sparnu
Į mėlyną jūrą skrendu,
O kraujas, ištiškęs uolotuos krantuos,
Tai ženklas, jog čia nesugrįšiu niekad niekados.

Žinau: manęs laukia žuvėdros dalia. - 
Sudievu! Sudievu, jaunyste žalia! 
Nebklosi ant vieškelių mano žiedų: 
Palaidota tu-----

Ir 
posmu, 
riais, bent man, atrodo pats stip
riausias ir išraiškingiausias vi-

portretą galėtume baigti 
kuris visokiais požiū-

soje Skabeikos poezijoje, nusi
pelnęs" ilgiem laikam išlikti, kaip 
mūsų "juodosios lyrikos" klasi
kinis pavyzdys.

I gęstančių dienų šalis žalsvais pasaulių plotais, 
Kaip pikto angelas kančių keliu,
Skrendu, ilgėjimos sparnais sparnuotas, 
Nurimt mirties alsavimu giliu.

Būdinga, kad visi čia cituotie
ji eilėraščiai (paskutinis iš 1929 
metų) buvo parašyti dar tada, kai 
poetas kitiems atrodė ir pats jau
tėsi visiškai sveikas, pilnas jėgų, 
nerūpestingai naudojosi gyveni
mo malonumais. O jei klastingos 
džiovos bacilos jau buvo pradė
jusios slaptai krauti lizdus jo 
plaučiuose, tai jis dar nieko ne
įtarė, ir tie "gilūs mirties alsa
vimai” jo kūryboje buvo naudo
jami grynai tik kaip poetinės fi
gūros.

Bet gal jame jau slypėjo nujau
timas?

Bfln a tokių keistų, tarsi neiš
aiškinamų ateities pramatymų. 
Lyg tyčia prisiminiau Skabeiką

tuo momentu, kai 1958 metaisTa- 
bor Farmoje klausiau Antano 
Škėmos paskaitą apie "tremties 
literatūros mirtį" ir maždaug 
"mirties alsavimus" išviso,ste
bėdamasis, nesutikdamas, viduje 
protest uodą ma s...

Vėliau man Skabeiką priminda
vo visa eilė vėliausių Algimanto 
Mackaus eilėraščių, ir tas nuo
latinis žlugimo, praradimo, 
skausmo, ypač mirties mo-

tyvas - ne tik jo poezijoje, bet net 
ir pasikalbėjimuose su kitais. 
Ypač ne kartą lyg juokaujant, lyg 
ironizuojant vis paminimas kaip 
tik per paskutinį jo priešmirti
nį trumpą viešėjimą prie Paci- 
fiko. Jokių ligų, jokių priežasčių 
ir bacilų, bet už mėnesio Algi
mantas taip be reikalo, taip ab
surdiškai užmušamas važiuojant 
greitkeliu, išgyvenęs tik metais 
ilgiau už Skabeiką.

Prie šių panašumų ir skirtumų 
gal mes dar vėliau grįšime.

VOKIETIJOJE

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ
SAVAITĖ

1965 m. rugpiūčio 1-8 Vasario 
16 Gimnazijoje įvyksta XII lietu
viškųjų studijų savaitė. Ją ren
gia sekančios organizacijos: Eu
ropos Lietuvių F ronto Bičiuliai, 
Vokietijos Ateitininkų Sendraugių 
ir Studentų Sąjungos, Vokietijos 
Lietuvių Studentų Sąjunga, Vokie
tijos Lietuvių Evangelikų Jauni
mo Ratelis ir Vokietijos Lietu
vių Vyr. Skautų Rajonas. Globo
ja PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba. Programos moderatorius yra 
dr. Jonas Grinius, meninių pa
rengimų vadovė Alina Grinienė, 
techniškąją komisiją sudaro: R. 
Baltulis, V. Bartusevičius ir I. 
Natkevičienė.

Bendroji studijų savaitės tema 
yra:25 metai lietuvių pasiprieši
nimui.

* KUN. V. MARTINKUS ir 
reikalų vedėjas kun. L. Jankus 
šią vasarą aplankys Europa. Rug 
piūčio 25 d. abudu svečiai pakvies 
ti dalyvauti PLB Vokietijos kr. 
valdybos posėdyje.

* IKI LIEPOS 31 D. Stutt- 
garto institute palaikyti santy
kiams su užsieniečiais vyko dai
lininko Mikšio kūrinių paroda. 
Buvo išstatyti linoleumo rėži
niai, litografijos, brėžiniai, ak
varelės ir kiti darbai.

* VISOCKIENĖ BERTA, 82 
metų amžiaus, mirė Reutlingene, 
senelių namuose.

* DARMSTADTE, liepos 25 d. 
po trumpos ligos mirė 2040 LS 
lietuvių kuopos narys Petras 
Ruškys. Velionis buvo gimęs 1903 
m. Antkupčiuose, netoli Palan
gos. 2040 LS lietuvių kuopoje 
tarnavo nuo 1950 m. rugpiūčiomė 
nėšio. Palaidotas liepos 28 d, 
Darmstadte, Waldfriedhof kapi
nėse.

VAŠAROTOJU 
DĖMESIUI

Geriausia praleisti atos
togas garsiame CAPE 
COD, Centerville, Mass.. 
kurorte, puikiame Atlan
to vandenyno paplūdimy, 
gražioje ir patogioje Lie
tuviškoje Vieškalnių DU
BYSOJE. Liet u v 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

GERIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

5th 0.98

4.89
4.98
3.35
1.29
3.19 Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

6. Chianti Import. Wine .............. Full. Qut. 0.98
7. May VVine, Liebfraumilk'German 

VVine

1. Grain Alcohol 190 proof U.S.P................5th
2. Popular V.S.O.P. German Brandy .... 5th
3. Napoleon Imp. Freneh Brandy ............ 5th
4. Zeller Schvrarze Katz ............................... 5th
5. Creme De Banana Liąueur ..................5th

PARAMA
VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE SAUJOJE MODERNIOJE

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

AUDRONE
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 parko. Daug vietos poilsiui ir žaidirpams.
• 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.
Viki 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. 128-8425.
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CHICAGOS UDRU IR BEBRIj STOVYKLOJE
Trečiadienį, liepos mėn. 28 d., 

keli LJS rėmėjai ir Chicagos jū
rų šauliai, kartu su LJS Vyr. 
Skautininku Ed. Venglansku, pa
traukėme j Pivzoukee, Wisc. ap
lankyti LJS Chicagos Juodkran
tės ir Baltijos Jūros tuntų sto
vyklaujančius jaunesniuosius jū
rų skautus, udrytėmis - bebriu- 
kais vadinamus.

Dviem atskirais pusračiais iš
rikiuotos palapinės, Varduvos — 
udryčių ir Trakų Pilies — bebrų 
pavadinimais.

Pasirodo pora vyresniųjų sesių 
ir maitinimo tarnybos "vyrai", 
kurie puolasi j virtuvės rajoną ir 
pradeda pusryčių paruošiamuo
sius darbus.

Ryto saulutė jau visai atvirai 
šypsosi... Jos spinduliai glosto 
palapines ir bepradedančią busti 
stovyklą. Staiga pasigirsta skar
dus stovyklos budėtojo švilpukas.

Viskas staiga atgyja, štai ma
tome, pats pirmasis iš palapinės 
lenda j. skt. Tėv. J. Raibužis, 
po jo seka bebrų pastovyklės 
vadovybės nariai - budžiai, neat
silieka atskirų valčių vadovai ir 
pagaliau judrieji bebrai. Visi gal- 
votrukščiais ritasi iš migio, ri
kiuojasi rytinei mankštai, bėga 
praustis ir maudytis.

Neatsilieka ir jaunesniųjų jū
rų skaučių-udryčių rajonas. Tik 
ten viskas vyksta kiek ramiau ir 
paslaptingiau. Po rajoną vaikš
čioja viršininkė jūr. psk. D. By- 
laitienė ir kaž kur skuba komen- 
dantė v.v. gint. Gasnerytė. Paga
liau taip pat neskubėdamos iš pa
lapinių pradeda rodytis ir žva
liosios udrytės.

Pagal dienos programą, tvar
kingose uniformose bebrų ir ud
ryčių gretos pro mus pražygiuoja 
| čia pat {rengtą stovyklos koply
tėlę rytinėms pamaldoms, ku
rias kas rytą atnašauja stovyklos 
kapelionas jūr. sktn. Tėv. J. Rai
bužis. Prisijungiame ir mes at
vykę. Žaliais kloniais ir pievo
mis iš jaunučių krūtinių nuskam
ba "Pulkim ant kelių...” garsai. 
Po pamaldų stovyklaujantieji 
grįžta J savo rajonus pusryčiams.

9 vai. ryto keliamos stovyklos 
vėliavos. Udryčių rajone rikiuo
jasi žvaliosios sesės, atžygiuoja 
bebrai ir įsijungia Į bendrą ri
kiuotę. '‘Skamba komandos, pri Jūrų šauliai, aplankę stovyklą, vaišinasi.

i

• i Lfs / - Jį

Stovyklos vadovės: D. Bylaitienė, J. Gasnerytė, Vakarė, D. Baltramonaitienė ir Balaišienė.
E. Vengiansko nuotrauka

imami' vienetų vadovų raportai, 
raportuojama stovyklos vadovy
bei ir išklausomi atvykusių sve
čių sveikinimai. Gražiai ir tvar
kingai išsirikiavusią Chicagos 
bebriukų ir udryčių stovyklą svei 
kiną LJS Vyriausias Skautinin
kas Ed. Vengianskas, jūrų šau
lių vardu žodį taria M. Maksvy
tis. Sveikinimai ir linkėjimai bai
giami tradiciniu Gero vėjo!... 
Vėjo, Vėjo! šūkiu. Po to gieda
ma Marija, Marija ir visiems 
gerbiant, stovyklos vėliavos ky
la Į stiebus.

Džiugu žiūrint Į šj lietuviš
kąjį Chicagos atžalyną, mažą
sias udrytes ir bebriukus, kurie

Bebrai užsiėmimo metu. E. Vengiansko nuotrauka

E, Vengiansko nuotrauka
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pamaldomis ir vėliavos pakė
limu gražiai ir prasmingai pra
deda stovyklinę dieną.

Vėliavas pakėlus ir įsivilkus 
jau | stovyklos darbo unifor
mas, pradedama dienos pro
grama, įvairūs stovyklinės die
nos darbai ir užsiėmimai. Tuoj 
pat švarinamas visas stovyklos 
rajonas, atskiroms grupelėms 
vykdomi programiniais dalykais 
pašnekėsiai, vedamos sporti
nės varžybos ir Piwouke’s eže
re -- vandens, plaukiojimo, bu
riavimo ir plaukimo užsiėmimai.

Einame pasižiūrėti į paežerę, 
į stovyklos uostą. Čia randame 
visą stovyklos laivyną — burlai-
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Bendras Chicagos jaunesniųjų jūrų skautų ir skaučių stovyklos vaizdas vėliavos pakėlimo metu. 
E. Vengiansko nuotrauka

vius, canoe, irklines valtis ir 
kt. gražiai išrikiuotas pakrantė
je užsiėmimams. Vos įžengus į 
uosto rajoną jaučiama geležinė 
uosto komendanto ir vandens už
siėmimų vadovo J. Butkaus palai
koma tvarka. Net ir stovyklos 
viršininkai, čia atvykę, turi griež
tai vykdyti uosto pareigūnų įsa
kymus. Turime paklusti ir mes.

Pagal iš anksto jau sudarytą, 
planą ir tvarkaraštį, pradedami 
buriavimo, plaukiojimo, irkla
vimo ir plaukimo užsiėmimai. 
Girdimos komandos ant kranto, 
budinčiojo švilpukas ir uosto ko
mendanto balsas prieplaukoje. 
Vieni buriuoja, kiti irkluoja ir 
mokosi plaukti, treti tvarko lai
vus ir kitas vandens užsiėmi
mams reikiamas priemones. Gan 
stiproko vėjo glostomos šlama 
įtemptos burės, braška stiebai, 
pleška irklai palietę bangas. Šian
dien bebrai mokosi buriuoti ir 
kitų jūrinių prašmatnybių, o vyr. 
skautininko rankose, spraksėda- 
mi ir tarškėdami, foto bei filmų 
aparatai skuba visą prieplau

KORP! NEO-LITHUANIA VASAROS 
STOVYKLOS IŠVAKARĖSE

J. Jurevičius

šiais metais Korp! Neo-Lithu
ania aštuntoji vasaros stovykla 
prasidės rugpiūčio 28 d. ir tęsis 
iki rugsėjo 6 d. Stovyklą organi
zuoja ir jai vadovaus Detroito 
neolituanai. Stovyklai parinkta la
bai graži vieta — Rex Terrace 
Resort on Eik Lake, Alden, Mi- 
chigan.

Ten pat, rugsėjo 4-5 dienomis 
šaukiamas Korp! Neo-Lithuania 
šeštasis suvažiavimas — Di
džioji Sueiga. Taigi, šioje vasa
ros stovykloje ir suvažiavime jau
nimas privalo kuo skaitlingiau
siai dalyvauti ir per tą laikotarpį 
pabuvoti savųjų vienminčių tar
pe.

Kiekviena organizacija kovoja 
ne tik už savo narių kiekybę, bet 
taip pat ir už kokybę. Korp! Neo- 
Lithuania, neturėdama po kojo
mis gimtosios žemės,yra gaji ir 
pajėgi visokiais atžvilgiais. Kor
poracija išaugo ir bujojo laisvo
sios Lietuvos kūrimosi ir žydė
jimo laikotarpy — nepalūžo trem. 

koje vykstantį judėjimą užfikstuo- 
ti. Nepamatėme, kai atėjo ir pie
tų laikas.

Grįžtančius iš užsiėmimų su 
pietumis pasitinka stovyklos vir
tuvės vedėja Balaišienė ir visa
da judrus tiekimo vedėjas 
Jurkšas.

Po pietų, popietinio poilsio, 
stovykloje pradedami vėl užsi
ėmimai, o mes, kad ir nenoro
mis, pradedame ruoštis kelionei 
atgal į Chicagą. Praleidę pus
dienį mielų LJS Chicagos tuntų 
jaunesniųjų jūrų skautų-čių tar
pe, atsisveikiname su stovyklos 
vadovybe ir palydėti su tradicine 
dainele "sudie, sudie, sudie..." 
patraukiame Chicagos link. Visą 
kelią nejučiomis mūsų kalba kry
po tik Piwouke’s link, kur taip gra
žiai, prasmingai ir darniai skau
tą ujama, stovyklaujama ir ruo
šiamasi ateičiai, kur jūriniai 
skautaujanti mažųjų lietuviškų 
širdžių laiminga šeima bendrai 
išgyvena šios vasaros stovykli
nius džiaugsmus. (d) 

tyje ir sėkmingai veikia visose 
gyvenimo srityse. Korporacija ne 
nutolo nuo pagrindinio tikslo — 
tautiškosios ideologijos ir ją ug
do jaunimo tarpe.

Sakoma, kad "didžios idėjos 
nemiršta, kaip žmonės". Šioje 
vasaros stovykloje korporantai 
turės taip pat surasti laiko ne 
vien tik pasilinksminti jaunat
viškoje ir studentiškoje nuotai
koje, bet taip pat gyvai padis
kutuoti svarbius gyvenimo reika
lus, paklausyti paskaitų ir akty
viai dalyvauti diskusijose.

Tautiškasis idealas skiriasi 
nuo kitų dėl to, kad jis nėra nu
tolęs nuo tikrovės. Tautiškasis 
idealas yra išaugęs iš savo že
mės, savos istorijos. Kad tas ide
alas būtų realus -- jo mes pri
valome siekti vieningai ir glau
džiai savybėje dirbdami. Ugdy
dami taurią asmenybę--privalo
me būti tolerantiški ne tik savo 
vienminčių šeimoje, bet ir suki-

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

tų organizacijų nariais. Būsime 
tolerantai, kai gerai pažinsime sa
vo tautos praeitį, jos kultūrines 
bei dvasines vertybes. Mūsų tau
ta gausi savo praeities vertybė
mis. Pažįstant praeitį -- leng
viau bus dirbti ateičiai. Praei
tis yra kelrodis ateičiai. Mes ne
privalome pamiršti, kad mūsų 
tėvynė Lietuva yra pavergta. Kad 
visomis priemonėmis ir būdais 
jai reikia padėti vėl prisikelti 
laisvam gyvenimui. Kaip tik jau
nimas prie to darbo daug gali 
prisidėti. Reikia žiūrėti, kad mu
myse neišblėstų gimtosios žemės 
palikimo jausmas.

Mūsų vėliavoje įrašytas šū
kis "Pro Patria" reiškia, kad 
korporacijos nariai gyvena netik 
sau, bet ir tautos labui. Stovyklo
je mes turime įsigyti naujų ver
tybių. Būdami geri lietuviai, bū
sime neblogi ir amerikiečiai. 
Amerikiečiai yra pastebėję, kad 
ta tautinė’grupė šiam.kraštuiyra 
naudingesnė, kuri neslepia savo 
kilmės, savo tautybės. Nutautėti 
reiškia vienos tautybės pakeitimą 
kita. Tautybė -- nėra , pirštinaitė, 
kurią kiekvienas lengvai kaitalio
ja. Tautiniu ir lietuvybės išlaiky
mo požiūriu stovyklose dalyvavi
mas dar reikšmingas ir tuo, kad 
užsimezga artimesni santykiai 
tarp dalyvių, iš kurių neretai su
silipdo gražus lietuviškos šeimos 
židinėlis.

Stovykloje leidžiamas laikraš
tėlis "Naktibalda". Yra proga šf 
bei tą pabandyti parašyti. Būna 
pirmieji žingsniai į platesnį spau- 
doje bendradarbiavimą.

Visais laikais ir visur buvo ir 
yra džiugu matyti, kaip mūsų at
žalynas žygiavo ir žygiuoja po 
Korp! Neo-Lithuania vėliava. Bū
dami tautiškos minties puose
lėtojai ir nešėjai, pagal išgales ir 
sugebėjimus dirbkime šioje kor
poracijoje visi, kad kiekvienas, 
galėtume pasakyti taip, kaip yra 
iškalta ant korporacijos garbės 
nario prof. J. Jablonskio antį-.’ 
pio: "Padariau, ką galėjau, te
gul tie, kurie yra galingesni už 
mane, padaro daugiau".

PLANINGAS TAUPYMAS

Dabartinis dividen
dus 4'/j% išmoka
mas du. kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Vaizdas iš neolituanų stovyklos prieš kelis metus Clevelando apylinkėje.
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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

• teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.
Sezono pradžia birželio mėn. 19 d. Prašome re

zervuoti sau vietą iš anksto:
S. M. Lūšys,
88-01 104th Street, Richmond Hill 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.

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI.

”SPARTA” atstovybę 
RADTJO, 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. 6062£

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, -tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue____ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Vnion Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street_______CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shavvmut Avenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 904 Literiary Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue__VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau __ GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVTNGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685 
< YO.UNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI '3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994 
« LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4-th Street_____ PO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street____ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street................ GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė. PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street_______PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street SW 8-2868
• YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė.____ GR 6-2781

MIHAILOVAS TOLIAU KRITIKUOJA 
SOVIETINĘ SISTEMĄ

Vytautas

Šią vasarą nekartą buvo dis
kutuojama apie Mihailo Mihailo- 
vo "Maskvos vasarą 1964 m," 
(jos santrauka buvo spausdinta 
Dirvoje), Jugoslavijos teismas 
Mihailovul skirtą bausmę -- 10 
mėn. kalėjimo sumažino iki 5 
mėnesių ir jĮ paleido į laisvę. 
Jugoslavijoje vykusiame PEN su
važiavime jugoslavai rašytojai 
primygtinai nurodė Į Mihailovo pa. 
vyzd} — esą, žiūrėkite, pas mus 
raSytojai nepersekiojami... Pa
galiau, tas PEN suvažiavimas, 
nurodęs Į kūrybos laisvės su
varžymus Ispanijoje ar Portu
galijoje, paliudijo savo bejėgiš
kumą, nes jokiame nutarime ar 
rezoliucijoje neprisiminta apie 
rašytojų kūrybos pažabojimus 
Lenkijoje, pačioje Sovietų Sąjun
goje ir kitur.

Įdomu tai, kad naujojo teismo 
sprendimo atveju M. Mihailovas 
buvo atpalaiduotas nuo jam buvu
sio kaltinimo, kad jis apšmeižęs 
Sovietų Sąjungą. Dar Įdomiau, 
kad neseniai Vakarų spaudoje 
pasirodė to paties Mihailovo, bu
vusio Zadaro universiteto Ju
goslavijoje docento, trečioji 
"Maskvos vasaros" dalis. Joje jis 
nepaprastai ryškiai kritikuoja vi
są sovietų sistemą.

Mihailovas pirmiausia pažy
mi, kad Sovietų Sąjungoje jaučia
mas stiprus antisemitinis judė
jimas. Jo žodžiais, "mažai ži
noma, kad Stalinas panašiu būdu 
yra žudęs žydus kaip ir Hitleris. 
Klek žinoma, daugelis Vokietijos 
komunistų pabėgo Į Vokietiją. 
1939 m. sovietams su vokiečiais 
pasirašius nepuolimo sutartį, dau
gelis tų komunisų buvo atiduota 
Į Gestapo rankas. Prieškarinio te- 
roro metu daugelis žydų - sionis
tų buvo sunaikinta sovietų kon
centracijos stovyklose. Karo 
metu žydams Rusijoje buvo drau
džiama trauktis drauge su Raud. 
Armijos daliniais ir tuo būdu de
šimtys tūkstančių žydų 1941 m. 
žuvo -- tai vyko Maskvos eva- 
kuavlmo metu". Pagal Mlhailo- 
vą, pastaruojumetuSovietijoježy- 
dai nėra tiesiogiai diskriminuo
jami, tačiau antisemitinės nuo
taikos tebėra gyvos. "Žydas" ir 
"komunistas" tai dvi nesuderina - 
mos sąvokos, šiuo metu ateiz
mas Sovietijoje virtęs daug agre-

Alseika

syvesnlu negu Stalino laikais. 
Mlhailovo nuomone, antireliginė 
kova tenka laikyti beprasmiška ir 
net idiotiška, nes pasiekiama kaip 
tik priešingi, negu pageidaujama, 
rezultatai. Čia pažymėtina, kad 
kai šių metų vasario m. jugosla
vų savaitraštis "Nln" Mihailovą 
apšmeižė, šis, atsakydamas, sa
ve pavadino krikščioniu.

Skyrių pavadinęs "Horno sovie- 
ticus psichologija", Mihailovas 
susidorojo su sovietine sistema 
ir pavyzdžiais (rodė, kaip atrodo 
teorija ir kokia yra praktika. Jo 
nuomone, kiekvieną diktatūrą re
mia daugelis niekšų ir nemaža 
garbingų, nuoširdžių fanatikų. So 
vietinio režimo šalininkai dva
siškai yra nesubrendę, tingūs gi
liau apmąstyti juos supančius 
klausimus, o iŠ kitos pusės jie 
gali būti ir draugiški žmonės. Jie 
Įvairias neteisybes paprastai pa
teisina "aukštesniųjų idealų" 
vardu. Tokio tipo žmonių šių die
nų Sovietijoje, ir Stalinui mirus, 
dar rasime labai daug.

Toliau seka Mihailovo vizijos 
ir jo numatymai, kas galėtų vyk
ti ateityje. Straipsnis baigia
mas ne visiškai Įtikinančiais bei 
per daug žodingais filosofiniais 
apmąstymais.

Mihailovas Įsitikinęs, kad So- 
vietijai artėjanti nauja epocha, 
nes esą, po dešimtmečių vienat
vės kolchozuose, žmones esąs 
apėmęs nerimas. Tiems sovie
tiniams žmonėms nebūtinai rū- 
p(s tik "geresnis gyvenimas". 
Jau daugiau nebevlliojąs "aukš
tesnis gyvenimo lygis" ar vadi
namas "rojus žemėje". Rusams 
rūpi dvasinė duona, jie siekia tu
rėti daugiau dvasinių kontaktų su 
kitais žmonėmis. Dėl to nebeĮma- 
noma tą krizę nugalėti tik Ūkiš
kais arba politiniais receptais. 
Mihailovas savoĮspūdžiųtreČio- 
joje dalyje pranašiškai sušunka: 
"Sovietų Sąjunga yra didžiulių pa
sikeitimų angoje! 1956 m. teat
nešė pirmąją naujovių bangą. Kai 
bant apie tolimas perspektyvas, 
nuo to, kas vyksta Sovietijoje,pri
klauso ne tik žmonijos, bet ir vi
sos mūsų planetos likimas”. To
liau Mihailovas pabrėžia, kad.be 
abejojimo, turės atsirasti trečio
ji revoliucija ir ji bus dvasinėje 
srityje. Žinoma, marksizmas,

kaip socialinis mokslas, pasiliks 
ir toliau, tačiau "žmonių dvasią 
pakels (vairūs dvasiniai bangavi
mai".

Čia autorius paliečia ir Raud. 
Kinijos klausimą ir mano, kad iš 
Rytų ateinąs iššūkis kaip tik tu- 
r(s sujudinti dvasines Sovietų 
Sąjungos galias. Jis primena vi
są eilę rusiškųjų filosofų, kaip 
Solovjovą ar DanilevskĮ, kurie 
yra skelbę, jog 20 amžiuje atsl- 
rasiąs konfliktas tarp Kinijos ir 
Rusijos. Solovjovas (1853-1900) 
net su pačiomis smulkmenomis 
yra vaizdavęs, kodėl turjs Įvykti 
"neišvengiamas susidūrimas" 
tarp abiejų didžiųjų valstybių.

Mihailovas rašo, kad "Azijos 
tautos grėsmė turės neabejoti
nai paskubinti naujos ideologi
jos sukūrimą" ir toliau jis pa
sisako prieš stalininkų ir kiniečių 
skelbtą tezę, kad nustalinimo 
vyksmas vedąs prie gyvenimo .su - 
buržuazėjimo "Tai tik iliuzija — 
jis nurodo — nustalinimas yra 
kaip tik svarbus etapas naujų tar

pusaviu žmonių ryšių link. Kai 
tas laikmetis ateis, Sovietų Są
junga pasitrauks iš Azijos ir 
glaudžiais saitais susilies su 
Europa".

Mihailovas žino, kad ligi dvasi
nio Sovietijos renesanso, ligi jos 
susiliejimo su europietine mąs
tysena, dar praslinks daug laiko 
ir teks dar daug ką nuveikti Jo 
viltis — tai studentai bei jaunie
ji intelektualai, rašytojai bei me
nininkai -- jie visi pasiryžę ne
pasilikti pusfaukelyje. Jųvdsų ne
rimas sužavėjęs jaunuosius Ju
goslavijos mokslininkus. Toliau 
Mihailovas tiki rusų siela, jos 
galia — esą, ji dvasiniai nugalė
sianti bolševizmą. Čia reikia pa
stebėti, kad Mihailovo idealas — 
Dostojevskis, pagaliau ir Mihai
lovo tėvai — rusai Dėl to ir ne
stebina jo rašinio pabaigoje skel
biamos senųjų slavų pažiūros, 
kad, girdi, pasauliui išganymas 
atesiąs ne iš kur kitur, kaip iš... 
Rytų.

NAUJASIS SOC. ĮSTATYMAS, 
KĄ JIS TEIKIA IR KAIP 

JUO NAUDOTIS

PALIK AMARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš' tragiškų 
^pergyvenimų Sibire jau išėjo lietuviškąja laida.

KAINA 3 DOL. Gaunama Dirvoje ir pas kny
gų platintojus.

ATSILANKĘ Į DIRVĄ
6907 Superior Avė.,

rasite ne tik naujausių ir seniau išleistų lietuviškų 
knygų, bet yra gausus pasirinkimas plokštelių, 
rankų darbo medžio drožinių, audinių ir gintaro 
išdirbinių.

Įstaiga atdara kasdien iki 5:30 vai. vak., šeš
tadieniais iki 2 vai. p. p.

duoda gerą 
savijautą■ ■

Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 
•sinie Jus nuo galvos iki kojų, 
is pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.

Y „500" kostiumai ir paltai', 
NHATTAN marškiniai,
2 ir DISNEY skrybėlės.
Krautuvėje Jūs laukiami 

kasdien, 
o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

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

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

Prezidentui pasirašius 1965 m. 
Sočiai Security Įstatymo pakei
timus, kai kas skuba apsaugoti 
savo teises Į naujus piniginius 
laimėjimus nieko nelaukiant. Dau- 
gelis dar nežino, kad tuo reikalu 
kai kam nereikia imtis jokių žy
gių. Tuo reikalu Sočiai Security 
Įstaigų vadovybės paaiškinama, 
kad

pensininkai neprivalo im
tis jokių žygių savo interesams 
apsaugoti, nes padidintos pen
sijos automatiškai bus apmokė
tos rugsėjo mėn. siunčiamais če
kiais. Tos padidintos pensijos ga
lioja nuo 1965 m. sausio 1 d. 
Pirmieji čekiai, dengią skirtu
mą (7% padidinimą) pasirodys 
spalio pirmomis dienomis Į siun - 
čiamą sumą Iškaičius ir rugsėjo 
mėnesio priklausomą skirtumą.

Susilaukę 65 m. ir jau besi
naudoją Sočiai Security ir gele
žinkelio pensijomis neprivalo im - 
tis jokių žygių savo apdraudai 
ligos atveju užtikrinti Visi gau
ną pensijas asmens rugsėjo ar 
spalio mėn. gaus tinkamas in
formacijas tuo reikalu. Pagal 
naująj( (statymą padidinta apdrau- 
da ligos atvejais pradės veikti 
nuo 1966 m. liepos 1 d. Health 
Insurance kortelė kiekviena m au
tomatiškai apdraustam pensi
ninkui bus išsiuntinėta dar prieš 
tą datą.

Pensininkai neprivalo kreiptis 
Į Sočiai Security Įstaigas ir dėl 
papildomo draudos plano, api
mančio savanorišką apdraudą, 
dengiančią honorarą gydytojams 
ir kt. Gavus visas informacijas 
raštu, kartu jie ras ir Įsiregls- 
travimo blankus, tuo būdu pa
lengvinant Jsiregistravimą pa
pildomai apdraudai; kuri taip pat 
.sigalios nuo 1966 m. liepos 1 d.

Specialiai Įsidėmėtina 
asmenims, sulaukusiems 65 m., 
nedirbusiems ir nemokėjusiems 
Sočiai Security Įnašų. Nors jie ir 
neturi teisių Į Sočiai Security 
pensiją, jie gali registruotis ap
draudai nuo ligų pagal naująją 
"medicare” programą. Gauną pa
šalpas iš valstijų gali registruo
tis pagrindinei apdraudai vietinė
se šalpos Įstaigose. Įregistravi
mas prasidės 1965 m. rugsėjo 1 
d. Taigi, asmens, sulaukę 65 m., 
nedirbę ir nesinaudoję Sočiai Se
curity Įstatymu, privalo laukti Iki 
rugsėjo 1 d., kol galės Įsiregist
ruoti.

Dar Įsidėmėtini šie Sočiai Se
curity Įstaigos pageidavimai:

Asmens, sulaukę 65 m. am
žiaus ir tur( Sočiai Security ap
saugą, bet dar nesikreipę dėl 
pensijos, turėtų jau dabar re
gistruotis, kad nustačius jų tei
ses Į pensiją ir apdraudą. Tai 
automatiškai suteiktų jiems nau
ją j Į draudimą nuo ligų ir kartu 
automatiškai užtikrintų jiems 
priklausomą pensiją.

Asmens sulaukę 72 m. ir vy
resni privalėtų pasitikrinti So
čiai Security Įstaigoje dėl jų 
teisių Į pensiją ar apdraudą, jei 
jie tų teisių iki šiol neturėjo. 
Naujuoju — llberališkesniu Įs
tatymu — jie gali kvalifikuotis, 
kad ir mažai, 35 dol. Į mėne- 
s(, pensijai.

Našlės, Įsigaliojus naujam 
(statymui, gali pradėti imti pen
siją .sulaukę 60 metų, vietoj 62 
m., žinoma tik šiek tiek mažes

nę. Aplikacijos priimamos jau 
dabar.

Moksleiviai ir studen
tai, kuriems Soc. Security pa
šalpos buvo sustabdytos, taip pat 
privalo kreiptis J Sočiai Sec. 
Įstaigą, kad nustačius jų teises 
Į pašalpą, galiojanči, nuo 1965 
m. sausio 1 d. Taigi, artėją prie 
18 m., ar turĮ 18-22 m. amžiaus 
studentai, naudojęsi Soc. Sec. pa
šalpomis, jei numato tęsti moks
lą, privalo pasitikrinti savo tei
ses Į Soc. Sec. pašalpą.

Pasitikrinti savo teises pagal 
naująjį (statymą privalo ir dar
bingumo nustoję asmens, ku
riems pašalpos buvo nutrauk
tos.

Svarbiausia, nenutraukite 
savo privačias apdraudas nuo li
gos, nes naujasis Įstatymas ap- 
draudos srityje Įsigalios tik nuo 
1966 m. liepos 1 d.

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. banketą s-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. Lithuanian Vili* - 
ge Bendrovės tradicinis metinis 
balius Lietuvių salėje,

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

LAPKRIČIO 6 D.. Vakaras Jau
nimu! .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 ęg- 
lutė. Ruošia Vysk. M. Valančiaus 
mokykla.

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

IR APYLINKĖSE

"Ramovė” Clevelando skyriaus pirmininką

p. VLADĄ KNISTAUTĄ su ponia 

jų 25 metų vedybinio gyvenimo proga sveikina 
ir kartu linki daug laimės bei sėkmės jų toli
mesniame šeimyniniame gyvenime.

FILATELIIOS KAMPELIS
— Antanas Bernotas --------------

vincible ir Inflexible, kurių pir
masis čia ir parodytas.

KANADA birželio 30 d. išlei
do 5 c. pašto ženklą su nauja Ka
nados vėliava.

* pavergtųjų tautų sa
vaitės proga, ALT Clevelando 
skyrius liepos 25 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje buvo surengęs 
minėjimą, kurio metu buvo pri-
imta tokio turinio rezoliucija: 

Kadangi, didelė dalis JAV kul
tūros ir kito gerbūvio įvairiose 
gyvenimo srityse išplaukia iš tų 
piliečių, kurie yra kilę iš rytų 
Europos, kuri dabartiniu metu 
neša sunkų komunistinio impe
rializmo jungą; ir

Kadangi, JAV Kongresas įver
tindamas šį faktą ir užtardamas 
pavergtas tautas, savo 1959 me
tų nutarimu prašo ir ragina JAV 
Prezidentą skelbti liepos mėne
sio trečią savaitę Pavergtųjų

"Ramovė" Clevelando skyrius

JAV išleido šiuos naujus paš
to ženklus:

1. Liepos 2 d. -- 5 centų paš
to ženklą, kuriuo paminimas Sal- 
vation Army 100 metų įsteigimas. 
Pašto ženkle jokio piešinio — tik 
(rašai. Spausdintas raudona, mė
lyna ir juoda spalva.

Tautų Savaitę; ir
Kadangi, JAV Prezidentas, 

didž. gerb. Lyndon B. Johnson 
paskelbė šių metų liepos 18-24 
d. laikotarpį Pavergtųjų Tautų 
Savaite, ragindamas visus ame
rikiečius prisiminti tuos, kurie 
yra netekę laisvės ir pabrėžda
mas, kad JAV stovi už visų tau
tų laisvę.

Remiantis tuo, mesClevelando 
ir apylinkių lietuviai išreikšdami 
nuoširdžią padėką JA V Kongresui 
ir Prezidentui, raginame juos

Kun. kleb. Angelaitis, vysk. Pr. Braziui lankantis Clevelande, įteikė 
Naujosios parapijos auką 500 doleriųčekį vyskupo misijos reikalams. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

vykdyti kiek įmanoma konkre
tesnį pavergtųjų tautų išlaisvini
mo. planą tuo paverčiant žodžius 
darbais.

Toliau mes pakartotinai krei
piamės į visus JAV Senato na
rius, kad jie nedelsdami praves
tų rezoliuciją , raginančią JAV 
Prezidentą Iškelti Pabaltijo 
Valstybių okupacijos klausimą 
Jungtinėse Tautose ir reikalauti 
komunistų pasišalinimo iš Lie
tuvos ir kitų Europos pavergtų 
valstybių.

Pagaliau, mes nutarėme, kad 
šios rezoliucijos nuorašai būtų 
pasiųsti JAV Prezidentui, Vals
tybės Sekretoriui, Atstovui Jung
tinėse Tautose, visiems JAV Se
nato nariams ir Clevelando apy
linkės JAV Atstovų Rūmų na
riams.

Clevelando ir apyl. lietuvių 
vardu, Amerikos Lietuvių 
Taryba, Clevelando skyrius

♦ LB CLEVELANDO H-ROS. 
APYLINKĖS valdybos pirm. Po
vilui Mikšiui išvykus 6 savai
tėms atostogų, pirmininko parei
gas eina valdybos vicepirm. Me
čys Aukštuolis, gyv. 20520 Miller 
Avė., Euclid, Ohio, telef. 481- 
9928.

Į Tautos šventės ir Lietuvių 
Dienos rengimo komisiją įeina 
jaunimo reik, vadovas Džinaras 
Kižys.

Priešatostoginiu valdybos posė
džio nutarimu ALT Clevelando 
skyriaus organizacijų atstovų po
sėdžiuose šią LB apylinkę atsto
vauja valdybos vicepirm. Vincas 
Benokraitls ir kultūros reik, va
dovas Stepas Butrimas.

Valdybos ižd. Džiugas Staniš- 
kis išvyko 2 savaitėm atostogų, 
o sekr. Aleksandra Kazėnienė 
grįžo iŠ atostogų, gražiai jas 
praleidusi Kanadoje.

* PILĖNŲ ir NERINGOS skau
tų ir skaučių stovyklų uždaroma
sis laužas įvyks rugpiūčio mėn. 
6 d. (penktadienį) 8 vai. vakaro. 
Stovyklos baigiasi šeštadienį, rug
piūčio mėn. 7 d. 11 vai. ryto. Tė
veliai prašomi savo vaikus iš sto
vyklų pasiimti iki 2 vai. po pietų.

Salvation Army (Išganymo Ar
mija) — religinė sekta,besitvar
kanti kariniais pagrindais, kurios 
vyriausias vadas vadinasi gene
rolu, yra tarptautinė organiza
cija, turinti savo tikslu labdarą 
ir religinį apaštalavimą. Jos

mingą šių muzikinių parengimų 
vasaros sezoną.

Tiek balete tiek baigiamaja
me orkestro koncerte su solis

tais numatyti rinktiniai to meno 
kūriniai.

Koncertų pradžia 8.30 vai. vak.

įkūrėju buvo metodistų dvasinin
kas William Booth (1829-1912), 
savo veiklą pradėjęs 1861 m. Corn- 
wall mieste Anglijoje. 1865 m. or
ganizacija išėjo į viešumą, bet 
pradžioje vadinosi East London 
Revival Society, tik 1878 m. są
jūdis pavadintas Salvation Army. 
William Booth, padedamas savo 
žmonos Catherine, tvarkė armi
ją ir buvo jos pirmuoju genero
lu. Armija greit išplito užsie
niuose, ypač anglosaksų ir jų įta
koje esančiuose kraštuose. JAV ji 
veikia nuo 1880 m. Armijos būsti
nė yra Londone, skyriai -- dauge
lyje kraštų. Oficialus armijos or
ganas vadinasi War Cry, kuris 
leidžiamas įvairiomis kalbomis. 
Lietuvoje Išganymo Armija veikė 
tik Klaipėdos krašte, kur ji atėjo 
iš Prūsijos 1886 m. ir vokiškai 
vadinosi Heilsarmee. Lietuviuo
se pasisekimo neturėjo, ir 1893 
m. tebuvo išleistas tik vienas 
"Karo Szauksmo" numeris. Klai
pėdos vokiečių skyrius turėjo 
apie 500 narių, dūdų orkestrą ir 
chorą, rinko aukas irbuvoišvys- 
tęs šalpos akciją.

2. Liepos 17 d. — 5 c. pašto 
ženklą italų poetui Dantei pagerb - 
ti su jo atvaizdu.

•*»
FALKLANDO salos (salynas į 

rytus nuo Pietinės Amerikos 
smaigalio, anglų kolonija) išlei
do 4 p. ženklų seriją su karo lai
vais ir paminklu, kuria paminima 
Falklando mūšio 50 metų sukak
tis.

* POVILAS ŠUKYS, ilgametis 
Lietuvių Klubo reikalų vedėjas, 
įsigijo nuosavą Mint Tavern, 156 
gt. (prie Waterloo Rd.) ir iš eitų 
pareigų Liet. Klube nuo rugp. 2d. 
pasitraukė.

Nauju Lietuvių Klubo reikalų 
vedėju paskirtas Zenonas Duč- 
manas.

* THE LAKE ERIE OPERA 
THEATRE, viena iš jauniausių 
Clevelando kultūrinių instituci
jų, savo antrame veiklos sezo
ne prisistatys su Mozarto "The 
abduction from the Seraglio" rug
sėjo 10, 11 ir 12, d., po to vyks 
Prokofieff opera "The Love for 
three oranges" (rugsėjo 17, 18 
ir 19 d.) Abi operos anglų kalba 
ir vyks Severance Hali salėje.

Diriguoja Louis Lane ir M. 
Charry.

Bilietus iš anksto įsigyti gali
ma Burrows krautuvėse ir Seve
rance Hali kasoje.

Stovyklų vadovybė SAVININKAS PARDUODA NAM£
$17.000

1914 m., prasidėjus I Pas. ka
rui, vokiečių karo laivyno eskad
ra, vadovaujama admirolo von 
Spee, turėdama tam tikrų uždavi
nių, radosi Čilės pakrantėse, kur 
lapkričio 1 d. prie Coronel Bay 
susikovė su anglų karo laivyno 
eskadra, nuskandindama du lai
vus. Pastiprintas anglų karo lai
vynas gruodžio 8 d. vėl susikovė 
su šia vokiečių eskadra į rytus 
nuo Falklando salų,nuskandinda
mas 7 vokiečių karo laivus, tarp 
kurių sunkiuosius kreiserius 
Scharrihorst ir Gneisenau. Pavy
ko pasprukti tik kreiseriui Dres- 
den, kuris kitais metais taip pat 
buvo nuskandintas. Anglų eskad
roje, vadovaujamoje adm. Stur- 
dee, buvo sunkieji kreiseriai In-

Kaip žinoma, Kanada iki šiol 
turėjo vėliavą, panašią į Angli
jos Union Jack, tačiau, pradėjus 
atsikratinėti visokios Anglijos 
priklausomybės, atsirado reika
las turėti ir savo vėliavą. Kana
dos parlamento speciali komisi
ja po ilgų debatų priėmė naują 
vėliavą, kurios vidurį sudaro pa 
ilgas baltas keturkampis su sti
lizuotu 11-kos smaigalių raudonu 
klevo lapu; vėliavos galai taip pat 
raudoni, užimą po pusę baltojo lau 
ko. Naujoji vėliava buvo priimu 
ir pirmą kartą viešai iškelu Otta 
woje ir kitur ant valdžios ir vie
šųjų pasutų š.m. vasario 15 d. 
Klevo lapas — uutinis Kanados 
ženklas taip pat randamas jau 
seniai ant Kanados pašto ženklų* 
žyminių ir akcizo ženklų bei ant 
įvairių vertybės popierių.

SOV. SĄJUNGA išleido 3 pašto 
ženklus su savo krašto kalnais, 
čia dedame 6 kapeikų pašto ženk 
lą, kuriame parodytas Kazbeko 
kalnas.

Kazbekas, antras aukštumu 
Kaukazo kalnyno kalnas (po El
bruso), yra 5043 metrų (arba 16, 
546 pėdų) aukščio, neveikiąs vul
kanas, daugumoje padengtas am
žinu sniegu. Jis yra Gruzijos da
bar sovietinėje respublikoje, ku
ri tačiau nuo IV iki vidurio XVIII 
šimtmečio buvo nepriklausoma 
valstybė, vėliau užimta rusų, 1918 
m. pasiskelbusi nepriklausoma 
respublika, bet 1921 m. užimta 
bolševikų.

Čia prisimintina mūsų rašyto
jo A. Vienuolio Kaukazo legenda 
apie užkeiktus vienuolius, ko
pusius J neprieinamą Kazbeko 
kalno viršūnę.

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

INSURED SAVINGS

HOME md 
REMODELING 

LOAN S

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

* DR. J. ir N. ČERNECKIŲ 
dukrelės Jonės-Lilijos krikšty
nos įvyko rugpiūčio 1 d. Kūmais 
buvo Aldona Urbienė ir adv. Ju
lius Smetona.

Ta proga iš New Yorko buvo 
atvykusi N. Černeckienės motina 
L. Kemežienė, dr. V. Urba su 
šeima iš Bowling Green, B. ir J. 
Smetonai ir J. Čiuberkis iš Cle
velando.

MARVIN HERMAN Šiomis die
nomis paskirtas May Co. naujojo 
skyriaus, kuris greitu laiku bus 
atidarytas Great Northern Shop- 
ping Center, N. Olmsted, vedėju.

M. Herman mokslus baigėCle- 
velande ir jau turi 16 metų patirtį 
didelėse prekybos įmonėse. May 
Co. jis dirba atsakingose parei
gose nuo 1964 metų. (sk)

* CLEVELANDO VASAROS 
ORKESTRO programos pabaigai 
trečiadienį, rugp. 11 d. atvyksta 
Washingtono baleto trupė, gi 
penktad. ir šešt. rugp. 13 ir 14 d. 
koncertams tradicinė "Tops of 
the Pops" programa užbaigs sek- 

2 miegamieji, mūrinis fronto por 
čius, 22 x 22 mūrinis garažas. 
70 x 140 sklypas. Apžiūrėti 22551 
Nicholas Avė. prie 222 gt.

Tel. RE- 1- 6143 
po 4 vai. p.p.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

6 kamb. (atskiras namas kieme) 
65 gt. prie Superior Avė.

1323 E. 65 gt.
AN-1-6286

(85-87)

PARDUODAMAS NAMAS 
MŪRINIS COLONIAL, 6 kamb. 
11/2 vonios, kilimai, dengtas por
ėtus iš kiemo pusės, incjnerato- 
rius, dvigubas mūrinis garažas. 
Arti mokyklų ir susisiekimo.

Tel. 481-7433 
(85-86)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

3 dideli kambariai (su virtu
ve ir vonia). 5 min. iki šv. Jur
gio parapijos. Pirmame aukšte, 
priekyje.

1251 E. 61 gt.
(rakto prašyti 1249 E. 61 gt.) 

(84-86)

ASFAITUOIAME KIEMO
ĮVAŽIAVIMUS

IŠARDOME SENUS
PASTOVI DANGA
SUTVIRTINAMI ŠONAI

Tel. 431-9213
(86-93)

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 siuntinius! labai aukštos kokybės 
dovanų ypatingai nuspaustomis kainomis,įskaitant Sov. mui
tų ir pasiuntimų.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3'2 
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 3V2 jardų ekstra geros vilu. angį, medžiagos kos
tiumui tik už $75.00.

V—3: 1014 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.

Y—3 ir X—4 jungtini siuntini skaitome tik $86.00 (susi
taupo pasiuntimo išlaidos).

Ir patį vertingiausiųjį

SM siuntini: G 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.

C’OSMOS, 327 W. |Jroadway, So. Boston, Mass.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Malonus Dirvos skaitytojau,
Be abejo, norėtumei sulaukti geresnį ir įdomesnį 

laikraštį. To paties siekia ir Dirvos redakcija bei leidėjai. 
To patięs siekia ir .dabar Vilties Draugijos bei ALT S-gos 
paskelbtasis Vilties Draugijos naujų narių verbavimo 
ar turimų įnašų pakėlimo vajus. Malonėk įsijungti į šį 
vajų neatidėliodamas, šiandien pat. Kaip tai padaryti, 
Dirvoje jau skaitei. Belieka tik Tamstai pačiam apsi
spręsti ir pasiryžti.

LIETUVIU 
GYDYTOJI! 
SUVAŽIAVIMO 
PROGRAMA

Komp. Lapinskas 
sužeistas 
auto nelaimėj 
10 SESUO UŽMUŠTA

Ispanijoj, Palencijos mieste 
automobilio katastrofoje buvo su
žeistas komp. Darius Lapinskas. 
Jo sesuo Audronė, kuri vairavo 
automobilį, buvo vietoje užmuš
ta. Palencijos miestas yra apie 
100 mylių į šiaurę nuo Madrido.

Studentė Audronė Lapinskaitė 
atskrido iš Bostono pas savo 
brolį j Stuttgartą, ir abu automo
biliu keliavo po Europą ir šiau
rės Afriką. Nelaimė atsitiko 
jiems grįžtant namo.

Komp. Lapinskas yra lengvai 
sužeistas, bet turės išgulėti 14 
dienų Palencijos miesto ligoni
nėje.

(JST)

JAUNIAUSIAS LIETUVIS
PRELATAS

šv. Tėvas Paulius VI teikėsi 
pakelti kun. dr. Audrį Bačkį Mon
sinjoru (camerario secreto) š.m. 
liepos 1 d. Tą pat dieną Šv. Tė
vas teikėsi paskirti Msgr. Aud
rį Bačkį Apaštališkosios Nun
ciatūros Maniloje Sekretoriumi, 
kur ligšiol jis ėjo Nunciatūros 
Attache pareigas.

Kun. dr. Audrys Bačkis yra 
jauniausias lietuvis kunigas. 28 
m. amž., turįs monsinjoro ti
tulą.

* ALEKSANDRA RADZVICKIE- 
NE, daktaro profesoriaus Petro 
Radzvicko našlė, mirė Anglijoje 
sulaukusi 86 metų amžiaus.

Aleks. Radzvickienė buvo aukš • 
to intelekto ir geros širdies mo
teris. Kur tik galėdama, ji vi
siems stengėsi patarti, padėti, 
paguosti. Bodama seno amžiaus 
gerai išmoko angliškai. Nors pa
ti nieko neturėdama, gelbėjo ne
mokantiems kalbos veltui ver
čiant laiškus ir visokius doku
mentus anglų, rusų, lietuvių kal
bomis.

♦ SLA PILDOMOSIOS TARY
BOS suvažiavimas įvyks š.m. 
rugpiūčio mėn. 16 d. Chicagoje, 
Sherman viešbutyje.

BOSTON

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

* KANADOS PAŠTININKŲ strei
kui pasibaigus Dirva vėl laiku 
lankys savo skaitytojus kaimyni
nėje valstybėje.

Rugpiūčio 3 d. išsiųstos ir 
streiko metu sulaikytosios laik
raščio siuntos.

* PREZIDENTO A. SMETO
NOS MONOGRAFIJĄ bei joje pa
liestus įvykius savaip atpasako
ja ir nagrinėja J.A. Būdvietis 
Tėviškės Žiburių atkarpoje.

Su monografija susipažinti ne 
vien iš kritikos, bet originale 
vertėtų visiems besidomintiems 
ne taip senos praeities įvykiais. 
Monografiją galima įsigyti per 
Dirvą. Kaina — $12.50.

* LST KORP! NEO-LITHUA- 
NIA New Yorke metinė šventė 
įvyks šių metų lapkričio 6 d. 
(šeštadienį) 6 vai. vak. Trave- 
lers Inn. patalpose prie La 
Guardla aerodromo. Smulkes
ni nurodymai bus pranešti vė
liau.

Amerikos ir laisvojo pasaulio 
lietuvių gydytojų penktasis su
važiavimas įvyksta š.m. rugsė
jo mėn. 4 ir 5 dienomis, Detroi
te, Stouffer's Northland Inn vieš
butyje, 21000 NorthwesternHigh- 
way, Southfield, Michigan.

Tikimasi susilaukti gydytojų ne 
tik iš Amerikos, bet ir iš kitur. 
Manoma, kad šiais metais suva
žiavime gausiau dalyvaus Kana
dos lietuviai gydytojai, kurie pas 
taruoju metu persiorganizavo į 
Kanados Lietuvių Gydytojų Drau
giją ir pradėjo aktyviau reikštis 
profesinėje bei visuomeninėje 
veikloje. Pagaliau, Detroitas Ka
nadai yra arčiausia vietovė,todėl 
atlankyti artimiausius savo kai
mynus, kolegas, atrodo, turėti; 
būti nesunku ir paranku.

Bet ir Clevelando ir Chicagos 
gydytojams Detroitas yra lengvai 
pasiekiamas automobiliais, to
dėl darbo dienos savaitgaly visi 
maloniai yra kviečiami atbildėti 
į Detroitą ir ten atsipalaiduoti 
nuo savo kasdieninių darbų ir pa
sijusti linksmai tarp savo drau
gu

SUVAŽIAVIMO DIENOTVARKE
YRA SEKANTI:

• Vinco Krėvės veikalų 
inscenizavimų 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.

PALANKUS ATSAKYMAS

Minint liūdną Pabaltijo vals
tybių 25-rių metų pavergimo su
kaktį estų, latvių ir lietuvių bend
ruomenių pirmininkai paruošė 
raštą, kuris buvo pasiųstas Aus
tralijos užsienio reik, ministe- 
riui Mr. P.M.C. Hasluck, M.P, 
šiame rašte buvo paminėta jau 
dvidešimt penkerius metus trun
kanti Pabaltijo kraštų okupacija 
ir buvo prašoma, kad Australija 
šios Sov. Sąjungos okupacijos ir 
toliau nepripažintų ir kad Jung
tinėse Tautose iškeltų estų, lat
vių ir lietuvių tautų laisvo apsi
sprendimo reikalą.

Raštą pasirašė estų bendruo
menės vardu A. Tanimae, lat
vių — A. Dukats ir lietuvių -- S. 
Narušis.

Į šį raštą atsakė Užsienio reik, 
ministerio pavaduotojas Mr. J. 
McEwen. Atsakyme dėkoja už pri - 
siųstą raštą ir pabrėžiama, kad 
Australijos vyriausybei yra labai 
gerai žinoma Pabaltijo kraštų 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pa
dėtis ir kad Australija nepripa
žino ir nepripažįsta šių kraštų 
neteisėtos inkorporacijos į Sov. 
Sąjungą.

Laisvo apsisprendimo reikalu 
Australijos atstovai Jungtinėse 
Tautose išreiškė praeityje savo 
požiūrius dėl sovietinio kolonia
lizmo keliais atvejais. Rašte už
tikrinama, kad Australijos atsto
vai išnaudos kiekvieną progą kel
dami laisvo apsisprendimo teisę. 
Pabaltijo tautoms.

(M. Pastogė)

Bostono ramovėnai prisiminė velionį gen. Adomkavičių, padėdami 
ant jo kapo gėlių. R. Utenio nuotrauka

Dail. V.K.
R. Kisieliaus nuotrauka

RETAS MĖNUO BALFUI

BALFO SIUNTINIAI I UŽJŪRIUS

BALFO VADOVYBĖ IŠVYKSTA
EUROPON

Pirmoji suvažiavimo diena. 
Šeštadienis, 1965 m. rugsėjo 
4 d. Stouffer’s Northland Inn. 
viešbuty, kambarysNr. 143 ir 144.

1:00 -- 2:00 p. m. Registracija.
2:00 — 3:00 p.m. Mandatų,no

minacijų ir rezoliucijų komisijų 
posėdžiai.

3:00 — 6:00 p.m. Amerikos ir 
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Drau - 
gijų atstovų posėdis.

Vakare: Korporacijų, kursų ir 
draugų susirinkimai.

Antroji suvažiavimo diena. 
Sekmadienis, 1965 m.’ rugsėjo 5 
d.

9:30 — 10:30 a.m. Pamaldos už 
žuvusius ir mirusius gydytojus 
Providence ligoninės koplyčioj, 
Greenfield — 9 Milės Rd., South
field,

11:00 — 1:30 p.m. Vėžio ligos 
symposiumas. Stouffer’s North
land Inn,, 6-to aukšto salėje. Mo
deratorius dr. Jonas Valaitis, 
patalogas, associateprofesorius.

11:00 -- 11:30 a.m. Virusinė 
vėžio ligos etiologija. Dr. Vytau
tas Pavilanis, virologas.

11:30 — 12:00 a.m. Kas naujo 
vėžio ligos diagnostikoj? Dr. Jo
nas Valaitis, patologas.

12:00 -- 12:30 p.m. Kas naujo 
vėžio ligos rentgeno terapijoj? 
Dr. Edmundas Ringus, rentge
nologas.

12:30 — 1:00 Kas naujo vėžio 
terapijoje? Dr. Vainutis Vaitke
vičius.

1:00 — 1:30 p.m. Diskusijos.
Po pranešimų — gydytojų raš

tų ir medicinos leidinių parodos 
apžiūrėjimas. Rengėja: dr. Mil
da Budrienė.

Pietų pertrauka iki 4:00 p.m.
4:00 p.m. Viešas, iškilmingas 

suvažiavimo posėdis Northland 
Inn. 6-to aukšto salėj.

4:00 -- 4:10 Iškilmingo posė
džio atidarymas. Dr. Vytautas 
Majauskas, Michigano Liet. Gy
dyt. D-jos pirmininkas.

4:10 -- 4:40 p.m. Šių dienų pa-

Jonynas apie 
Bagdono kūrybą

Nors dail. J. Bagdonas prieš 
metus apsigyveno New Yorke, bet 
per pusę metų buvo suruoštos dvi 
jo tapybos darbų parodos. Pirmo
ji paroda buvo suruošta praėju
sio gruodžio pradžioj Brooklyne 
(Angelų Karalienės parapijos sa
lėje), o antroji šio liepos 2-11 
Maspethe. Parodą suruošė komi
tetas, kuriam vadovavo kun. V, 
Pikturna. Jai buvo gauta nemo
kamai puiki Atsimainimo para- • 
pijos salė. ,

Parodos atidarymo metukai- ( 
bėjo komiteto pakviestas J. Bra- , 
zaitis. Jis sakė, kad dail. Bagdo
no kūriniai sukelia žiūrovui dide
lį jėgos ir dinamikos įspūdį. Anot 
jo, dailininkas savo kūriniais 
mums kalba apie šių dienų žmo
gaus dvasinį chaosą ir visatos 
kataklizmą.

Parodos uždarymo žodį tarė 
dail. V. Jonynas. Būdamas pats 
žymus dailininkas, jis Bagdono 
kūrybą palietė plačiau, susto
damas prie esminių jos bruožų. 
Kalbėtojas atkreipė dėmesį į pa
rodoj išstatytų kūrinių dramatiš
kumą, į dailininko kūrybinį lais
vumą, jo platų mostą, technikinį 
meistriškumą. Ta proga jis kal
bėjo apie modernų meną aplamai, 
nes Bagdonas yra visiškas mo
dernistas.

Paroda praėjo didelio pasise
kimo ženklu. Nors jau vasaros 
atostogų metas, bet parodą meno 
mėgėjai gausiai lankė ir nupirko 
kelioliką paveikslų. Vieną savo kū
rinį dailininkas skyrė lankyto
jams. Jį laimėjo p. Norvilienė.

J. Dumčius

viškiems reikalams, šiais me
tais LF pelnas bus dar didesnis 
negu praeitais metais. Taip pat 
greitai LF kapitalas bus investuo - 
tas saugiai, bet pelningiau ir duos 
didesnius nuošimčius pelno negu 
taupymo bankai.

* JONAS ŽOSTAUTAS su žmo
na ir dukra, liepos 30 d., išvyko 
atostogų Californljon. Ta proga 
aplankys ir kitas vakarų valsti
jas. Chicagon grįš rugpiūčio mėn. 
pabaigoje.

♦ PROF. J. PUZINAS, moks
lininkas, kultūrininkas ir visuo
menininkas rugsėjo mėn. 18 d. 
(senu kalend.) švenčia 60 metų 
sukaktį.

* KORP! NEO-LITHUANIA Phi- 
ladelphijos padalinio pirm. G. 
Mirono su korporante R. Buinyte 
sutuoktuvės įvyks š.m. rugpiūčio 
mėn. 28 d.

Taip pat korporantės S. Jan
kutės - Jankauskaitės vestuvės 
įvyks š.m. rugpiūčio mėn. 14 d.

* LIETUVIŲ FONDO TARYBA 
š.m. rugpiūčio mėn. 15 d. Chi
cagoje turės posėdį, kuriame bus 
pristatyta patvirtinimui nauja L 
Fondo Valdyba, diskutuojami LF 
organizavimo metodai, kurie įga
lintų L Fondą augti kuo greičiau.

Šiuo metu LF turi apie 190tūks
tančių nejudamo pagrindinio ka
pitalo, iš viso jau davęs apie 
10 tūkstančių pelno, kuris buvo 
paskirstytas būtiniesiems lietu-

ŽINIOS

Vasaros mėnesiai labai liesi 
Balfo iždui. Visada daugiau išlei
džiama nei gaunama. Šiemet 
liepos mėnuo sulaužė visas tra
dicijas: Balfo centre buvo gauta 
4,552 doleriai, išleista — 2,913.

Didesnės pajamos (beveik vi
sas tūkstantis dolerių) susidarė 
gal dėl to, kad daugelis Sibiro 
Kankinių rėmėjų, kai kurie gana 
duosniai aukojo, norėdami įsigy
ti sau ar reprezentacijai Sibiro 
maldaknygės liuksusinę laidą.

Nepaisant atostogų, liepos mė
nesyje Balfas išsiuntė 17 siun
tinių į Lietuvą ar Sibirą, 45 į 
Lenkiją ir 10 į kitus kraštus. Vi
so buvo išsiųsti 72 siuntiniai 3.357 
dolerių vertės. Jau pradėta siun
tinėti ir Balfo surinktos knygos 
į Pietų Ameriką. Visa bėda, kad 
tik maži (11-22 sv.) siuntiniai 
teleidžiama siųsti. Didesnių ir 
paštas nepriima ir gavėjui krau
nami muitai.

Balfo pirmininkas kun. V. Mar- 
tinkus ir reik, vedėjas kun. L. 
Jankus rugpiūčio 15 d. išskren
da Europon. Nors, taupumo su
metimais, jiedu visas kelionės 
išlaidas apsimoka patys, tačiau 
jie stengsis arčiau susipažinti 
su lietuvių padėtim ir šalpa Ang
lijoje, Vokietijoj, Prancūzijoj ir 
Italijoj. Balfo centre nėra jokių 
įtarimų ar priekaištų, bet Bal
fo vadovai norės iš esmės susi
pažinti su darbo sąlygomis ir 
atskaitomybe Vasario 16 ir Sa
leziečių gimnazijose, į kurias 
JAV lietuviai per Balfą kas
met nusiunčia 30-40,000 dole
rių paramą.

BALFO CENTRAS ATDARAS 
IR VASARĄ

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Balfo centro įstaiga veikia ir 
vasarą ir žiemą. Vienam tar
nautojui atostogaujant ar kitam 
išvykus Europon įstaiga veikia 
normaliai, nes talkon ateina sa
vanoriai. Šalpa ir kiti darbai at
liekami be pertraukos. Taip pat 
priimamos ir aukos pinigais ar 
gėrybėmis visą laiką, net šeš
tadieniais. Balfui reikia rašyti 
105 Grand St., Brooklyn, N.Y.

Liucija Grlšonienė, T. Drobniauskaitei akomponuojant, išpildo lie
tuviškus kūrinius Montevideo suruoštame Lietuvos pavergimo minė
jime.

vergtoji Lietuva ir išeivija 1965 
metais. Dr. Vytautas Vardys, 
politinių mokslų daktaras, Wis- 
consino Universiteto Assoc. Pro
fesorius.

4:40 -- 4:50 Lietuvių Gydytojų 
Draugijos ir jų visuomeninė veik
la. Dr. Vytautas Tauras, ALGS 
valdybos pirmininkas.

4:50 -- 5:30 p.m. Sveikinimai, 
PLG Sąjungos naujų garbės na
rių pristatymas, premijų įteiki
mas ir rezoliucijų priėmimas.

Pristatymas ALGS naujo pir
mininko, valdybos, revizijos ko
misijos ir garbės teismo narių. 
Naujojo pirmininko žodis. Lietu
vos Himnas.

BANKETAS

Armenlan Hali, 22001 North- 
western Highway, Southfield.

7:00 - 8:00 Kokteiliai.
8:00 p.m. Koncertas, kurįat- 

llks Liet. Operos solistė Danutė 
Stankaitytė. Vėliau seks vakarie
nė ir šokiai, kurių metu gros 
orkestras.

ALG Sąjungos valdyba

SPAUSTUVE
6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohk 44103 

Phone (216) 431-6344

• Priima užsakymus iš visų miestų .Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje.

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius.

• Patarnauja organizacijoms, bendrovėms 
ir profesionalams: vizitinės kortelės, 
blankai, receptų, sąskaitų, sąmatų, at
skaitomybės ir kitokios f ormos; Jūsų 
adresai įvairių dydžių vokuose — regu
liariuose ir languotuose.

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžinin
gai.
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