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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VOKIEČIŲ PRIEŠRINKIMINĖJE KOVOJE IŠ
KILO ATOMINIO APSIGINKLAVIMO KLAUSI
MAS. — PO JUO SLYPI AMERIKIEČIŲ-SOVIE- 
TŲ GALIMO SUSITARIMO PALIKTI LIKUSĮ 
PASAULĮ BE TOKIŲ GINKLŲ BAIMĖ. — ABE
JOS ATOMINĖS GALYBĖS TURĖTŲ TAM NO
RO, NORS KOL KAS DAR SKIRIA SKIRTINGI 

INTERESAI KITOSE SRITYSE.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Praeitą savaitgalį V. Vo

kietijos kancleris Ludivigas 
E r h a r d a s, pradedamas 
priešrinkiminę kampaniją, 
reikalavo Vokietijos apgi- 
nimui vidutinio tolumo ra- 
kietų su atominiais užtai
sais. Jis tiksliai nepasakė, 
keno žinioje turėtų būti tie 
ginklai: pačių vokiečių ar, 
sakykim, NATO. Atrodo,, 
kad po tokio reikalavimu 
slypi galimo amerikiečių- 
sovietų formalaus ar nefor
malaus sutarimo baimė.

Teoriškai galimas toks 
atvejis, kad nei amerikie
čiai nei sovietai, bijodami 

’^tų sunaikinimo, 
atsisakytų panaudoti savo 
tolimosios distancijos rake
tas. Tuo atveju ypatingą 
svorį karo ir taikos metu 
įgytų 700 sovietų vidutinės 
distancijos raketų, kurios 
yra nukreiptos į taikinius 
Vakarų

Kaip 
motyvų 
ginklus 
ja. Dėl 
ir buvo sugalvotas NATO 
atominio laivyno projektas. 
Laivyno, kurio tiesioginis 
uždavinys būtų atsakyti į 
tas sovietų raketas. Kadan
gi laivai su tokiomis rake
tomis visą laiką judėtų, 
juos sunku būtų sunaikinti 
staigiu užpuolimu. Tam tik
ra dalis jų liktų ir laikytų 
’po šachu’ sovietus net ir 
tuo, anksčiau minėtu, atve
ju, kada susitarę ar nesusi
tarę amerikiečiai ir sovie
tai atsisakytų nuo paleidi
mo savo tolimųjų distanci
jų raketas.

Tokios galimybės baimę 
gerokai padidino Harrima- 
no vizitas Maskvoje. Atsi
minta, kad jo ankstyvesnis 
1963 m. susitarimas su so
vietais dėl Laoso pasibaigė 
atominių ginklų bandymo 
žemės pa viršų j e ir ore už
draudimo sutartimi.

šiais metais Harrimanas 
— ”gospodin Gariman”, 
kaip jį vadina rusai — į

Maskvą važiavo tartis dėl 
Vietnamo. Atrodo, kad tuo 
reikalu jis nieko nepešė. 
Nors jis pats teigia, kad 
sovietai nenori karo išsiplė
timo pietryčių Azijoje, Ko
syginas viešai kalba kitaip: 
jis žada viskeriopą pagalbą 
k o m u n istiniams partiza
nams. Nė iš vienos pusės 
tačiau nieko nesakoma apie 
kitą pokalbio temą: atomi
nių ginklų išsiplėtimo su
stabdymą.

Abu kraštai turi bendrą 
interesą — pasilaikyti ato
minių ginklų monopolį sau. 
Abu baido galimybė, kad il
gainiui juos įsigys dar ke
liolika valstybių šalia jau 
turinčių: D. 
Prancūzijos ir 
jos.

duoti, o prancūzai savo ma
žą tokių ginkit) arsenalą ir
gi nori pasilikti savo pačių 
žinioje, ir tokiu būdu per
spektyvos jų kur nors grei
tai gauti nėra didelės, ki
niečiai juos jau gamina. 
Kaip sovietai, jei ir norėtų, 
galėtų tą gamybą sustabdy
ti? Tik ginkluota interven
cija. . . susitartissu ameri
kiečiais.

Ačiū Dievui, šiuo metu 
perspektyvos tokiam susi
tarimui yra labai mažos. 
Bent Ženevos nusiginklavi
mo konferencijoje nematy
ti jokių 'šviesesnių’ per
spektyvų. Nepaisant New 
York Times teigimo, kad 
sovietai ir amerikiečiai turi 
šioje srityje daug bendri) 
interesų, sovietų delegacija 
toje konferencijoje , kaip 
pirmą sąlygą tolimesnėm 
kalbom, reikalauja JAV pa
sitraukimo iš Vietnamo. 
Aišku, kad sovietai, susidė- 
dami tuo klausimu su ame
rikiečiais, rizikuoja būti R. 
Kinijos apkaltinti komu- 
nistinių idealų išdavimu. Ir 
kaip

Gen, Ky, dabartinis Pietų Vietnamo premjeras, kuriam tik 35 metai, pasitarimo metu su Cabot Lodge, 
gen. Taylor ir McNamara, pareiškė amerikiečiams: "Iki šiam laikui mes buvome kovotojai, o jūs ka
riniai patarėjai. Dabar pasikeiskime rolėmis: jūs būkite kovotojais, o mes būsime kariniais patarė
jais ir rūpinsimės kaimų administracija atkovotose iš komunistų srityse".

\ ' -- ■' ■

tik tas juos įgalina

reikalauti daug aukštesnės 
kainos už 'bendradarbiavi
mą’ šioje srityje. 'Jalta’ dėl 
atominių bombų būtų vi
sais atvejais pavojingesnė 
už buvusią 'Jaltą’ dėl Vidu
rio Europos likimo.

LAPKRIČIO 13 MANIFESTACIJA

Britanijos.
Raud. Kini-

labai neno-

S0VIETI10J KOMPARTIJOS
Europoje.
žinia, dėl tų pačių 

savo atominius 
įsigijo ir Prancūzi- 
tų pačių sumetimų

Amerikiečiai 
retų, kad R. Kinijos atomi
nis arsenalas padidėtų, o 
sovietai nenorėtų tokių 
ginklų matyti vokiečių ran
kose. žodžiu, susidaro pa
lanki situacija mainams: 
laikykime vokiečius ir ki
niečius be tų ginklų.

Čia reikia pastebėti, kad 
JAV, D. Britanijos ir Pran
cūzijos sutartyje dėl Vaka
rų Vokietijos įsteigimo pa
starąja! uždrausta gamintis 
ABC (atominius, biologi
nius ir cheminius) ginklus, 
tačiau neuždrausta jų... 
nusipirkti kitur.

Atsisakyti nuo tos teisės 
Bonnos vyriausybė sutiktų 
tik tuo atveju, jei sovietai 
padaryti) tam tikrų politi
nių nuolaidų, vedančių prie 
Vokietijos sujungimo. Apie 
tokias nuolaidas sovietai 
iki šiol nenorėjo kalbėti. 
Erhardas dabar reikalauja 
Vokietijai tokių ginklų ir 
dėl to, kad turėjus kokį 
nors objektą mainams už 
Rytų Vokietijos laisvę, jei 
sovietai kada nors pakeistų 
nuomonę.

Bet tuo tarpu, kai vokie
čiai tokių ginklų neturi ir 
amerikiečiai nesiskubina jų

VEIDAS KINTA
Komunistų partija Sovietų Są

jungos spaudoje ar plakatuose 
dažnai vadinama "mūsųgyvenimo 
švyturiu" ar "sovietų visuome
nės dvasine pajėga". Tačiau jei 
paklaustumėte pilieti ■kiek toji 
partija turi narių, kaipatrodo jos 
organizacinė struktūra, pilietis 
patrauks pečiais. Daugiau gali
ma patirti per partijos suvažia
vimus, tačiau ir jų metu paskel
biami duomenys nėra visiškai 
tikslūs ar pilni. Dėl to verta su
sidomėti neseniai žurnalo "Par- 
tijnaja Žizn" paskelbtais statis
tiniais duomenimis.

Pasirodo, kad šiuo metu Sovie
tų Sąjungos Komunistų partija 
(toliau — KP) turi 11,758,169 na
rius. Tai didžiausias skaičius vi
soje partijos istorijoje ir pirmą 
kartą tai sudaro penkis nuošim
čius bendro gyventojų skaičiaus. 
Narių skaičius ypatingai padidė
jo per pastaruosius ketverius 
metus. 1960 m. nariais buvo pri
imta 500,000 asmenų. 1961 ir 1962 
metais -- po daugiau kaip 600,000 
ir 1963 - 1964 m. po daugiau kaip 
700,000. /

Vis dėlto partinis statutas nu
rodo Į (vairius reikalavimus. Ne
tinkami nariai šalinami ir tuo bū
du norima partiją išlaikyti "šva
rią” bei jai suteikti elito pobfl-

V. ALSEIKA

d(. Tik per pastaruosius trejus 
metus iš partijos pašalinta dau
giau kaip 200,000 narių, daugiau
sia dėl prasižengimų, kurie "ne
suderinami su garbingo komunis
to vardu", o mažoji dalis — 
50,000 narių pašalinta, nes jie 
reguliariai nelankę partijos susi
rinkimų a r daugiau kaiptrysmė- 
nesiai nemokėję nario mokesčio.

Pagal partijos statutą nariai 
(pareigoti aktyviai dalyvauti "pir
minėse organizacijose", kurias 
reikia steigti daugiau kaip trims 
nariams atsiradus visose įmonė
se, (staigose, sovchozuose, kol
chozuose, kariniuose daliniuose, 
mokymo (staigose, universite
tuose, .šiuo metu tokių "pirminių" 
organizacijų partijoje yra netoli 
312,000.

Chicagoje lapkričio 13 d. ma
nifestacijos dalyvių mobilizacija 
ir lėšų telkimu imasi sutartinai 
rūpintis Chicagos ALT skyrius 
(pirm. J. Jurkūnas) ir Am, Liet. 
B-nės Chicagos Apygardos vado
vybė (pirm. B. Nainys). Jų bend
ro vykdomojo aktyvo vedėjo - ko
ordinatoriaus pareigas apsiėmė 
Antanas Šantaras.

Toks nusistatymas išplaukė iš 
manifestacijos komiteto atstovų 
pasitarimų suChicagos visuome
nininkais liepos 31 dieną (Jonynų 
vasarvietėje, Chicagos tautininkų 
ir viltininkų pobūvyje) ir rugp. 1 
d. Chicagoje, vietinių organizaci
jų atstovų specialiame susirinki
me. Iškelta sumanymų pabrėžtai 
dramatizuoti Chicagos ir apylin
kių lietuvių dalyvavičną manifes
tacijoje.

Chicagos lietuvių jaunimo vei
kėjai (dr. T. Remeikis, Vyt. Ger
manas, J. Stanulytė, Alg. Avižie
nis ir kt.) apsiėmė pareigą in
formuoti angliškąją Chicagos 
spaudą, radijo bei televiziją apie 
manifestaciją. Komiteto atsto
vai ir patys apsilankė Chicago 
Tribūne redakcijoje, kurioje gavo 
pažadą pastoviai informuoti Ame
rikos visuomenę apie rengiamąjį 
žyg(. Pirmas toks pranešimas 
apie manifestacijos rengimą jau

pasirodė Chicago Tribūne rugp. 
3 d.

Pasitarimuose su Chicagos vi
suomenininkais komiteto atstovai 
sutiko visų srovių organizuotų vi
suomenininkų pritarimą, kur( 
(sakmiai, kitiems dalyvaujan
tiems sutinkant, reiškė ypač šie 
visuomenininkai: Alg. Avižienis, 
J. Bachunas, T, Blinstrubas,Vyt. 
Germanas, Jonas Jurkūnas, Vyt. 
Mažeika, A. Mažeikienė, P. Paš- 
konis, G. Procuta, A. Rėklaitis, 
T. Remeikis, J. Stanulytė, A. Šan
taras, K. Šidlauskas.

Manifestacijos komiteto atsto
vai, negalėdami visų geros va
lios pritarėjų asmeniškai susi
tikti, maloniai kreipia jųdėmesj, 
kad komiteto einamoji sąskaita 
yra Manufacturers Hanover 
Trust Co., New Yorke. Priside
damieji prie žygio kviečiami ra
šyti čekius:

Committee to Restore Lithu- 
ania’s Independence ir siųsti juos 
komiteto sekretariato adresu: 29 
West 57-th Street, Tenth Floor, 
New York, N.Y. 10019.

Pagal partijos statutą, partija 
esąs "kovoje išbandytas sovietų 
tautos avanpostas, priešakinis da
linys". Todėl verta pažvelgti į 
partijos narių struktūrą ir susi
domėti, kaip toji partija atspin
di gyventojų sluoksnius ar pačią 
tautą. Pirmiausia, kas krinta ( 
akis, tai partijos vyriškas po
būdis. Nėra pavykusios pastangos 
paveikti sovietijos moteris, kad 
jos labiau susidomėtų politika ar 
partija. Iš 229 mil. Sovietų Są
jungos gyventojų, vyrų tėra 104 
milijonai, o moterų -- beveikl25 
milijonai. Tuo tarpu KP iš beveik 
11,8 milijonų narių tėra vos 2,4 
mil. moterų, taigi, mažiau kaip 
20%.

Gana būdingas ir partijos na
rių pasiskirstymas tautybėmis. 
Iš 229 mil. visų Sovietijos gy
ventojų rusai sudaro 55%, tuo tar
pu partijoje jų nuošimtis dides
nis — 63%. Iš 11,8 mil. KP narių 
beveik 7,4 mil. — rusų tautybės. 
Iš visų KP narių yra daugiau kaip
4 milijonai narių, tur( vidurini, 
techniškąj( ar universiteto išsi
lavinimą.

Pagal socialin( pasiskirstymą, 
darbininkais yra 37,7% KP narių, 
kolchozininkai sudaro tik 16,5% 
o likusieji 46,2%, tai "tarnauto
jai ir kiti". Taigi, sovietų KP su
daro tik pusė tikrųjųdirbančiųjų.
5 milijonai KP narių, tai tarnau
tojai, direktoriai, inžinieriai, gy
dytojai ir (vairių(staigųpareigū
nai. Kas tie "kiti"? Tai greičiau
siai karininkai ir (vairių (staigų 
(ypač saugumo) pareigūnai.

Toliau pažvelgus Į statistinius

KP duomenis, stebina naujų na
rių skaičius ir jo kilimas. Be
veik 43% KP narių atsirado par
tijoje per pastaruosius 10 metų, 
taigi, jau po Stalino mirties. 51% 
narių priklauso partijai jau tarp 
10-30 metų, o tai reiškia, kad jie 
pateko {partiją Stalino laikmečiu. 
Tik 6^0 narių yra nariais daugiau 
kaip 30 metų, taigi, jau pergyve
nę Lenino laikus ir stalininio 
laikmečio pradžią.

Pagal sovietinio gyvenimo ži
novą Vokietijoje -- Wolfgang 
Leonhardą, sovietų KP pamažu 
pradeda savo gyvenimo "trečiąjį 
periodą”. Iš revoliucinės Lenino 
partijos, po 1920 ir 1930 metų 
toji partija virto Stalino "apara- 
čikų" bei biurokratų partija. O 
šiuo metu, kai Sovietų Sąjunga 
pradeda virsti modernia pramo
nine visuomene, jau atsiranda 
naujovės ir partijos veidas kinta. 
Vis labiau jaučiama aukštųjų mo
kyklų absolventų, inžinierių, 
technikų bei vadovų {taka bei svo
ris. Ir jei, kaip teigia Leonhard, 
partijos vartai ir toliau bus ati
daromi naujiems nariams, tai po 
kelerių metų sulauksime laiko, 
kai KP daugumą narių sudarys 
žmonės, (partiją(stoję jaunusta- 
linimo laikmečiu.

Čia vis dėlto tenka pastebėti, 
kad pačiame partijos aparate 
tokia padėtis dar nejsigaĮėjusi. 
Tame aparate dar vis vyrauja sta
lininės eros apmokyti pareigūnai.

• PLB pirm. J. Bačiūnus 
pritarimą lapkričio 13 d. 
m a n i f e s t arijai parėmė 
dviem apsiėmimais: a) ska
tinti visų kraštų PLB or
ganus bei veikėjus, kad jie 
skubiai ir uoliai imtųsi mo
bilizuoti dalyvius manifes
tacijai, arba —■ nuo Nevv 
Yorko tolesniuose kraštuo
se — telkti manifestacijai 
lėšas; b) išduoti manifesta
cijos komitetui savo asme
nine $3,000.0') garantiją, 
reikalingą sudarant sutartį 
su manifestacijos 
administracija.

pa t alpti

d. mani- 
i "mobili- 
steigti iš

• Lapkričio 13 
festacijos dalyvių 
žarijos punktų” : 
New Yorko j eilę lietuvių 
kolonijų vyksta KI.NA or
ganizacijos komisijos vedė
jas Vytautas Radzivanas. 
T v a r k araštyje numatyta 
aplankyti aštuoniolika ko
lonijų (dienos numatytos 
apytikriai) : rugpjūčio mėn.
— Los Angeles. San Diego
— 11-15. San Francisco — 
16-19. Denver (Colorado)
— 18-22, Omaha, Sioux Ci- 
tv — 21-25, Aurora, 111. — 
21-28, Milvvakee, Kenosha, 
Barine, Haukegan III.) — 
26-29, St. Louis, E. St. 
Louis — 28-39, Springfield, 
III. — 29-31, Westville, III. 
30 ir rugsėjo 1, o rugsėjo 
Rockford. III. - - 1-2- Akron, 
Youngstovvn (Ohio) — 2-4, 
Binghamton, N. Y. — 3-5.
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HIROSHIMA (4)

Ir netikintieji meldėsi...
Naujosios Meksikos dykumo

je yra aukštuma vadinama "Jorr 
nada dėl Muerto" (Mirties die
na). Jei ją norima pasiekti, pa
tartina pasiimti kompasą ir ypač 
"snake bite kit", kas būtina prieš 
nuodingųjų gyvačių Įkirtimus. Jų 
čia pilna ir beveik visos nuodin
gos.

Netoli Oscuro kaimo ir skur
daus Alamogordo miestelio yra 
gilus krateris pajuodavusiame 
smėlyje. Tai viskas kas liko 
prisiminimui tos dienos, kada 
žmogus pirmą kartą išbandėato- 
minę energiją.

Atominė era prasidėjo čia 1945 
m. liepos 15 d. 5 vai. 30 min. 
Santa-Fe laiku. Alamogordo ban - 
domoji bomba buvo pagaminta iš 
plutonio, panaši į tą kuri už mė
nesio turėjo būti numesta ant 
Nagasaki, kai ant Hiroshimos bu
vo numesta uraniaus bomba. Ji 
svėrė 6,500 kg. ir buvo milži
niško lašo formos, Churchillio 
garbei pa vadinta. "Didžiuoju Ti
pu1'. Jos metalinis apdangalas 
buvo taip blizgantis, kad moks
lininkai juo naudojosi kaip veid
rodžiu.

5 vai. 10 min. S.K. Allison, 
Oppenheimerio pagalbininkas, 
pradėjo per garsiakalbi skaičiuo
ti mažėjančiais skaičiais. Visi 
nutilo paskutinę minutę. Kiekvie
nas sekė savo mintis. Bet viskas 
įvyko labai greitai, kad beveik nie
kas nepamatė pirmojo bombos 
sužaibavimo. Akinantis žaibas 
nušvietė aplink esančius kalnus. 
Jis švietė kaip tūkstantis saulių. 
Žmonės, kurie prieš Groves Įsa
kymą buvo atsisukę pasižiūrėti, 
momentui apako. Paskui milži
niška liepsna augo, nuspalvinta 
violetinėm ir oranžinėm spal
vom, pasikeldama iki 6000 pėdų. 
Žemė pradėjo drebėti ir karš
tas vėjas bangomis perbėgo dy
kumą. Bokštas 90 pėdų aukščio, 
ant kurio buvo pakabinta bomba, 
ištirpo. Paskui pasikėlė antras 
dūmų stulpas tiesiai Į dangų ir 
Įgavo milžiniško grybo formą.

Kiekvienas iš stebėtojų užmir
šo ką turėjo daryti. Oppenheimer 
deklamavo ištrauką iš indų šven
tos poemos Bhagavad-Gita. Kiti 
mokslininkai drebėjo suparali- 
žuoti baisaus vaizdo. Net Enrico 
Fermi nejuokavo ir pasakė, kad

savo raportą baigė pastaba, kad 
jis Įsitikinęs, jog "Mažasis ber
niukas" bus taip pat stiprus kaip 
ir didysis brolis...

"Mažasis berniukas" tai buvo 
uranio 235 bomba skirta Hiro- 
shimai. Ji niekad nebuvo išban
dyta. Niekas neabejojo, kad ji 
veiks gerai. "Mažasisberniukas" 
buvo šešių metų ieškojimo rezul
tatas. Jo komplikuotas mechaniz
mas reikalavo 30 mėnesių stu
dijų. Oppenheimerio ekipa taip 
smulkiai buvo išstudijavusi kiek
vieną bombos dalelę, kad ji-be 
klaidos galėjo būti sumontuota 
per keletą valandų Tiniano salo
je.

Kas buvo tas Tinian?Tai kora
lų salyne Marianne gamtos su
kurta platforma, tarnavusi "lėk
tuvnešiu” puolimams prieš Japo
niją. Sala buvo nuostabiai plokš
ti 20 km ilgio ir 10 km pločio ir 
buvo labai tinkama vieta lėktuvų 
nusileidimams ir pakilimams.

Tą pačią dieną, kai prie Ala
mogordo buvo daromi bandymai, 
kreiseris "Indianapolis" iš San 
Francisco išplaukė ĮTinianpasi
krovęs didelę dėžę,kurioj buvo

Oppenheimer ir gen. Groves po 
sprogimo prie bokšto likučių.

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

rolas Leslie Richard Groves, 
didysis bombos bosas, Įsakė 
bombą iškelti { sprogimo bokš- 
tel{ tik paskutiniu momentu, nes 
prieš kelias dienas panašaus di
dumo bomba iš TNT, pakabinu 
bandymui sprogo žaibo padegu.

Oras buvo audringas ir gene

Atominė bomba "Didysis Tipas"

Bokštas, kuriame buvo paka
binta sprogimui paruošta bom
ba.

"Didžiojo Tipo" bombos širdis- 
mechanizmas, buvo atgabenus 
naktį liepos 12 Į 13 d. iš Ala
ntos ir dr. Robert Bacher Įdėjo 
i bombą.

Visi mokslninkai, susirinkę Į 
ŠĮ istorinį bandymą užėmė skir
tas vietas blokhauzuose, akis 
pridengę tamsiais akiniais. Gen. 
L. R. Groves per garsiakalbius 
transliavo muziką, kartais ją per
traukdamas informaciniais pra
nešimais. Blogas oras vėlino "iš- 
šovimą", kuris buvo numatytas 4 
vai. ryto. Atsiklausus meteoro- 
logistų ir pritariant Oppenheime- 
riui, buvo nutarta bombą su
sprogdinti 5 vai. 30 min.

grĮžtant Į Alamos negalės vairuo
ti savo automobilio. Pirmasis at
sigavo gen. Groves. Jis nurami
no vieną mokslininką, kurio kon
trolės instrumentai sprogime žu
vo.

-- Jei jūsų instrumentapneat- 
laikė, tai tik dėl to, kad sprogi
mas buvo stiprus. Ir tai buvo 
svarbiausia, ką mes norėjome su
žinoti.

Gi savo pavaduotojui Farrelliui 
pareiškė trindamas rankas:

— Galas karui.. Viena ar dvi 
tokios bombos ir su Japonija bus 
baigta.

Reikėjo duoti visuomenei pa
aiškinimą apie tą baisų sprogimą, 
kuris plačioj apylinkėj buvo gir
dimas.

"šaudmenų sandėliai anksti ry
tą sprogo izoliuotoje vietoje neto
li aviacijos bazės Alamogordo. 
Sprogimas buvo toks didelis, kad 
buvo pastebėta net per 376 km." 

Paskui su Farrell pagalba Gro
ves suredagavo raportą Trumą - 
nui ir Stimsonui.

"Mokslininkai galvoja , rašė 
Farrell, kad jų apskaičiavimai 
teisingi ir bomba veiks. Pradžioj 
kiekvienas truput} abejojo. Aš ga
liu užtikrinti, kad sprogimo liudi
ninkai — krikščionys, žydai ir 
net netikintieji sujaudinti tuo me
tu meldėsi..."

Groves savo raporte buvo dau
giau proziškas ir rašė, kad su
sprogdintosios bombos galia pri
lygo 20,000 tonų TNT bombai. Ir

Gen. Groves su savo padėjėju gen.

"Mažojo berniuko" bombos keva
las. Kreiserio Įgula, kuri žiūrė
jo tos keistos dėžės pakrovimą 
nepastebėjo, kaip Į laivą Įsėdę du 
civiliai užsidarė kabinoje. Tai 
buvo inžinierius R. R. Furman ir 
dr. Nolan. Gen. Groves jiems pa
vedė misiją lydėti dėžę su bom
ba, o ypač atidžiai sekti nedidelę 
dėžę su švino cilindru, kurią jie 
pasidėjo kabinoj prie savo lovos 
kojų. Ji buvo verta 300 milijonų 
dolerių ir joje buvo uždarytas 
235 uranio, pagamintas Oak Rid- 
ge fabrike. Kiti bombos Įrengimai 
buvo gabenami lėktuvais.

Kreiserio "Indianapolis", ka
pitonas McVay tų dviejų vyrų 
nieko neklausinėjo. Jis tik paste
bėjo daktarui Nolanui, rodyda
mas Į mažą dėžutę prie lovos:

-* Aš nemaniau, kad mes kada 
nors pradėsime bakteriologini 
karą,

Nolan nieko neatsakė ir leido 
kapitonui klaidingai galvoti.

Liepos 25 rytą kreiseris išme
tė inkarą prie Tinian salos. Di
džioji dėžė buvo iškelta Į kran
tą ir Įgula ŠĮ kartą irgi nepaste
bėjo, kaip Furman ir Nolan su 
savo dėžute dingo iš kreiserio. 
Nedidelis sunkvežimis jų laukė 
krante ir tuojau pat nuvežė Į 
North Field. Už keturių dienų 
kreiseris "Indianapolis" gavo Į 
šoną japonų torpedą...

Nė viena bombos dalis kelio
nės metu nebuvo prarasta ir jos 
montavimas galėjo būti atliktas 
be pavėlavimo, prižiūrint Nor- 
man Ramsey, Farreliui ir Deac 
Pa r šonui.

viršiaus padarė Įvairius Įrašus, 
linkėdami greičiau sutriuškinti 
Japonijos imperiją.

Rugpiūčio 5 d. sekmadienį 
prieš pietus"Mažasisberniukas" 
buvo nukabintas nuo angaro palu
bės ir padėtas ant vežimėlio ap
dengus brezentu. Traktorius iŠ an
garo jĮ nutraukė prie lakiojan- 
čios tvirtovės B29 "Enola Gay, 
kuri turėjo gabenti Į Hiroshimą.

Bombą sekė lyg laidotuvių pro - 
cesijoje keletas automobilių. Vie - 
name sėdėjo admirolas Purnell, 
gen. Farrell ir komendantas 
Cheshire. Toliau važiavo salos 
saugumo viršininkas kapitonas 
Schaffer su septyniais vyrais, ku • 
rie buvo apsupę vežamą bombą, 
kaip G-Men lydi kelionėje Ame
rikos prezidentą. Iš šonų dar bu
vo karinės policijos jeepai. Prie 
lėktuvo bomba buvo keltuvo pa
kelta ir patalpinta Į lėktuvo vi
durius. Pats lėktuvas stovėjo tarp 
dviejų supiltų kalvų.

Prie lėktuvo buvo padėta iš
kaba draudžianti rūkyti.

Vėliau Deac Persons pasiliko 
su Tom Farrell aptarti saugumo 
priemones. Mat daugelis lėktu
vų, pakrauti šaudmenimis, auto
matiškai besikeliant sukeldavo 
šaudymą pajudėjus kuriam gink
lui, ir kiti lėktuvai būdavo palies
ti.

— Jei panašus dalykas Įvyks ry
toj, tai mes turėsime čia vietoje 
atominĮ sprogimą. Jis sunaikintų 
visą salą.

Buvo sutarta, kad lėktuvas pa
sikels dar neįdėjus uždegtuvo. 
Tokiu atveju bus prarastas lėk
tuvas ir bomba, bet bus išgelbė
ta sala. Bet kad tai būtų gali
ma atlikti, reikėjo, kad Deac 
Pearsons išmoktų pats be moks
lininkų pagalbos Įdėti bombon 
uždegtuvą, kai lėktuvas jau bus 
ore.

Šis klausimas jau buvo svars
tytas prieš porą mėnesių Los 
Alamos laboratorijose ir bijo-

DVIGALVIS ARAS buvo Lietuvą 120 metų prievartavusios 
Rusijos simbolis. Mums vienoj jo galvoj buvo superkonservato- 
riška, atžagarelviška, " iš Dievo malonės" ant mūsų galvų užsi
rioglinusi carinė valdžia, o kitoj — gobšus imperialistiškas rusų 
nacionalizmas, plačiais nasrais apžiotų mūsų ir kelių dešimčių kitų 
tautų virškintojas.

Dabar Rusijos simbolis iš pažiūros nebepanašus Į arą. Bet po 
nauja apranga daug sena pasiliko. Vietoj dviejų galvųdabar du Įran
kiai, bet ir dabar Lietuvai juose tebėra viename neprašyta, per prie
vartą užrioglinta irracionalial Įnoringa valdžia (nebe iš Dievo, o iš 
Lenino-Stalino malonės!), o kitame — tas pats imperialistiškas, gob- 
šus,tik klastingesnis rusų nacionalizmas. Po dviejų su kaupu dešimt
mečių pertraukos rusai grĮžo Lietuvon nešini kitokia ūkine-sociali- 
ne santvarka ir ideologija — rusiška komunizmo versija. Tas mas
karadas apgavo žmonijos ir mūsų daugumą: šaukiamės pagalbos, kad 
komunizmas pavergę mūsų šalĮ. Betgi ne komunizmas grąži
no rusus ir jų valdžią Lietuvon, o atvirkščiai: Rusijos valdžia 
Įsibrovė ir atnešė tą neva komunizmą.

Teisybė, beveik iki pastarųjų laikų komunizmas buvo kone ab
soliučiai sutapdintas su Rusijos imperija ir gudriai naudojamas, 
kaip viena iš jos imperializmo priemonių. Bet Lietuvoj tas vadi
namasis komunizmas nebuvo rimtai pavartotas nei kaip priemonė, 
o yra tik Rusijos imperialistinio veiksmo pasekmė. Kodėl pasekmę, 
o ne priežastį, arba kodėl ĮrankĮ, o ne jo vartotoją tebeskelbiam Lie
tuvos ir kitų tautų laisvės bei nepriklausomybės priešuNr. 1? Ypač 
dabar, kai tas Įrankis jau gerokai paslydęs iš Rusijos imperijos 
monopoliško vartojimo galios.

Kova prieš komunizmo, kaip ideologijos ar ūkinės-socialinės 
teorijos šen ar ten propagavimą ar Įgyvendinimą yra vienas daly
kas, o kova dėl Lietuvos nepriklausomybės, tai yra, prieš jos 
priklausomumą nuo rusų ar kitos svetimos valdžios — kas kita, 
ypač šiandien. Mišių žodžiais tariant, "labai kilnu ir teisinga" prie
šintis komunizmo kėslams Amerikoj, Kuboj, Venezueloj, Dominiko- 
nijoj, Konge ar Vietname, ir dera tai daryti ne tik lietuviams, o ir 
visiems, kas žino ar tiki juos esančius pavojingus žmonių turi
mai ar siekiamai gerovei. Bet, nepaisant tūlo apsišaukėlio stratego 
"aksiomų”, vistiek aišku, kad nei Kubos, nei Domininkljos, nei 
pietų ar net ir viso Vietnamo apvalymas nuo komunizmo, netgi nei 
Čiankaišeko grąžinimas Pekinan -- ypač jei tai būtų atlikta pri
gąsdinus ar prikalbėjus Rusijos valdžią laikytis susitarimb "nekliu
dykit mums, mes nekliudyslm jums" — nepajudintų iš Lietuvos nei 
rusų, nei jų komunizmo. Netgi jei iš pačios Rusijos komunizmas 
būtų išguitas ir tenai Įsigalėtų, sakysim, pastarojo Brooks’o by
loj minėti "nacionaltrudovikai", Lietuva taptų išlaisvinta tik iš ko
munistinės santvarkos, bet ne iš imperialistinės rusų valdžios. 
Tai ar ne laikas liautis slėpus nuo kitų ir nuo savęs akivaizdų 
faktą, kad lietuvių tautinio idealo priešas Nr. 1 yra nacionalisti
nis rusų imperializmas?

Piktinomės kadaise, kai kažkuris iš mūsų katalikų vadų neva 
išsitaręs, kad "Jei Lietuva nebūtų katalikiška, tai nereikia man 
tokios Lietuvos" (net niekas neprisipažino taip sakęs!). Dabar čia 
(nekalbam apie Lietuvą) vyrauja nusiteikimas, kad Lietuvos laisvė, 
nepriklausomybė turėtų reikšti drauge ir privatinės nuosavybės bei 
privatinio verslo ir ūkininkavimo (atseit, iš esmės kapitalistinę) 
santvarką joje. Kitokios Lietuvos nepriimtumėm? Na, taip griež
tai niekas nesako, bet... Jei kas "pusiau slaptai" prasitaria, esą, 
"norėčiau savo gyvenime dar pamatyti Lietuvą, kad ir su komunis
tais, bet be rusų", tai reakcija — komunistas, tautos išdavikas! 
Atseit, jei nekapitalistiška Lietuva, tai tevlrškina ją rusai?

Taigi, reikėjo latvio (Dr. Jazeps Lelis, Dirvos 85 nr.) kad 
kas nors išdrĮstų mums viešai pasakyt: "Negyvenant pasakų pa
sauly. Nenuolaidus ir per idealistinis visiškos nepriklausomybės 
ir visiško komunizmo išgujimo reikalavimas yra netikroviškas... 
Mūsų betarpiškiausias uždavinys yra išjudinti tarptautinę veiklą, 
kuri nepertolimiausioj ateity priverstų Sov. S-gą Pabaltijo kraš
tams suteikti satelitų padėt}... Pabaltijo tautoms būtų daugiau 
naudos, jei jos būtų valdomos despotų, kurie bent nėra Maskvos 
vietininkai arba tarnai".

ta, kad blogai Įjungus, bomba ne - 
veiks. Pagaliau buvo rasta būdų 
suprastinti (jungimo operaciją.

Visą popiet} Deac Parsons pra
tinosi žestui, kur} turės ore pa
daryti. Buvo karšta ir lėktuve 
buvo nepakenčiamai tvanku. Jo 
rankos buvo nubraižytos dirbant 
patamsyje. Kada Farrell jam pa

siūlė savo plonas ožkos odos pirš
tines, jis atsakė.

-- Aš turiu jausti pirštais kiek
vieną dalĮ, kurią paliesiu.

NaktĮ prie lėktuvo buvo palik
ta sargyba. Viskas buvo paruoš
ta. Lėktuvas saugojo baisią mir
tį...

(Bus daugiau)

KEEP ..._______________________________________________________________________

X | AUGUSTUS G. PARKER
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Angare buvo pastoviai išlaiky
ta drėgmė 40%. Bomba svėrė 5 
tonas. Jo uždegtuvas buvo nure- 
guliuotas, kad pradėtų veikti 555 ■ 
metrų aukštyje, kai ji iš aukš
tybių paleisu pasieks šią ribą.

1945 m. rugpiūčio 3 d. gen.Cur- 
tis LeMay, XX eskardos didy
sis "bosas” asmeniškai atvyko J 
Tinian pasižiūrėti, kaip vykdo
mi darbai. Kada jis atėjo prie 
angaro durų su cigaru burnoje, 
turėjo jĮ numesti. Sargyba taip 
pat konfiskavo ir jo degtukus. 
Farrell telegrafavo gen. Gro- 
vui, kad jau pradėjo monuvimą 
ir "Didžiojo tipo”, panašios bom
bos, kokia buvo susprogdinta prie 
Alamogordo, skiriamos Nagasaki 
miestui. Sis miesus buvo Įtrauk
us sąrašan prašant generolui 
Arnoldui.

Bet didžiausias dėmesys buvo 
skiriamas "Mažajam berniukui". 
Tik labai privilegijuoti asmenys 
galėjo prie bombos prisiartinti, 
kai kurie su kreida ant bombos pa-

duoda gerą 
savijautą

• Inž. Gerimantas Peni- 
kas su žmona Danute įsigi

jo nuosavus namus ir apsi

gyveno 54 Cavvfield, Mel- 

villc, Long Island, N. Y.

Penikas yra populiarus 

ne vien Nevv Yorko akade

minio jaunimo tarpe, bet ir 

visoj Amerikoj, todėl jam 

įsikūrus netoli Atlanto pa

plūdimio draugų netrūksta 

iš tolimiausių miestų. Jis 

yra aktyvus organizacijų 

veikėjas. Dirvos ir daugelio 

kitų laikraščių foto kores

pondentas.

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

vyrų aprangai.

Y ,.500" kostiumai ir paltai. 
NHATTAN marškiniai, 
C 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, 11). Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

VASAROTOJŲ 
DĖMESIUI

Geriausia praleisti atos
togas garsiame CAPE 
COD, Centerville, Mass.. 
kurorte, puikiame Atlan
to vandenyno paplūdimy, 
gražioje ir patogioje Lie
tuviškoje Vieškalniu DU
BYSOJE. Lietuviškas 
maistas.

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

Z. A. Vieškalniai
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The

INICIATYVOS IR 
DARBO PAVYZDYS

1

Komiteto Lietuvos Nepriklau
somybei Atstatyti atstovai Anta
nas Mažeika ir AlgirdasBudrec
kis, aplankę visą eilę didesnių ir 
mažesnių lietuvių vietovių, ne vi
sur susilaukė reikiamos jų priė

mimui organizacijos. Stabe yra 
kiek pasenęs adresynas ir kai kur 
laiškai atitinkamiems asmenims 
buvo siunčiami {tas gyvenvietes, 
kuriose adresatas gyvenoabiems 
lankytojams dar negimus. Nežiū
rint to, visur, kur tik jie lankėsi, 
jie pamatė, kad sėkla jų ne tik 
pasėta, bet žada ir neblogą der
lių.

Be abejo, atsiranda klausimų, 
girdi, kodėl ne VLIKas ar ALTa 
vykdo tą žyg|, ar jaunimas jau 
atstūmė senimą, ar tai vėl nau
ja organizacija reikalinga -- ir 
dar taip brangiai kainuojanti. į 
tuos ir panašius klausimus jaune 
kartą buvo atsakyta spaudoje, 
k-to išleistuose atsišaukimuose 
ir žodžiu aiškinantis su abejojan
čiais. Bet, kaip ir visuomet to
kiais atvejais, visųabejoniųneiš- 
sklaidysi.

Komiteto tikslas yra aiškus, o 
kam dar neaiškus, bus dar nekar
tą bandyta aiškinti. Odabar, likus 
tik 4 mėnesiams iki žygio J JTO, 
į demonstraciją , ir amerikiečių 
spaudą, iniciatoriai kviečia vi
suomenę jau dabar: organizuoti 
lėšas visų norinčių, ypač jauni
mo kelionei J New Yorką (lap
kričio 13 d.) apmokėti ir Komite
to darbui paremti. Vietovėse su
daryti komitetus ir oganizuoti su
sirinkimus tam reikalui išpopu
liarinti. Anot Komiteto — "būki
me nors šiam žygiui broliai lie
tuviai”.

LAIŠKAI/

KURIUO KELIU?

Š.m. Dirvos 86 Nr. laiškų sky
riuje, straipsnyje "Kur Dirvos 
linija" J. Vengris šitaip pasisakė: 
"Kad Dirva galėtų augti, plės
tis, kad išvengtų birčininkų, gold 
waterininkų ar kukluksklaniečių 
likimo reikėtų tautininkų termi
nais šnekant, kad Dirva iš dabar 
vedamos, pasakytume voldemari. 
nės linijos, pereitų j sveikesnę, 
liberalinę smetoninę".

Šiomis mintimis daugpasakyta 
apie šiuo metu susiformavusi Dir. 
vos veidą. Norint atskleisti Dir
vos veido raukšlių priežastis ten 
ka mesti žvilgsni ( mūsų tautinės 
srovės praeities raidą. Prof. A. 
Voldemaras iš Lietuvos viešojo 
gyvenimo pasitraukė jau prieš35 
metus. Prezidentas A, Smetona 
prieš 25 metus. Liko jų idėjos ir 
pasekėjai. Bet J tas idėjas ir jų 
pasekėjus laikas taip pat yra 
{spaudęs savo pėdsakus. Didelę 
dalj tautinės srovės intelektualų 
sunaikino nedėkingas likimas. 
Dal{ išbraukė natūrali žmonių 
lemtis — mjrtis. O pagaliau 
n Pas. karo audrų veikiami ir 
svetimų bangų Įtaigojami ir mes 
patys pasidarėme savo srovės 
žmonėms nebejautrūs, savo įsi
tikinimams nebe pakankamai pa
kantūs. šitokią dalykų padėti tu
rint prieš akis man atrodo, kad 
nereikėtų pamėgdžioti nei totali
tarinių voldemarinių žaidimų, nei 
autoritetinių - platoninlų smeto
ninių bandymų. Esame pakanka
mai gabūs ir pajėgūs susirasti 
nuoseklų, savistovų ir mūsų da-

Komitetas sako suprantąs, 
"kad joks sąjūdis nepavyks, jei 
nebus pritarimo ir paramos iš 
kiekvienos kolonijos". Be to, čia 
reikalingas visų lietuvių solida
rumas. "Dirbkime ir su 'grino- 
rium' ir su ‘amerikonu’ ir su 
'dipuku'. Kvieskime visus į 
bendrą darbą, turėdami galvoje, 
kad bendradarbiu gali būti kiek
vienas lietuvis, pasiryžęs akty
viai siekti Lietuvos nepriklauso
mybės ir dėl jos aukotis.

Frazeologija nėra nauja ar pa
sižyminti originalumu. Nauja ir 
viltinga yra u aplinkybė, kad už
dega jaunų žmonių, čia gimusių, o 
tačiau taip savo tėvų šalį ger
biančių ir mylinčių entuziazmas. 
Toji aplinkybė rodo, kad tokių 
jaunų žmonių yra kur kas dau
giau, tik mes jų iki šiol kaž kaip 
ir kaž kodėl nenorėjome pastebė
ti. Gal dažnai todėl, kad jie dau
geliui, pagal savo amžių spren
džiant, atrodo dar žaloki, nežiū
rint, kad jau turi ir daktarų laips
nius ar šiaip turi profesijas, uni
versitetuose baigus mokslą. Kiek 
ilgai dar juos laikysime "žaliu 
jaunimu", kitas klausimas. Bet jų 
užsimojimai, jų pasiruošimas ir 
sugebėjiami, pagaliau, jų gera 
valia ir entuziazmas rodo, kad 
būtų daroma didelė klaida, jei tas 
potencialas būtų stengiamasi ig
noruoti senųjų vardų ir titulų sąs- 
kaiton.

Be to, jie neprašo paramos ir 
pripažinimo sau ar savo Komite
tui, bet tikslui, kuriam jie pa
siryžo aukotis ir reikalui, kuris 
visiems lietuviams reikalingas ir 
naudingas. (j.č.) 

barties gyvenamam laikui atatin- 
kantl kelią. Iš šalies stebint atro
do, kad šitokio kelio ieškojimui 
nepagailėta žygių, pastangų, dar
bo ir vargo. Užtenka čia prlsimin 
ti buvusio ALTS pirmininko V. 
Abraičio skelbtas Įvairiom pro
gom mintis ir idėjas. Gana gra
žių užuominų ir taiklių paska
tinimų Dirvos skiltyse savo ra
šiniuose yra paskelbusi ir ALTS 
sekretorė E. čekienė. Gal būt 
kai kurioms dėstomoms mintims 
trūko ryškesnių aptarimų ir lo
giniai precizinių išvadų. Tačiau 
ir be iš kalno konkretizuotų spren - 
dimųbuvo galima susidaryti aiš
kų vaizdą, kuria linkme suka Dir
va ir kuria kryptimi rieda tauti
nė srovė. Manau, kad ir naujoji 
ALTS vadovybė Chlcagoje pradė
tus žygius ir darbus tęs ta pačia 
linkme. O padidinta naujoji Vil
ties valdyba ieškos būdų ir prie
monių ne tik daugiau Dirvos veik
lai pinigų sutelkti, bet darys kon
krečių žygių ir jos turiniui page
rinti ir nuo piktžolių sėkmingai 
apsaugoti.

Tačiau būčiau skaitytojų nevi
sai gerai suprastas, jei šia pro
ga ir savo nuomonės nepareikš- 
čiau. Man atrodo, kad Dirvai ir 
tautinei srovei pavojus glūdi kur 
kitur. Ir tai vyksta ne Dirvos pus
lapiuose ir ne ALTS viešoje veik
loje, bet mūsų kasdienybės gyve
nime. Kai kam iš mūsų atrodo, 
kad mechaninė, arba popierinė 
vienybė gali Dirvai ir straipsnių 
prirašyti ir naujų prenumerato
rių prigaminti. Noras Dirvos skai
tytojus Ir ALTS narius padaryti 
klusniais nevisai reikšmingų da
lykų vydytojais, pažeidžia tųžmo. 
nių individualų mentalitetą ir tuo 
būdu padaro juos bendram darbui 
abejingais.

šiandien mes turėtumėm rū
pintis ne buvusių tautinių junginių 

žmones suvesti po vienos palapi
nės stogu, bet ieškoti būdų ir 
priemonių, kad greta stipriai be
siveržiančio srauto, te.kėtų ir 
maži upeliukai ir skaidraus šal
tinio vandens lašeliai, galingos 
upės tėkmė. Manau, kad kiekvie
nas be laiko prarastas Dirvos 
skaitytojas - prenumeratorius, 
kiekvienas nubyrėjęs narys mū
sų gretų veikimo apimti siauri
na.

Suglaustai savo mintis norė
čiau išreikšti šitaip: esame per
keltine prasme dėl mūsų tautos 
gyvybės ir jos laisvės kovos 
fronto kariai. Todėl atsargūs va
dai turėtų taupyti netik savo ka
rių gyvybes, bet taip pat kruopš
čiai vertinti jų atliktų darbų re
zultatus ir kiekvieną išeikvotą 
psichinės energijos galią. O Dir
vos puslapiuose turėtumėm sta
tyti nuosavos dvasiostvirtovę.ne 
iš cemento, plytų ir plieno, bet iš 
lietuviško kraujo ir degančios dva
sios, iš kurios bylotų nuosavo 
tautiškumo suvereninė sąžinė ir 
lietuvių bendruomenei liudytų 
mūsų dvasios gajumą ir idealų 
teisingumą.

LA.
Chicago

DĖL DIRVOS LINUOS

Rugpiūčio 6 d. laidoje p. Veng
ris pasigedo aiškesnės Dirvos 
'linijos'. Girdi, ji turėtų būti ne 
’voldemarinė', o 'sveikesnė, li
beralinė smetoninė*. Eventualiai, 
laikraštis net galėtų prisipažinti 
esąs respublikonų organu...

Kadangi bet kokios diskusijos 
ir net ginčai dėl laikraščio 'li
nijos' ir kitokių reikalų yra pap
rastai naudingos, noriu prie jų 
prisidėti keletą žodelių.

Deja, ar greičiau ačiū Dievui, 
nėra jokios vilties Dirvą pavers
ti respublikonų organu. Abi di
džiosios Amerikos partijos ne
turi 'amžinos' programos ir nė
ra susijusios su kokia nors ide
ologija. Tikatsitiktinai demokra
tai šiuo metu yra kiek 'kairiau', 
o respublikonai 'dešiniau'nusitei
kę. Goldwateriui pralaimėjus, 
sekantis jų kandidatas gali būti 
daug 'kairesnis', pav. kongres- 
manas John V. Lindsey, jei jam 
pasisektų laimėti New Yorko bur
mistro rinkimus. Labai galimas 
daiktas, kad būsimo respubliko
no kandidato pažiūros užsienio po
litikos klausimais, mums, lietu
viams, bus svetimos.

Pagaliau ir praktiškai Dirvai 
būtų neįmanoma 'susituokti' su 
respublikonais, nes tuo atveju 
jiems reiktų ją ir išlaikyti,ko 
jie negalėtų ir net nenorėtų pa
daryti. Kiek aš žinau, vieninte
lė parama Dirvai iš respublikonų 
partijos buvo tik keletas apmo
kamų skelbimų prieš rinkimus, 
kuriuos gavo ir kiti laikraščiai. 
Dalis Dirvos bendradarbių tik 
todėl pasisakė už respublikonų 
kandidatus, nes jų pažiūros kai 
kuriais atvejais jiems buvo ar
čiau prie širdies.

Dėl viso to Dirvai nėra kitos 
išeities,kaip ir toliau ta prasme 
likti nepriklausomai, o jos vado
vams ir bendradarbiams tenka pa
sitikėti savo pačiu protu. Tik tuo 
atveju jų pastangos {gauna pras
mės.

Vytautas Meškauskas 
Chicago

KELIONĖ NE BE PRASMĖS

Turbūt buvau ne vienintelis, 
kuris su malonumu skaičiau Dir
voje visas 23 "Kelionės {niekur" 
atkarpas. Šis Aurelijos Balašai- 
tienės ilgesnis apsakymas, kaip 
anksčiau buvo rašyta. Dirvos no
velės konkurso teisėjų buvo re
komenduotas spausdinti, nors 
premijos negavo.

Dabar, kai buvo jau išspausdin- 
ir premijuota A. Mirono novelė 
ir A. Balašaitienės "Kelionė", 
nevienam iš skaitytojų greičiau
sia kils klausimas, kaip ir man: 
kodėl ši pastaroji novelė nelai
mėjo?

Konkurso teisėjų komisiją pra
dedu trupučiuką suprasti. Jie pa
skyrė premiją novelei, kuri plano 
ir konstrukcijos požiūriu yra ar
čiau pritaikinta nusistovėjusioms 
taisyklėms bei reikalavimams 
novelių rašymo amate, nors sa
vo stiliumi ir turiniu buvo kiau
rai dirbtinė ir bevertė. Gi Bala
šaitienės kūrybiškai daug ver
tingesnės ir brandesnės novelės 
herojus bei jo drama buvo {tal
pinti { gana klaidingus rėmus, 
ne tik kenkiančius, bet trukdan
čius natūraliai atsiskleisti veiks
mų ir {domių {vykių eigai ir pri
vesti prie žavios atomazgos. No
velės nauju herojumi bevelk ta
po nieko bendro su {vykiais netu-

MIRŠTANČIŲJŲ GARBĖ 0) STASYS ŽYMANTAS

Karas, kurio niekas neskelbė
Lietuvos Laisvės Kovų 25 metų sukakčiai atžymėti skautų aka

demikų specialiai išleistame žurnalo "Vyčio” numeryje prof. S. Žy
mantas apžvelgia antros sovietų okupacijos meto ginkluoto lietuvių 
pasipriešinimo didybę ir jo tragediją.

Autoriui sutikus ir jam tą straipsni kiek papildžius ir Dirvai 
pritaikius, turėdami galvoje jo svarbumą, čia jj pateikiame Dirvos 
skaitytojams.

Sunkus ir kruvinas mūs kelias. 
Mūs partizanų Lietuvos,
Bet dar sunkesnės tos grandinės. 
Uždėtos priešo Lietuvos...

O laisve, laisve, kaip toli tu - 
Už vandenynų šniokščiančių, 
Sunkus tatrtn mūsiškis kelias. 
Jame tiek daug šiurpių kančių.

(Iš partizanų dainos)

Savo ilgų amžių istorijoje lie
tuvių tauta išgyveno nevieną tra
gišką laikotarp{. Nekartą Lietu
vos žemę, jos kaimus ir miestus 
teriojo, jos žmones žudė ir per
sekiojo svetimųjų grobikų pul
kai.

Ir nekartą, deja, tas skaudžias 
tautą ištikusias nelaimes lydėjo, 
jas gilino ir lietuvių laisvės ko
vas sunkino pačių lietuvių vidi
niai nesutarimai, savitarpinės 
kovos kunigaikščio prieš kuni
gaikšti, bajoro prieš bajorą, lie
tuvio prieš lietuvi, brolio prieš 
brol{.

Betgi žvelgdami atgal Lietu
vos istorijos praeitin, vargiai net 
pačiuose giliausiuose tos istori
jos amžiuose rasime skaudesnj ir 
tragiškesnl laikotarpi tą» kur{ 
lietuvių tauta išgyveno palyginant 
dar taip neseniai, prieš dvide
šimt} metų, kai raudonoji sovie
tų armija, teroristinių NKVD 
dalinių lydima, 1944 m. liepos 
mėn. pakartotinai užplūdo Lie
tuvą.

Sovietiniai kariai išstūmė, iš 
Lietuvos nacinius engėjus. Ta
čiau jie neatėjo Lietuvon kaip iš
vaduotojai, bet kaip už nuožmiuo
sius teutonus šimteriopai žiau
resni naujųjų amžių dženkiska- 
nlniai mongolai pavergėjai.

Raudonieji kariai lietuvių že
mėje sėjo ugn( ir mirt{. Nesi
skaitydami su tautos valia ir jos 
teise okupantai kruvinu teroru vėl 
primetė jai bolševikinį Maskvos 

rėjęs provincijos miestelio kle
bonas, kurio leidžiamų dienų ru
tinos aprašinėjimai ir filosofa
vimai kai kada imdavo varginti, ši 
stambi novelės konstrukcijos 
klaida turbūt ir išstūmė "Kelio
nę" 1 niekur.

Reikėtų jau žinoti iš viso, kad 
po ilgamečių Draugo romanų kon
kursų geri, malonūs, labai išmin
tingi provincijos parapijų klebo
nai jau yra visapusiškai išvartoti 
ir pervartoti personažai mūsų li
teratūroje. Man tikrai gaila, kad 
ponia Balašaitienė sugalvojo su
gadinti savo {domų dailininką ir 
jo dar Jdomesnę dramą,atvesda- 
ma ji ilgai ir nerangiai išpažin
čiai pas kleboną - kuri net ir ne
buvo tikra išpažintimi. Tiek fi
losofijų, kiek iš klebono-, dailinin
kas būtų galėjęs išgirsti iš bet ku
rio smegeningesnio savo kole
gos, rašytojo, aktoriaus ar net li
teratūrą ir meną mėgstančio ag
ronomo. Ir herojaus dramą nebū
tina buvo spręsti tokia kiek nai
via išpažintimi.

O vis dėlto "Kelionė" man pa
tiko ir nesijutau, kad važiuoju 
motociklu "{ niekur". Nauja ra
šytoja turi stiliaus šilimos, jau
kių poetinių prošvaisčių,charak- 
terizacijos ir vaizdavimo dova
ną, daugiau nei pakankamo bend
rojo kultūrinio subrendimo. Silp
niausios jos vietos - neprityri
mas apysakų rašymo amate, per
krovimas nereikalingom deta
lėm, viso veikalo pastato kons
trukcijos palaidumas.

Žinau, kad niekam nepatinka 
neprašyti patarimai. Bet jei auto
rė atidžiau pa studijuotų kad ir to
kio "The Writer", pradedančių 
rašytojų profesinio magazino, 
kelerių metų komplektus bei ten 
nurodomą rašytojams profesinio 
lavinimosi literatūrą, ypač nove
lių ir romano žanre, labai daug 
kur jai "atsivertų akys”, ir ji 
lengviau nugalėtų eilę sunkumų,- 
jeigu ji kartais nebūtų iš tų, ku
rie visus sunkumus nugali vien 
darbu ir Įgimtu talentu.

B. Raila
Los Angeles 

jungą, kuriuo lietuviai tarėsi nu
sikratę visiems amžiams 1941 m. 
Birželio sukilimu.

Šią antrąją sovietų okupaciją 
lietuviai sutiko psichologiškai jai 
neparuošti ir organizaciniai ne-

ūž Įsigytu nrtnri-ilnuoona 
u c u va»

1947. kovo 22 d

LITHtHniA HTMTAHS
Okupaolja. Vergovė. Doopotlflka tironija. Kiek tuooe 

žodtluoee olypl kančios, okauc/o, Čvinlr.lJ dusinančios mor- 
dėjimo tomsofl, SlykŠčiauoio Ezoj-ua toirių ąutyampimo, žmo
niškumo pamynimo ir pikčiauoioo oauvolčJ* Yiaa tai pavaroia 
gyvenimą pradaru. Visa tai ir pavortė nūdienį Lietuvos gyve
nimą ‘tokiu pragaru, koki eunku ir Įaivaizduoti.Lietuva ng; 
regėtas pąpavlio istorijoje karinynĄSi kapų duobėse guli 1B- 
niekinti didvyrių lavonai» o ant uepo virBaue rymo prikalti 
prie vorgovės kryžiaus okupanto Goopotifikomis rankomis su 
tironijos vinimis gyvieji lietuviai• ir kryžiau,Įnfird^-įŽL’k^l'o'^^i'kSlp^pllEooTYtYiėS^kaip skruzdėlytės po 

spygleli, po lačell neSė, dėjo, kūrė gyvenimą, Jengė kdrybds 
ir pirmyn iengos keliais. Ilk Šipuliai viso to beliko, o ui- 
žėlė kūrybinio gyvenimo pabarėliai puoiloai skausmo, aėarų 
rasomis, o laukų takeliai permirk? krauju vinguriuoja pro 
sopulių tvora aptvertas lietuvių o.odytus ir veda visus į 
Golgotos kančių kaina. Neteisybė triju/fuoja, o plėšrumas, 
o okupaolja dusina, slegia ir čiulpiu laisvės ilgesio kraują, 
drasko Eėvynėo meilės Širdį, trempia 4...oniSkumą, teisingumą 
ir tikėjimą demokratijot idealų pergale. Ir taip jau keleri 
metai. Ir taip kyla klausimas i ar yra dar gyvu lietuviu?

13 vienlSų Šilojų, 13 požeminių slėptuvių, 1S pelky
nų, 18 Bičkų glūdumos, 13 visos Lietuvos ateina atsakymas, 
kuri duoda nelygioje kovoje už demokratijos idealų.per
gali, krltuoių didvyrių kapai, kurį ĮSrySkIna tremtinių kolo
nų sukelti dulkių ir vaitojimų stulpai, kurį ižražo kasdien

KOVA — pogrindžio laikraštis, leistas Lietuvos pogrindžio poli
tinės vadovybės BDPS Komiteto.

Pasiruošę. Vakariečių savam li
kimui Išduoti, betgi tąja didžiąja 
išdavyste atsisakydami tikėti, 
greito išsivadavimo neviltinga vil
timi gyvendami, siaučiančių en
kavedistų persekiojami, lietuviai. 
masiškai ir spontaniškai griebė
si ginklo ginti savo ir artimųjų 
gyvybę ir tautos laisvę bei garbę.

Taip 1944 m. vasarą Lietuvoje 
gaivališkai ir nesulaikomai pra
sidėjo visuotinas ginkluotas tau
tos pasipriešinimas okupantams. 
Jis užsitęsė ištisus aštuoneris 
metus, kol 1952 m. pabaigoje Sta
lino terorui siaučiant bolševi
kams pagaliau pavyko palaužti 
šio didingo ir drauge begaliniai 
skaudaus ir tragiško lietuvių lais
vės kovos sąjūdžio ilgų metų ko
vų jau apnaikintą ir apsilpnintą 
organizacinę sąrangą.

ĮTEMPTŲ KOVŲ ĮKARŠTY

1944-46 m. suliepsnojusi Lie
tuvoje ginkluota lietuvių kova 
prieš okupantą apėmė visą kraš
tą. Anais metais iš orujinio pa
saulio 1 Lietuvos laukus pateku
siam žmogui Lietuva darė tikro. 
Įtempto karo lauko {spūd{. šios 
Lietuvos laisvės kovos žiaurumą 
ir {tempimo dyd{ akivaizdžiai pa
vaizduoja keli pavyzdžiai, paimti 
iš laisvąjį pasaulf pasiekusio Vy
riausiojo Lietuvos Atstatymo Ko
miteto spaudos-informacijos sky
riaus 1947.VI. 7 d. pranešimo.

1945. VI. 10 d. Marijampolės 
aps. Budnikų apylinkėje Jvyko 
kautynės tarp 116 lietuvių parti
zanų ir 700 enkavedistų. Rusų 
žuvo 94, lietuvių --3 užmušti 
ir 6 sužeisti.

1945.V.15 d. Alytaus aps. Kal
niškės miške {vyko kautynės tarp 
83 lietuvių partizanų ir 2000 ru
sų enkavedistų. Kautynės prasi
dėjo apie 15 vai. ir truko iki 2 vaL 
nakties sekančią dieną. Lietuvių 
žuvo 43. Jų tarpe trys moterys, 
kurių viena, liaudies mokytoja, 
kovėsi kulkosvaidžiu abiem nu
kirstom kojom, kol išbaigė šo
vinius. Enkavedistų žuvo 380, 
Šios kautynės apdainuotos lietu
vių liaudies sukurtose naujose 
dainose.

1945.Vl.il d. Marijampolės aps. 
Degimų miške ir apylinkėj {vyko 
kautynės tarp 70 lietuvių laisvės 
kovotojų ir 300 enkavedistų. Lie
tuvių — 6 nukauti, 4 sužeisti. Ru
sų — 67 nukauti.

1945 m. liepos mėn. Panevėžio 
Žaliosios girioje 150lietuviųpar- 

tizanų kovėsi su 2000 enkavedis
tų. Lietuvių žuvo 36, rusų — 240.

1945 m. rugsėjo mėn. Raseinių 
aps. jvyko kautynės tarp 130 lie
tuvių laisvės kovotojų ir 900 rusų 
enkavedistų bei vietinių "stribų". 
Kautynės tęsėsi 20 valandų. Lie
tuvių žuvo 73, jųtarpe grupės va
das. Rusų — 430.

1946 m. balandžio pabaigoje 
Kėdainių aps. 3000 enkavedistų 
puolė 70 lietuvių partizanų. Lie
tuvių krito 12, rusų — 108.

1946 VL 1-2 d. Marijampolės

Pavergtojo Lietuvoje kovojančių lietuvių 
-------------  ^LnlkraAtlp
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aps. Mikalinės miške 2000 enka
vedistų persekiojo 23 partizanus. 
Vienas lietuvis nukautas, vienas 
nespėjęs nusižudyti paimtas {ne
laisvę. Rusų nukauta 12.

Minėtame VLAKo pranešime 
nurodoma, jog šimtai panašių kau - 
tynių ir mažesnių susidūrimų 
vyko tada dieną ir nakt{ visame 
krašte.

Tai buvo žūtbūtinė lietuvių 
laisvės kova su nelygiu priešu, 
nepalyginama lietuvių laisvės ko
votojų ryžtu, pasiaukojimu ir did • 
vyriškumu ir negirdėta 20amžiu- 
je sovietinių okupantų betodai- 
riniu, bestiališku žiaurumu.

"Mes kelio atgal neturime ir 
jo neieškome", nurodė VLAKas 
savo pranešime 1946. VI. 7 d.

"Mes arba žūsime nuo plėši
kiškos NKVD rankos arba mir
sime šaltojo Sibiro taigose ar 
Ledinuotojo vandenyno pakrantė
se didžiausiai pasaulio gėdai, 
arba laimėsime".

Sekančiame numery: Tik 
vienas kelias -- laimėti ar 
žūti.

RASINIU 
KONKURSAS

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Val
dyba skelbia rašinių konkursą 
studentams neolituanams. Temos 
gali būti {vairios, apie stovyklą, 
apie suvažiavimą, ar bendrai lais
va tema. Konkurse gali dalyvau
ti visi studentai, kurie stovyklaus 
šios vasaros neolituanų stovyklo
je nors ir ne pilną laiką.

Pirmoji premija — $50, antro
ji $25, trečioji - $15.

Rašinius atsiųsti iki šių metų 
lapkričio 11 d. kol. Rimui Sta- 
niūnui -- 4608 S. Troy St., Chi
cago, III. 60632.

Tam reikalui 50 dol. jau antri 
metai iš eilės paaukojo kol. fi
listeris Juozas Jurevičius.

Korp! Neo-Lithuania stovykla 
šiemet {vyks nuo rugpiūčio 28 d. 
iki rugsėjo 6 d. Rex Terrace 
Resort on Eik Lake, Alden, 
Mich. Ten pat rugsėjo 4-5 dieno
mis yra šaukiamas Korp! Neo- 
Lithuania suvažiavimas.—..........  ■■■■» ..... . 1,1 u

DIRVOJE GALIMA 
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

1945.Vl.il
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Dažnai nežinom, ko verkiam
kitiems dvasinio nuosmukio ir 
nesustabdomo žemyn slinkimo 
laikotarpis. Maloniai prašau ne
neigti šios povakario diagnozės.

Ir nors žvaigždžių karūnomis čia žydi marių bangos, 
Prakeikto aukso sostais puošiasi raudoni pločiai, - 
šaukiu: - O demone, kurs suteršei širdyse dangų, 
Atskrisk, kad dvasią mūs pasmaugtume! nesočią!

Taigi, kodėl dar nei 25 metų 
nesulaukęs poetas, savo gražiau
siame jaunystės amžiuje, anot A. 
Miškinio, "pačiam žydėjime", 
"pačiam pavasary", - ilgesio 
sparnais skrenda kančių keliu 
"nurimt mirties alsavimu giliu”? 
Kodėl jis įsitikinęs, kad jo jau
nystė jau "palaidota" ir jis tuoj 
"ištikš į mėlynos jūros uolotus 
krantus"? Kodėl jis "liūdno mies
to juodas kunigaikštis", ir jo kū
nas - "žaizdos vienos", ir niekas 
jo "ilgesio nesupranta", ir jis 
šaukiasi tų, kurie "nuodėmę ir 
sopulį pažįsta", bravūriškai siū
lydamas jiems parodyti gėles, 
kurios "vos pražydusios nu
vysta"?...

į tuos klausimus gana lengva 
atsakyti, panaudojus vieną ar ki
tą literatūrinės kritikos metodą. 
O jų yra įvairių, kaip pvz. esteti
nis, istorinis, biografiriis-psicho- 
loginis, sociologinis, filosofinis 
ar religinis, pagaliau garsusis 
marksistinis bei leninistinis, ku
ris vienintelis užgiriamassovieti- 
joje. Žinoma, kiekvienas metodas 
duos gana skirtingus ir kitokius 
atsakymus, bet jie bus aiškūs, 
formaliai logiški, net išmintingi 
tam tikrų pasaulėžiūrų rėmuose.

Sovietinis Leono Skabeikos kū
rybos kritikas V. Kubilius, savai
me aišku, naudodamasmarksis- 
tinį-leninistinj metodą, neturi jo
kio vargo tuojau surasti "galuti
nai" aiškius atsakymus. Esą, jau
nasis poetas juto kapitalistinį 
pasaulio supuvimą, jis biaurėjo- 
si purvino ir triukšmingo Kauno 
miesto gyvenimu, matė lietuviš
kos buržuazijos išsigimimą, tokį 
gyvenimą la ikė beverčiu i r gėdin
gu, kentėdamas ilgėjosi gražes
nio rytojaus. Deja, jis buvo susi
pančiojęs simbolizmo ir libera
lizmo klystkeliuose, kuriuose tik 
kiek vėliau, sunkiai susirgęs 
džiova, praregėjo, - tik nebe po
ezijoje, o laiškuose draugams ir 
priešmirtiniame testamente...

sis marksistinis literatūrinės 
kritikos metodas iš viso nėra joks 
literatūrinis metodas, o tik savo
sios pasaulėžiūros demonstravi
mas, siekimasįrodytitai.kaspo- 
litiškai reikalinga, o sovietiškom 
aplinkybėm, kas kompartijai nau
dinga ir kas kompartijos centro 
komiteto rezoliucijom nustatyta. 
Jei koks sovietinis kritikas iš šių 
rėmų pradėtų išsilenkti, tuojau 
jam būtų nurodomos jo "klaidos", 
po ko dažniausia jis atliktų "iš
pažintį" (savikritiką) ir pasiža
dėtų pasitaisyti.

Taigi, aišku, kad Skabeikos 
"juodoji”, pesimistiška, deka
dentinė, kančios, tragizmo, pa
niekos gyvenimui kupina lyrika 
turėjo būti išnaudota, papildomu 
įrodymu, kaip buvo supuvusi Lie
tuvos buržuazija ir kad vienas iš 
jos sąžiningų poetų negalėjo nie
ko kito daugiau ilgėtis, kaip tik 
komunizmo aušros.

Laimei, pačioje Skabeikos po
ezijoje tokios "aušros" ilgėji
mosi nėra, net ir aiškesnių užuo
minų negalima surasti. Kai jis šią 
lyriką rašė, jis nieko bendro ne
turėjo nei su socializmu, nei su 
bolševizmu, o kaip liberalas in
dividualistas jais tik giliai bodė
josi. Tad sovietiniams kritikams 
nieko kito daugiau nelieka, kaip 
tik pliki teigimai ir tradicinis 
spiaudymasis ant nepriklauso
mos Lietuvos ir viso, kas joje 
buvo laisva.

Ar kiti aiškinimo metodai 
mums daugiau padėtų? Be abejo, 
padėtų kiekvienas savaip ir ki
taip. Tik... aš esu kiek nusivy
lęs tais visais metodais, nes yra 
atvejų, kai jie duoda gerus for
malius atsakymus, 'bet, tariant 
goldwateriškai, "in your heart" 
jūs jaučiate, kad jie nėra galuti
nai "right". Ir nusižeminęs tu
rėčiau prisipažinti, kad aš neži
nau, kaip ir anksčiau nepajėgiau šutinosl ar kepė savo paties as' 
suprasti, kodėl mūsų draugas Ska 
beika savo poezijoje buvo toks 
niūrus, taip skaudžiai žiūrėjo į 
gyvenimą ir žmones ir ilgėjosi 
mirties.

Jo nuotaikose sunku būtų su
rasti kokią racionalią logiką.

Dar būdamas sveikas, jis "kly
kė savo meilės maldą", bet vi
sur išmatė tik "nebenumaldomą 
pragaro šėlimą", girdėjo "šmėk
las požemiuos kvatojant", vystant 
gėles ir skrido sudužti J uolas, 
idant greičiau "nurimtų mirties 
alsavimu giliu". Bet kai staiga 
pavojingai susirgo, jis ėmė keis
ti savo ideologiją, neberašė eilių 
ir stangriai griebėsi už visko, kas 
tik galima, išlaikyti gyvybei ir il
giau pratęsti gyvenimo dienas. 
Tad gal ta "juodoji lyrika" nebu
vo jo autentiškas jautimas ir iš
gyvenimas, o tik tam tikra stilis
tinė maniera, išdidi poza, vienu 
žodžiu - tik "literatūra"?...

Nedaugiau būtų logikos ir žiū
rint "sociologinio" metodo aki
mis.

Pirmasis nepriklausomos Lie
tuvos dešimtmetis buvo ne že
myn slinkimo, bet aiškus aukš
tyn kilimo laikotarpis, - politine, 
ekonomine ar kultūrine prasme. 
Nusivylimo nuotaikų išgyveno tik 
vienas kitas romantikas, pvz., 
Maironis, nes naujoji Lietuva jam 
atrodė per toli nuo išsvajoto ide
alo,

šiaipjau, nežiūrint politinių ga
ravimų ar perversmų, visų sro
vių ir krypčių dvasiniai repre
zentantai jautė pakilimą, drąsą, 
kovingumą, ryžtą, gyvenimui 
garsiai sakė "taip!”, o ne - "ne!" 
Visi, ir kairieji ir dešinieji, so
cialistai, liaudininkai, tautininkai 
ir katalikai, ir net komunistai. Ir 
estetai ir realistai, ir romantikai 
ir keturvėjininkai, ir ypač trečia - 
frontininkai. O kodėl Skabeika vis 
- ne ir ne! Jam ir liūdna, ir skau
du, ir jo niekas nesupranta, ir 
mieste tik nuodėmės ir žaizdos, 
ir "sudievu, jaunystėžalia: palai
doto tu"?...

Bemaž vienas Putinas jam buvo 
artimesnis savo "pesimizmo 
himnais", tada liūdnai smilks
tantis "dūmuos cigaro". Bet jis 
bent rimtą priežastį turėjo, ta
riant vokišku posakiu, "in eige- 
ner Saft schmoren", - jis tada

Bet Skabeika jau prieš pus
ketvirto dešimtmečio, dvasinio 
kilimo, optimizmo ir laisvos tė
vynės žemėje lygiai ta pačia dva
sia, tik kiek kitoniškais žodžiais 
ir įvaizdžiais eiliavo:

Iš pavasario melsvų padangių 
Dnšion skausmas šiaurus trenkė

Ir dūksta miestas -
Klykauja vėjas.
Alpstu kaip skausmas, 
Tau nusidėjęs...

Ir trumpame eilėraštyje tris 
kartus pakartoja: "Toks liūdnas 
liūdnas buvo mano meilės mies
tas!"

Mes, artimi draugai, kurie gy
venimui garsiai šaukėm "taip!" 
ir tatai jautėm, tada jo neglos-

tėm už tą liūdesį. Kaip ir visi 
vaikai, savo draugystėje mes 
kartais būdavom švelnūs ir bi
čiuliški, bet kartais ir labai žiau
rūs. Atsimenu, kaip ne sykį aš 
pats ir A. Venclova piaute piau- 
davom Leoną pašiepiančiais 
klausimais: - Kam tu vis nešio
jies papilvėj tą skausmą?.. Jis 
nesiaiškindavo ir nesiginčydavo 
(nebuvo labai kalbus ir šmaikš
taus liežuvio), bet aiškiai pykda
vo ir įsižeisdavo.

Visai kitokie buvo Antanas Miš- 
kinis ir Aistis, tada dar Kossu- 
Aleksandravičius. Priešpiflvi- 
niais laikais ir ypač kai išėjo 
"Piūvio" žurnalas,humanitarinio 
fakulteto koridoriuose ir geresnė
se vietose mes dažnai diskutuo- 
davom, ir vis iš priešingų pozi
cijų. Mes iš "Express" grupės 
Miškinį ir Aistį su didžiausiu 
malonumu pravardžiuodavom 
"graudaus sopulio poetais", nors 
jų liūdnumas ir intymumas tada 
toli gražu nebuvo skabeikiško 
juodumo, o greičiau toks švel-

nutėlis, vienažindiškas, kaip žio
gelių menuetas.

Kai mėgindavom juos pašiep
ti, Aistis su Miškiniu, šiaip vi
sada išdidūs ir ne neigiamos nuo 
monės apie savo kūrybą, nepyk
davo ar bent to nerodydavo, o tik 
labai ramiu balsu, ypač Aistis, 
kantriai aiškindavo:

- Kad matai, broleli, nieko 
tu čia nepadarysi: lietuvis yra 
graudus!..

Kartą po tokio įrodinėjimo aš 
irgi nutilau; staiga atsiminda
mas vieną eilutę iš paties vysku
po‘Baranausko Anykščių Šilelio, 
kad - "dažnai lietuvis miške, ko 
verkia, nežino"...

Kai po daugelio metų, jau Los 
Angeles vidurnakčių dūmuose, 
kartą šią šimtametę anykštėno 
frazę paminėjau naujam draugui 
baletininkui Jaunučiui Puodžiū
nui, jis ją kelis mėnesius be pa
liovos kartojo per kiekvieną su
sitikimą. Didesnės ir gilesnės 
tiesos apie tikrą lietuvišką būdą, 
sako, jis dar niekad nebuvo gir
dėjęs... .

Kaip daugeliui žinoma ir kaip iš 
šio pavyzdžio matyti, vadinama -
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meninės ir profesinės dramos 
sultyse. Skabeikai tokių proble
mų nebuvo: jam iš karto pavyko 
surasti savo tikrąjį poeto pašau
kimą, o antrą vertus.dar 1927 m. 
viename savo eijėraštyje jis net 
pasigiria gal ne pačiu kukliausiu 
būdu: "Pažįstu moterų ne vieną 
tūkstantį: jos tokios alkanos ir 
mielos"...

Pagaliau, nepersunkiai galėtu
me suprasti ir šio pokario pesi
mistus bei mirtininkus, Antano 
Škėmos nihilistines nuotaikas, jo 
dramų ir romano išprotėjančius 
personažus, ar Algimanto Mac
kaus išgyvenimus "lygiai septin
tą valandą ryto", kai "mirčiai pa
tirti sukrintam į paruoštą guolį" 
ir, buvę valstybės piliečiai, "mes 
sklaidom ir sklaidom archyvinio 
sapno putas".

Galime suprasti ir rasti pa
grindo. Juk mūsų rezistencija jei
gu ne visai išblėso, tai ryškiai 
apiblėso. įvyko gimtosios žemės 
praradimas. Vieniems prasidėjo 
alkano nerimo ir beviltiškumo.

Pagalvok apie puikų gabaliuką jau
tienos... ji visuomet bus skanesnė 
iškepus tiesioginėje liepsnoje. Tik 
liepsna iššaukia patį geriausią 
skonį. Lygiai tas pats su alum. Tik 
virimu tiesioginėje liepsnoje išgau- 
nate geresnį skonį iš visų priedų, de-

damų į alų. štai, kodėl Stroh’s daro
mas tiesioginėje liepsnoje. Tai Ame
rikos vienintelis liepsnoje darytas 
alus. Ragauk Stroh’s ... tik vieną 
kartą. Pajusite skirtumą, gautą liep
snoje darytame aluje. Po to, be abe
jo, jūs pasiliksite Stroh’s liepsnoje 
išgauto skonio gerbėjas.

T.TEPSNOJE DARYTO SKONIS

ŽlORtKITE BEISBOLU, ĮJUNGUS ABC TV KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ,WEWS, Channet 5

SU MARINAIS VIETNAME
(2)

"Klausi, ką. veikiame laisva
laikiu? Kai kuriom dienom ga
lime pasiųsti 10% savo batalio
no vyrų t Danangą pasižmonėti 
('for liberty') tačiau kvota retai 
kada išnaudojama. Viena, turime 
labai daug skubių uždavinių, ant
ra Danango miestas nėra labai 
viliojanti vietovė. Svarbiausia 
jo atrakcija yra 'oficialūs’ ka
rininkų ir kareivių klubai. Veikia 
ir kelios Vietnamo armijos pri
žiūrimos užeigos. Yra PX krau
tuvė vedama laivyno (Navy), be 
to Special Services turi patal
pas skaityklai ir pan. Šalia to 
yra dar kelios vietos kur gali 

gauti vyrui keletą ’kanučių’alaus 
-- kvota priklauso nuo tiekimo 
per vandenyną. Paštas veikia la
bai greitai, patikimai, nors kar
tais ir pasitaiko sutrikimų, bet 
tol daugiau išimtis, negu taisyk
lė.

Kaip taisyklė, mokėti vietna
miečiams mes turime specia
liais pinigais ’Scriptais*. Tai tam, 
kad sumažinus spekuliaciją dole
riais ir jų gabenimą Į užsienius, 
tačiau apyvartoje vistiek dar yra 
daug dolerių.

Mes čia sudarome Amphibiuos 
Force in Vietnamu Kad atpalaida
vus tikriems karo uždaviniams 

kautynių dalinius iš įvairių tie
kimo ir patarnavimo dalių per
sonalo (Įskaitant ir virėjus) su
darytas specialus sargybų batal
ionas.

Tokiu būdu 'tikri' kariai gali 
būti panaudoti prižiūrėjimui at
skirų TAOR (Tactical Area of 
Responsibility — taktinis atsa
komybės rajonas). Mūsų batalio 
nas ’sweeps and searches' jam 
skirta TAOR, — nežinau ar ga
lima būtų tai pažodžiui išversti 
lietuviškai. Būtų "šluoja ir ieš
ko", Ieškoti, tai iš tikro ieško
me partizanų, tačiau jokių šluo
tų nevartojame. Pasitaiko, kad iš 

pasalų į mus paleidžiami Šūviai, 
ypač naktį, randame ir visokių 
paspęstų sląstų, tačiau kaip tai
syklė, komunistiniai partizanai 
'neužkabina’ didesnių junginių. 
Šiandien (rugpiūčio 2 d.) buvo,pa
vyzdžiui, užpultas mūsų šešių vy
rų patrulis. Vienas marinas buvo 
užrtiuštas, du sužeisti.

Savaime aišku, kad mesneli- 
korh skolingi, bet tuojau apšau- 
dėm ir bomba rdavom tą vietą, 
iš kurios pasipylė šūviai. Pla
čiai vartojame amfibinius auto- 
vežimius, kurie gali plaukti. Be 
jų čia sunku būtų išsiversti.

Bet naudingiausia čia yra he
likopteriai, kur perkelia karius 
ir patiekiame jiems visus rei
kalingus dalykus Į palyginti sau
sas saleles užtvenktuose ryžių 
laukuose. Mūsų praktika parodė, 
kad helikopterių dėka sužeistas 
karys per 30 minučių jau pagul
domas ant operacinio stalo ligo
ninėje, labai dažnai net greičiau. 
Mes, kur tai įmanoma, nešiojame 
šarvuotas liemenes, kurios būna 
labai naudingos nors ir praleidžia 
tiesiai Į jas paleistą šautuvo šū
vį.

Mes glaudžiai bendradarbiau
jame su vietnamiečių vietine po

licija, (kaž kas panašaus į Lie
tuvos šaulius), regionaliniais da
liniais ir aišku, reguliaria Viet
namo kariuomene.

Bendros vadovybės nėra, nors 
jos kai kurie 'kolumnistai' rei
kalauja. Teigiama, kad tos vado
vybės nėra ir nesiruošiama Įs
teigti politiniais ir praktiškais 
sumetimais. Politiniais dėl to, 
kad vietnamiečiai jaustųsi dau

giau nepriklausomi ir patys at
sakingi, praktiškais todėl, kad 
čia nėra kokių ištisų frontų ir 
susirėmimai vyksta mažais jun
giniais, todėl iniciatyvą ir atsa
komybė turi likti dalinio vado ži
nioje. Jei jam reikia pagalbos, 
jis teturi tik prašyti. Aviacijos 
pagalba jie ją visados gali gauti. 
Sakoma, kad kai kurie vietnamie
čių daliniai yra tikrai labai geri."
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ŽVILGSNIS PRO KILPĄ
Redaguoja Teisybės Mylėtojų Draugija -----------------------------

TYLA - GERA BYLA
Daugelis skaitytojų 

mus vis klausinėja, 
kodėl Teisybės Mylė
tojų Draugija ėmė ir 
nutilo, tarytum būtų 
melo mylėtojų papirk
ta ir pati išsižadėjusi 
teisybės. Gi iš tikrųjų 
mūsų užsiči a u p i m o 
priežastys yra labai 
paprastos.

Pirmiausia, mes nu
tilome dėl to, kad 
"Vienybės” Girnakalis

nukalė nuo mūsų organizacijos durų iškabą "Iš kairės ir 
dešinės”. Na, o kadangi gera iškaba šiais laikais yra 
daug svarbiau, negu jos pridengtas politinis ar meninis 
kromelis, tai šitaip netikėtai apnuoginti ilgą , laiką netu
rėjome ką visuomenei pasakyti.

Be to, mes dar kartą jsitikinom, kad tyla — gera 
byla. Ji yra žymiai geresnė, negu mūsuose taip įprasta 
visuotinė birbyla, pro kurią jau seniai nepajėgia prasi
veržti joks paskiras išminties balsas.

Tyla yra nepaprastai naudinga daugeliu atvejų, 
štai, sakysim, yra labai sveika ilgiau patylėti tiems, 

kurie labai garsiai išsirėkė per pirmąjį bolševikmetį, nes 
po kelerių metų tylos jie gali vėl kalbėti taip, lyg anuo 
metu Lietuvoje visai nebūtų buvę.

Ypač naudinga, kai garbingoje ir patriotinėje mūsų 
konsulų, atstovų bei visuomenės vadų šeimoje prie svečių 
tyli jų vaikai. Mat, jiems tik prasižipjus, tuoj pamatome, 
kad tos patriotinės atžalos jau'visiškai nemoka kalbėti 
lietuviškai, o tai sudaro vaišingiems šeimininkams didelį 
nemalonumą. Juk dažnu sutapimu, tų garbingų tėvų dok
toratai ir jų vaikų popcikai dar buvo pirkti už nepriklau
somos Lietuvos pinigus ...

Kol yra gyvų ir dar kalbančių istorinių laikų liudi
ninkų, didžiai verta patylėti ir atsiminimų literatūros kū
rėjams. Savo herojinę biografiją patartina pradėti ra
šyti tik tada, kai jau numirę liudininkai tyli.

šia proga tenka dar priminti, kad linksmoj, išge- 
riančioj ir liežuvingoj draugijoj labai naudinga tylėti ir 
nieko neišmanantiems ar vaikystėje gavusiems minkštai 
patalais per galvą. Mat, pasigėrusių draugų žmones juos 
tada laiko vieninteliais rimtais ir giliai mąstančiais žmo
nėmis.

Visa tai turėdami omenyje, mes netgi siūlytume 
bent kartą per metus kiekvienoj kolonijoj surengti po 
Tylos Vakarą, j kurį susirinkusi publika galėtų nž dolerį 
pasėdėti, patylėti ir vėl tyliai išsiskirstyti. Iš to rengė
jams būtų be rūpesčių įgyjamo pelno, o visuomenei — 
didelė atgaiva po meninių programų ...

ŽMOGUS SUTEMOSE

Rymau ant rankelių, 
Žiūrau pro langelį, — 
Kas atspėtų, iškukuotų, 
Ko man širdį gelia?

KAI ŽYMUS ŽMONĖS KELIAUJA.
Gyvenimas — kelionė. Pagal 

J. Aistį, tai nėra labai didelis 
dalykas, nes — "išsirengi, ke
liauji ir grįžti atgal". Bet pagal 
mus, šis reikalas nėra toks pa
prastas. Pavyzdžiui, išsirengi į 
suvažiavimą, bodamas organiza
cijos pirmininku, o grįžti jau tik 
trečios eilės kandidatu J revizi
jos komisiją. Išsirengi, būdamas 
tautininkas, o grįžti jau ateitinin- 
.kas...

Be to, labai svarbu, ar viską 
aprašei laikraščiuos, ką toje ke
lionėje matei. Pavyzdžiui, kad 
Chicagoje gyvena daug lietuvių, 
kad New Yorke dabar vyksta pa

saulinė paroda, o prie Los An
geles prieina Pacifiko vandeny
nas. Ir tenka pasidžiaugti, kad 
šiuo aprašymo ir apsirašymo po
žiūriu mes turime tikrai garsių 
keliautojų.

Štai Denis Kidull visuomenės 
žiniai spaudoje rašo:

"šią vasarą nuvažiavau pas sa
vo žmonos brolį į Torontą, nes to 
giminės nebuvau matęs 30 metų. 
Aš maniau, kad jis bus jau labai 
pasenęs, o pasirodė, kad dar vis 
toks pat, kaip anais laikais Prie
nuose. Kai mes gerai ištraukėm 
jo kanadinės, jis taip pradėjo 
smarkauti, kad apdrabstė košelie-

VALANDOS
Glosto žalios bangos baltą kranto smiltį, 
Glosto juodos rankos baltas rankeles, — 
Nieko nebetrokštu — rėkti, nei pakilti, 
Kol mane nuo smėlio bučiniais nules.

Nieko nebenoriu svaiguly mąstyti,
Kai skrendu į laimę plazdančia bure, — 
Pasilik, tėveli, Palangos Kastytį
Su žiedais kaišyta berno kepure!

Man lėmei, močiute, vargo kelią dygų, 
Tolin išlydėjus, ašarom plukai, —
O Svečiam pasauly kaip danguj man lygu 
Avinėlio kailis ir linų plaukai...

ŠVENTOJI ŽEMAITIJA
Iki šiol mūsuose vis buvo mėgs- tai grikiai ir jo perekšlė vištelė

tama kartoti net ir bedieviams 
priimtinas posakis "Šventoji Lie
tuva". Deja, pastaruoju laiku kai 
kurie mokslininkai bei pamoksli
ninkai visos Lietuvos šventumu 
lyg ir pradėjo abejoti, nes tą 
aureolę gerokai aptemdė sama- 
gono varytojai, dėl kurių kaltės 
praradome žmogaus laisvę ir 
valstybės nepriklausomybę. Pa^- 
galiau kilo klausimas: ką gi turi 
švento suvalkietis? Aišku nieko. 
Jis laiko šventu ir nepaliečiamu 
gal tik save patį. Na, o biržietis? 
Kadangi jis bambizas, tai jau iš 
principo jokio švento daikto toje 
apskrityje negali būti. Neabejoti
na, kad dzūkeliui yra šventi tik- 

na naujai išpeiperiuotas sienas, 
numušė bonka žiburį ir jau taiks
tėsi net man duoti per ausį. Tada 
mudu su jo žmona surišome jį 
abrflsais, o iš ryto vėl buvo kaip 
avinėlis ir net verkė atsiprašy
damas".

Aišku, kad šis kelionės aprašy
mas labai praturtina mūsų kul
tūros istoriją.

Gi Joseph Shidlas iš Chicagos 
neseniai buvo nuvažiavęs net Į 
Lietuvą, kaip jis rašo, "dypukų 
pasakų patikrinti". Ir štai ką jis 
ten regėjo:

"Brolio sūnus gyvena kolchoze 
toj pačioj troboj, kur gyvenau aš 
ir jo tėvas, ir jam ten gerai... 
Taigi niekas Lietuvos nesugrio
vė. Turi ką valgyti, o dar ir krū
minės ir pasturlakų išsisunkia... 
Buvo labai gražu, kai pamačiau, 
kaip jo šuva žinda karvę. Ir kas 
jį taip gražiai išmokė? Tokiųda- 
lykų ir Amerikoj dar nebuvau ma
tęs".

Negi sakysite, kad šita kelio
nė buvo neverta 1000 dolerių?

Na, o rašytojas Anatolijus Kai
rys antai buvo nukeliavęs į Los 
Angeles ir ten matė Rūtą Kil- 
monytę. Apie tą stebuklingą re
gėjimą jis pats taip rašo:

"Pagaliau pasirodė ir pati Rū
ta... Pristatytas pasisveikinau — 
ir mano veidus išpylė šilima... 
Pasikeitėm keliais sakiniais, bet, 
tokiose sąlygose negalėdamas 
koncentruotis, aš nesijaučiau lais
vai. Ir kai ji greit atsisveikinu
si išėjo... aš atgavau save, nely
ginant "gražus slogutis" pagaliau 
būtų mane palikęs".

Žinoma, pastaroji buvo iš vi
sų pati pavojingiausia mūsų tau
tiečio kelionė, kuri galėjo pasi
baigti gąsdinančiu keleivio apal
pimu į padorios mergaitės glėbį, 
nes Anatolijus Kairys dar niekad 
gyvenime nebuvo sutikęs Rūtą su 
darželiu...

Vadinasi, ir mes turime nevie
ną Marco Polo, kurie mums kas
met atranda Kiniją.

su pamėlynavusių venų išsiplė
timu kanapėtose kojose, kuri, 
aplamai, jokios dvasinės vertės 
neturi.

Ir štai, pagal prof. Igno Kon
čiaus veikalą "Žemaičių kryžiai" 
paaiškėjo, kad švėnų yra tiktai 
Žemaitija, o ne visa Lietuva, 
nes visi žinomi šventieji buvo 
grynakraujai žemaičiai, arba su
žemaitėję "gudai", kurie žemai
tiškai rėdėsi, žemaitiškai gyveno 
ir tik žemaičių naudai veikė. Jei 
dar netikite, tai pažvelkime bent 
į kelis profesoriaus duotus že
maičių šventųjų pavyzdžius:

ŠV. JURGIS: "... Jis ir karves 
globoja; jis telkia pienui skalsą; 
jis kelia pieno riebumą. Karvės 
nepaliks bergždžios. Greit ir lai
ku apsibėga".

ŠV. ROKAS: "... Keliautojas... 
šunelio maitinamas". Jis už um 
tikrą atlyginimą rūpinosi, "kad 
sodai geriau užderėtų, kad obelys 
- kriaušės nei žaibų pavasarį 
žydint, nei kirmėjimo vasarą, nei 
šalčių žiemą nebijotų." Be to, jis 
dar yra "širdies žaizdų —meilės 
padarinių" gydytojas.

ŠV. ZIDORIUS: "... Ilgu švarku 
su ausyu atlapa kepure, arba vien 
marškinis su šiaudine skrybėle... 
Zidoriui ir ūsai žemaitiškai pa
kirpti”.

Kartais žemaičiai apturėdavę 
ir stebuklingų regėjimų. Antai, 
pagal prof. I. Končių, vienas jų 
sapne "Matąs šv. Jonelį su Mer
gele šventąja bevalgančius košę, 
šv. Jonas greitai po didelį šaukš
tą kabina tos košės, giliai mirko į 
mirkalą ir valgo. Mergelė šven
toji su mažo šaukštelio galeliu 
nuo pakraščio nedrąsiai kabinanti 
košę ir, pridėjus prie mirkalo, į 
šv. Jonelį žiūrėdama, valganti..."

Aplamai, profesoriaus laikais 
Žemaitijoje dar buvusi šventa žo
lė, šventi medžiai, šventa ugnis, 
o velnių visame krašte -- tiktai 
šeši.

Taigi, čia cituojamas veikalas 
apie žemaičių kryžius yra para
šytas tvirtu pagonišku metodu ir 
mus labai įtikina bei dvasiniai 
sustiprina.

ENCIKLOPEDININKŲ 
SUVAŽIAVIMO CAPE 

CODE NUTARIMAI

šią vasarą Cape Code 
įvyko visuotinis metinis 
mūsų žymiųjų menininku 
ir mokslininkų suvažiavi
mas gyvenimo patyrimu 
pasidalinti. Jo posėdžiai at
sibuvo Osterville paplūdi
my, tuo siekiant mūsų min
ties elitui labiau susiglau-

DIDŽIOSIOS BEHEMOTO MINTYS

— Kokia man iš to nauda, jeigu aš būsiu lietuvis?

— Savo valkams aš draudžiu kalbėti lietuviškai, nes lietuvių kalba 
gadina anglų kalbos ureną.

— Prašau mane viešai lietuviškai nekalbinti, nes tai išskiria mane 
iš amerikiečių visuomenės ir kenkia mano karjerai.

— Lietuviškų knygų jūs išleidžiate tiek daug, kad jų visų neįmano
ma perskaityti, todėl aš nė vienos ir neperku.

— Pagaliau, koks aš esu lietuvis? šiame krašte mes visi esame 
lygūs.

Tauta gali būti rami: jos ateitis 
numatyta ir sutvarkyta...

Kai Vlikas, Alus,Bendruome
nė ir diplomatai iki šiol dar vis 
kovoja dėl Lietuvos išvadavimo, 
kai iki šiol dar vis planuoja ir nau.

ISTORINE RANKA, kuri nepri
klausomybės laikais sėmė val
džios pinigus, rašė patriotines 
eiles, kilojo skaidriosios taure
les, glostė mergeles ir už tai 1940 
meuis parnešė Lietuvai Stalino 
Saulę...

dinti su tauta. Kad neatsi- 
liktume nuo nuolatinės mo
derniųjų laikų pažangos, 
čia buvo nustatyta seniems 
terminams visa eilė naujų 
sąvokų, ypač teiktinų vasa
rojimo metu. Iš jų svar
biausios yra šios;

Vasarotojai — vy
rai ir moterys, kurie viešoj 
vietoj iš ryto viešai apsi
nuoginę nekantriai laukia 
vakaro.

Poilsis — gilus atsi
kvėpimas tarp dviejų tau
relių.

Anekdotas — paplū
dimy tiksliai papasakotas 
vakarykštės dienos įvykis, 
kurį bijo atsiminti bent vie
nas jo dalyvių.

Automobilis — ju
dantis greitosios pagalbos 
baras, kurio patiekalai už
dengti atsarginėm maudy
mosi kelnėm ir suknelėm.

Vasarnamio sa
vininkas — žmogus, 
kuris pirmą kartą maudosi 
jūroje tik savo vilą parda
vęs.

Tautietis — kuris 
paplūdimy kalbėdamas taip 
garsiai rėkia, kad išvaiko 
namo visus kitataučius ir

(Nukelta į 6 psl.) 

jai deklaruoja būsimos demokra - 
tlnės santvarkos principus, pasi
rodo — vienas žmogus jau seniai 
yra beveik visą tą darbą atlikęs. 
Ir štai, kaip iš knygos "Sienų 
klausimu" patiriame, tai padarė 
inž. V. Žemakis, dar gyvenda
mas UNRROS stovykloje anais 
sojos pupelių ir makaronų me- 
tias.

Gal sakysite: kaip tai įvyko, 
kad mes nieko nepastebėjome? 
Nagi, labai paprastai. Inž. V. 
Žemakis susėdo prie nušluosty
to stalo UNRROS lagery Tarp
tautinėj konferencijoj su kitų 
kambarių kaimynais lenku J. Ma ~ 
linskiu, ukrainiečiu W. Lednickiu 
ir gudų popu Arkadij Liubinec ir 
septyniais dienotvarkės punktais 
pagrindinai pertvarkė visą Ry
tų Europą nuo Baltijos ikipatjuo- 
dųjų jūrų. Ta konferencija vyko 
truputį daugiau, negu užsienio rei- 
kalų ministerių lygy, su diskusi
jų stenogramom ir, greičiausia, 
su pečentimis patvirtintais nu
tarimais. Taigi darbas buvo at
liktas švariai. Apie tai inž. V. 
Žemakis savo knygos įžangoj ra
šo:

"Mes, persiėmę krikščioniška 
morale, stengėmės išspręsti sa
vitarpinius, istorijos bėgy susi
kaupusius ginčus ir vienų kitiems 
padarytą žalą, bet svarbiausia -- 
atitaisyti Antrojo Pasaulinio 
Karo šiam regijonui padarytas 
skriaudas..."

Ir reikia pasidžiaugti, kad šie 
keturi ambasadoriai visą pasi
imtą reikalą sutvarkė taip sklan
džiai ir greitai, kaip jokios pa
saulio galybės nėra padariusios. 
Ta pačia proga, popo Arkadijaus 
pasiūlymu, Karaliaučiaus srity 
jie įkūrė naują Balticum valsty
bę, maždaug Pilviškių valsčiaus 
didumo. Būkime tikri, kad jau 
vien dėl šio žygio šitos konferen - 
cijos dalyvių istorija nepamirš.

Tik, žinoma, kaip tokiais atve
jais ir turėjo būti, inž. V. Žema
kis "dėl neapdairumo ir litera
tūros stokos" derybose daug sen- 
lietuviškų žemių prarado, o len
kas J. Malinskis su pasirašytais 
dokumentais iš UNRROS sandėlio 
pabėgo nežinoma kryptim, nors 
konferencija vyko prie uždarų du
rų, nes visi labai bijojo.,.

Bet, aplamai, šitos Tarptauti
nės Konferencijos rezultatai la
bai dideli. Jie susumuotai ir su
glaustai nepaprastai vykusiai yra 
išreikšti toje ataskaitinėje kny
goje "Sienų klausimu" išspaus
dintame eilėraštyje:

Nuvažiavo į Vižainį 
daboti mergelių. 
Padabojo mazurkaitę 
su medinėm klumpėm. 
Kai parvedė tą mergelę, 
nėra kur jiems gulti: 
Aukštai musės, žemai blusos 
ant suolelio kieta!
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tuntų stovyklų bendros iškilmės, 
uždarant vasaros stovyklą.

V, Pliodžinsko nuotrauka
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Susikaupimo valandėlė skaučių stovykloje.
V. Pliodžinsko nuotrauka
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PRARASTASIS ROJUS

MIELI TAUTIEČIAI!

Mūsų modernaus jaunimo ryt
metinė ruoša.

ŠIAURĖS PAŠVAISTĖS STOVYKLAŽvilgsnis 
pro kilpą.

(Atkelta iš 5 psl.) 
net pats nuo savo garso ap
kursta.

Vėžių vakaras — 
kultūrinis parengimas, iš 
kurio įraudę . svečiai atbuli 
keturpėsčiom rėplioja į sa
vo automobilius.

Modelis — pajūrio 
smilgose dailininko bučiuo
jama svetima žmona, už ką 
jos neapdairus vyras meni
ninkui sumoka stambų ho
norarą.

Nežinomoji — nuo
sava žmona, kurios paplū
dimy kniūpsčios gulinčios 
negali atpažinti.

Gimimo diena — 
paskutinė vasarojimo die
na, kai vasarotojui pirmą 
kartą grįžta sąmonė, nes 
jau reikia važiuoti namo.

Cape Code šiemet gedulo 
vasara. Juozo Kapočiaus 
Osterville Manor šventykla 
nugriauta, baro aukuras iš
draskytas, šventoji ugnis 
seniai išgerta ir visa buvu
si alkavietė sulyginta su 
žeme ir neatpažįstamai ap
žėlusi piktžolėm. Daugelis 
iš tolimų kraštų atvykusių 
senųjų maldininkų keliais 
apvaikšto šventą atsimini
mų plotelį, ieškodami bent 
savo buvusios lovos kojos, 
pabučiuoja dar nuo pernai 
konjaku kvepiantį grums
telį ii- vėl liūdni išsiskirsto. 
O net seniau J. Kapočių 
keikusieji vaidilos ir vaidi
lutės kalba, kad reikėtų vėl 
jį sugundyti pastatyti nau
ją Tautos židinį, nors tai 
savininkui ir duotų apčiuo
piamų nuostolių. Juk vis 
tiek turi kas nors aukotis 
bendram tautos labui!

LABAI ĮŽEIDĖ KOMP.
J. ALEKSĮ

Neseniai "Darbininke” 
tilpo ilgas rašinys, kuria
me vaizduojamas bolševiki
nėje santvarkoje dėl men
kos priežasties visaip per
sekiojamas ir enkavedistų 
tampomas žmogus. Kad tik
rojo tų įvykių dalyvio so
vietai neatpažintų ir jis ne
nukentėtų dar labiau, laik
raštis pavadino jį netikru 
Aleksio vardu.

Kaip tas pats "Darbinin
kas” rašo, j tai — "atsilie
pė kompozitorius A. J. 
Aleksis iš Waterbury,

VIEŠĖSIMI CHICAGOJK PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

PARAMA
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 6»th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

Clevelando Neringos Skaučių 
Tuntas stovyklavo prie Pymatu- 
ning ežero nuo liepos 24 d. iki 
rugpiūčio 7 d.

Stovyklai vadovavo ps. Regina 
Nasvytienė, jos pavaduotojomis 
buvo pirmą savaitę M. Kižienė, 
antrą savaitę A. Muliolienė. Sa
nitare ir programos vedėja bu
vo B. Juodikienė. Maisto teikė
ja Rimgailė Nasvytienė. Šeimi
ninkė Z. Pliodžinskienė. Adju- 
tantė M. Jokūbaitytė, sporto va
dovė R. Jokūbaitytė.

Stovyklos gydytojas dr. V. 
Gruzdys.

Iš viso stovyklavo apie 40 skau
čių. Toje pat ežero pakrantėje 
vieną savaitę stovyklavo Jūrų 
skautai, ir dvi savaites Clevelan. 
do Pilėnų Skautų Tuntas.

Du sekmadienius iš eilės sto
vyklą aplankė ir po atviru dan
gum pamaldas laikė tėvas Anta
nas Sabaliauskas.

Skaučių stovyklą aplankė ir 
{domius pašnekesius pravedė dr.
N. Juškėnienė, VI. Butkienė, I. 
Jonaitienė, A. Augustinavičienė, 
P. Karalius, o Banionis iš Det
roito pravedė bendrus pašneke
sius su broliais.

Tuntininkė M. Barniškaitėdaug 
ir nuoširdžiai rūpinosi stovyklos 
gerove.

Conn., p r o t e s’tuodamas, 
kam pavartota jo pavardė, 
kad tai esąs jo asmens že
minimas, kad žmonės klau
sinėję, ar ne jis esąs apra
šytas, o gal jo giminė”.

Mes nukentėjusiam reiš
kiame gilią užuojautą, nes 
tikrai būtų baisu, jeigu kas 
tokius asmenis supainio
tų...

MUMS RAŠO:
Gerbiamieji,

Aš buvau labai nuošir
džiai įsimylėjęs kitatautę 
mergaitę ir rengiausi ją 
vesti. Ruošdamasis šitam 
svarbiausiam mano gyveni
me žygiui, aš perėjau į žy
dų tikėjimą, nors tėvai dėl 
to labai barė ir draugai at
kalbinėjo. Tada aš dar tvir
tai tikėjau, kad tikra meilė 
nugali visas kliūtis. Bet 
štai mano sužadėtinė prieš 
pat vestuves pabėgo, ir aš 
likau be nieko rankose. Da
bar visi iš manęs juokiasi, 
o lietuvaitės nė iš tolo ne
nori su manim draugauti. 
Aš dėl to labai kenčiu.

Malonėkite patarti, kaip 
man atgauti turėtą orumą?

Stud. J. Vilgūnas

Redakcija : Mes pa
tartume dar kartą pakar
toti aną "krikštą” ir tuo 
visiems įrodyti, kad esate 
tvirtų principų žmogus.

Skaučių tunto transportacijoje 
talkino J. Mekeša ir A. Glode- 
nis.

Tėvų Komitetas padėjo stovyk
los darbuose ir daugelis tėvelių 
atvežė lauktuvių stovyklauto
joms. Ypatingai daug padėjo dr. 
A. Butkus ir L. Staškūnas.

Stovykla buvo išgražinta {vai
riais papuošimais. Įėjus pro var
tus su "Šiaurės Pašvaistė" už
rašu, matėsi medinis kryžius, 
skelbimų lenta puošėsi lietuviš
kais raštais, prie visų palapinių 
buvo {vairiausi papuošimai, pačių 
skaučių sukurti ir {rengti.

Stovyklautojoms buvo skelbtas 
skautiško ir lietuviško pažangu
mo konkursas, kur{ laimėjo"Kon- 
korėžių" skiltis. Pavienės skau
tės surinkusios daugiausiai taš
kų buvo sekančios: Ingrida Rau- 
linaitytė, Regina Pliodžinskaitė, 
Eglė Giedraitytė,LiusėVasiliaus
kaitė ir Rūta Butkutė.

Dovanas skyrė Tėvų Komitetas 
ir Liet. Bend. I-ji Apylinkė.

Skautės {žod{ davėZosytėGruz- 
dytė ir Vida Gaižutytė. Visa eilė 
skaučių išlaikė patyrimo laipsnio 
egzaminus ir įsigijo {vairių spe
cialybių.

Liepos 31 d. ypatingai daug sve -

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

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 Soy. mui
tų ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. ąngliško gabardino lietpaltis; J’/z 
jardų angliškos vilnonės medžiagos kostiumui ir 4 jardai pui
kaus nepermatomo nailono suknelei, tik už $66.00.

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

V—3: 10 l/t 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 N—4 jungtinį siuntinį skaitome tik $86.00 (susi
taupo pasiuntimo išlaidos).

Ir patį vertingiausiąjį

SM siuntini: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis Įvai
rių spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės 
ir 3 škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba 
per galvą 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, LIU 
(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, II). Tel. 436-0494. 

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

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

čių aplankė stovyklą. Vakare 
"Tėvynės" laužas praėjo labai 
gražioje nuotaikoje. ŠĮ laužą iš 
skaučių pusės pravedė S. Ged
gaudienė. Laužas buvo skirtas 
25-tiems tremties metams pri
siminti.

Paskutinįjį laužą stovykloje 
pravedė M. Svarcienė. Kitus lau
žus pravedė pačios stovyklauto
jos.

Stovyklos dainas, repeticijas 
ir laužų pasirodymus muzika ly
dėjo D. Nasvytis.

Leidžiantis vėliavoms, sto
vyklos uždarymo iškilmių metu, 
tikrai kiekviena skautė liūdnai 
susimąstė, kad ir vėl turi skir
tis iki kitų metų.

Bet ši stovykla, skirta tėvy
nės prisiminimui, tejžiebia vi
soms nors mažytę tėvų žemės 
ilgesio kibirkštėlę...

Sesė Mirga

i
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GERIAUSIAI pailsėti per atostogas garsiame 
CAPE COD - OSTEKViLLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušy, beržy ir k. dekora

tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidirpapis.
• 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 poilsi ir sustiprins sveika
tą, todėl visi maloniai kviečiami atvykti praleisti savo 
atostogas.
Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir priima svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai į vilą AUDRONĖ. Mrs. 
M. Jansonas, 87 East Bay Rd.. Osterville Cape Cod, 

Mass.- 02655, telef. 428-8425.

VASAROS ATOSTOGAS
MALONIAI KVIEČIAME PRALEISTI

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

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

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

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

S. M. 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.

• teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

.... 5th 4.59, 
... 5th 4.89
.... 5th- 4.39
. Bott. 1.29

5- Zubrovka 100 proof ....................
6. Napoleon Imp. French Vermouth
7. Bordeaux French Wine ..............

5th 4.75
5th 1.19
5th 0.98

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



1965 m. rugpiūčio 13 d.

|n
nCLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ONĄ KARPIENŲ 
IŠLYDĖJUS

Gėlių gausa, užpildyti Ja
kubs laidotuvių namai, 
užuojautos liudijo plačią ir 
gilią bičiulystę, per eilę 
metų įgytą velionės Onos 
Karpienės. Į laidotuves at
vyko šeimos artimieji, Kar
pių asmeniški bičiuliai iš 
arti ir toli.

Iš anksto jau pageidavu
si išvengti įvairių su laido
tuvėmis surištų iškilmių, 
vieno velionė negalėjo iš
vengti — didelės pagarbos 
jos gyvenime atliktiems 
darbams, jos šiltai ir lietu
vio dvasiai artimai asme
nybei. Rugpiūčio 9 d. 8 vai. 
vakare buvo pasakyti velio
nės prisiminimui žodžiai, 
kuriuos ji jau seniai buvo 
užsitarnavusi. Organizacijų 
ir bičiulių vardu kalbėjo —
J. čiuberkis (ALT S-gos, 
Vilties draugijos ir Dirvos 
vardu), muz. Alfonsas Mi
kulskis (PLB ir Čiurlionio 
Ansamblio vardu), F. Ei
dimtas (LB I Apyl. vardu), 
Ed. Karnėnas. O. Jokūbai- 
tienė gi savo žodyje primi
nė gyvą velionės pavyzdį, 
kaip ji dar prieš mirtį rūpi
nosi jaunųjų mūsų lietuvai
čių auklėjimu ir išlaikymu 
lietuviškoje aplinkoje.

Rugpiūčio 10 d. Knoll- 
wood kapinėse, kur palai-

KAI JŪS NORITE SIŲSTI
SAVO GIMINĖMS AR DRAUGAMS, GYVENANTIEMS U.S.S.R. 
DOVANŲ SIUNTINIUS, TAI PASIRINKITE SAUGIAUSIU KELI£: 
L Nuspręskite ar jūs norite siųsti iš čia esančių prekių ar už
sakyti, pav. Automobilį, Motociklą, Siuvamą mašiną, televiziją 
ar maisto siuntinį.
2. Pasinaudokite patikimos ir turinčios gerą vardą firmos pa
tarnavimu.
3. Žiūrėkite, kad firmos personalas turėtų pa tyrimo ir mokėtų 
tvarkyti Jūsų užsakymą.
4. Patikrinkite ar toji firma turi reikalingus dokumentus.
5. Pasirinkite firmą, turinčią ilgą patyrimą tame biznyje. Kai 
visa tai persvarstysite, tai įsitikinsite, kad geriausiai Jums 
tiks turinti jau virš 30 metų patyrimą

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
CENTRAS. YRA 716 Walnut St., PHILADELPHIA, PA. 19106 

Tel.: WA
YS K

PHILADELPHIA
632 W. Girard Avenue 
Philadelphia, Pa. 19123 
WAlnut 5-8878

BLOOMFIELD, N. J. 
228-230 Montgomery Street 
Bloomfield, N. J.
Phone: 748-8524
BALTIMORE
3206 Eastem Avenue 
Baltimore 24, Md.
DI 2-2374
BOSTON
390 West Broadway 
South Boston 27, Mass. 
AN 8-8764
CHICAGO 
4102 Archer Avenue 
Chicago 32, III.
FR 6-6399
Branch
2242 W. Chicago Avenue 
Chicago 22, III.
BE 5-7788
CLEVELAND 
7023 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio
UT 1-0807
DETROIT
6460 Michigan Avenue 
Detroit 10, Mich.
TA 5-7560
ELIZABETH
943 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N. J.
EL 4-7608
HAMTRAMCK
11415 Jos. Campau Avenue 
Hamtramck 12, Mich.
TO 8-7940
KANSAS CITY
18 S. Bethany 
Kansas City, Kansas 
AT 1-1757

DIRVA

A. A. ONĄ KARPIENĘ PALYDĖJUS
Nebėra Onufės. Nė jos šypsenos, nė juoko. Nė jos 

skaidraus žvilgsnio į gyvenimą.. Ji ''pagaliau sumerkė 
tamsoje šviesos pasiilgusias akis”, kaip sako poetas.

Apie savaitę prieš mirtį Ona Karpienė buvo be są
monės. Tačiau ta aplinkybė nedaug ką tepakeitė, nes, bū
dama gyva, ji niekuomet nesiskundė, ir į šios žemės vieš
nagę visuomet žiūrėjo iš šviesiosios pusės. Jos artimieji 
žinojo, kad jos dienos nebeilgos, bet didžiuliam Onos 
Karpienės draugų ir bičiulių būriui jos mirtis buvo didelė 
staigmena, kadangi, net kęsdama didelius fizinius skaus
mus, ji mokėjo šypsotis ir optimistiškai galvoti.

Jos mirtis paliko tuštumą, kurios niekas užpildyti 
negali. Tačiau mes galime pasekti jos pavyzdžiu: mes 
galime likti optimistais iki galo: tiek mūsų pačių, tiek, 
ypatingai, mūsų nelaimingos tautos atžvilgiu, šitoks, man 
atrodo, yra Onos Karpienės testamentas. Pasiryžti tą tes
tamentą įgyvendinti, reiškia pagerbti velionės atminimą 
ir, tuo pačiu, sušvelninti jos liūdinčio vyro, Kazio Kar
piaus, nuoskaudą. Julius Smetona

dotas ir prez. Ant. Smeto
na, paskutinį atsisveikini
mo žodį tarė adv. Julius 
Smetona, vaizdžiai nupie
šęs velionės Onos Karpie
nės asmenybę. Po to visų 
palydėjusių, buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Ona Karpienė iškeliavo, 
lydima visų jos artimų bi
čiulių gilaus skausmo, kar
tu su saujele Lietuvos že
mės, gintaro karoliais — 
jos taip brangintom ir my
lėtam relikvijom. Jos jau 
nėra mūsų tarpe, bet liko 
šviesus čia gimusios lietu
vaitės pavyzdys, kaip pui
kiai galima suprasti, at
jausti ir mylėti savo tėvų 
šalį. Užtat ji ilgai dar gy
vens visų atmintyje, švies 
gražiu pavyzdžiu.

• Į velionės Onos Kar- 
pienės laidotuves atvyko 
Karpiaus brolis Pranas su

5-3455
I A I :
LOS ANGELES 
3216 Sunset Blvd.
Los Angeles 26, Calif. 
NO 5-9887
MIAMI
2755 Biscayne Blvd. 
Miami 37, Florida 
FR 9-8712
MINNEAPOLISj MINN.
217 E. Hennedin Street 
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4908
MILLVILLE
19 Westwood Terrace 
Millville, N. J.
825-5362
NEW BRITAIN 
c/o N. Yaz.kevvich
165 Hartford 
New Britain,

R

Avenue
Conn. 06051

NEW YORK, N. Y. 
48'į E. 7th St. 
New York 3, N. Y. 
G R 2-1785
OMAHA
5524 S. 32nd Street 
Omaha, Nebr. 
731-8577
PITTSBURGH
346 Third Avenue 
Pittsburgh 22, Pa. 
GR 1-3712
ROCHESTER
683 Hudson Avenue 
Rochester 21, N. Y. 
BA 5-5923
SAN FRANCISCČ 
1236 Ninth Avenue 
San Francisco 22, Calif.
OV 1-4229
S E A TT1. E. IV A S111NGTON 
1512 N. 39 St.
Seattle, Wash. 98103
M E 3-1853 

Ona iš 
ir jos 

krikšta-

žmona ir sūnum iš Provi- 
dence, R. I., ir Prano kitas 
sūnus su žmona iš Minnea
polis, Minn.

Brolis Antanas su poduk
ra ir jos sūnum, iš Milvvau- 
kee, Wis.

Onos pusseserė 
Jacksonville, Fla., 
duktė, Karpienės 
duktė, iš Bostono.

Kitos pusseserės iš Onos 
tėvo ir motinos pusių gy
vena Clevelande.

Iš Amsterdam, N. Y., at
vyko Juozas Olšauskas, bu
vęs komp. Vanagaičio 
"Dzimdzi-Drimdzi” kankli
ninkas ir dainininkas, atvy
kęs į Ameriką su Dikiniu ir 
Dineika 1924 metais, arti
mas Karpiams nuo tų laikų.

• Cuyahoga Community 
College informacijos įstai
ga dabar atdara ir šeštadie
niais ir bus prieinama iki 
rugsėjo 4 d.

Norintieji ten studijuoti 
gali gauti bendras informa
cijas, biuletenius ir tvarka
raščius nuo 8:30 vai. ryto 
iki 5 vai. p. p. šeštadieniais 
ir penktadieniais, o kitomis 
dienomis nuo 8:30 vai. ryto 
iki 8:30 vai. vak.

Šiuo metu jau yra įsire
gistravę 700 studentų dau
giau, nei iki to laiko pernai. 
Pernai iš viso studijavo 
6500 studentų.

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

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

"Lapkričio 13" iniciatoriai A. Mažeika ir dr, A. Budreckis, lankydamiesi Clevelande, Čiurlionio 
ansamblio namuose padarė pranešimą apie organizuojamą žygį į Jungtines Tautas. Clevelande orga
nizuoti komitetą tam žygiui paremti pavesta LB I apyl. pirm. F. Eidimtui. Nuotraukoje iŠ kairės: F. 
Eidimtas, dr. A. Budreckis, O. Mikulskienė, A. Mažeika su ponia, A. Mikulskis. Stovi: P. Maželis, A. 
Benas, J. Stempužis, P. Tamulionis, V. Plečkaitis ir dr. V. Ramanauskas. V. PliodŽinsko nuotrauka

• Komiteto Lietuvos Ne
priklausomybei Atsta t y t i 
atstovai Antanas Mažeika 
ir dr. Alg. Budreckis rugp. 
7 d. lankėsi Clevelande ir 
Čiurlionio Ansamblio na
muose padarė pranešimą 
lietuvių organizacijų atsto
vams rengiamojo žygio į 
JTO reikalu.

Clevelande tolimesn i a m 
tuo reikalu darbui koordi
nuoti pakviestas LB I apyl. 
pirm. F. Eidimtas, kuris 
sušauks komitetą žygiui iš 
Clevelando paremti.

• Lietuviai Budžiai su 
Palangos jachta 3 dienas 
iškilavo. Rugpiūčio 6 dieną 
išvyko iš Clevelando ir su
grįžo po pasisekusios ir 
linksmos kelionės, sekma
dienio vakare.

Plaukdami aplankė Lo- 
rain ir Huron uostus ir iš 
čia pasuko į Kanadą. Pa
plaukioję Kanados vande
nyse, nakvojo Pelee saloje.

Vyskupas Brazys, lanky
damas Clevelando lietuvius, 
buvo Lietuvių Budžių Pa
langos jachta pavežiotas po 
ežerą.

REIKALINGOS MOKINĖS 
PRIE SIUVAMŲ MAŠINŲ

Mokins kvalifikuotus as
menis mūsų įmonės darbui. 
Darbas pastovus ir teikia 
akordinio darbo uždarbį.

Kreiptis nuo 8 vai. iki 5 
vai. p. p. nuo pirmadienio 
iki penktadienio.

JOSEPH & FEISS CO.
2149 West 53 St.

Tel.; 961-6000 
(88-89)

Lietuviai
Antradienį, rugpiūčio 17 d. 8 

vaL vakaro Čiurlionio Namuose 
įvyksta kandidato į Clevelando 
burmistrus Ralph J. Perko pa
gerbimas. Šį pagerbimą, kuria
me dalyvaus apie 125 Clevelando 
tautinių grupių atstovai, pasiėmė 
surengti Lietuvių Konservatorių 
Klubas.

Vaikystėje netekęs tėvo, R.J. 
Perkas buvo užaugintas savo die
vobaimingos, asketiškos ir tvir
to charakterio motinos. Kaip 
praktikuojantis katalikas, jis yra 
didelis komunizmo priešas.

Socialinio teisingumo suprati
me Perkas irgi yra arti mūsų: 
iš vienos, pusės jis nėra nesą- 
lyginis vadinamosios laisvosios 
pramonės gerbėjas, kadangi prak 
tiškai negali būti laisvės, kada 
ekonomiškai stipresnis tariasi su 
ekonomiškai silpnesniu (tokia 
"laisvė" paprastai pasibaigia silp
nesnio išnaudojimu); iš kitos pu
sės, jis nepriima be kritikos vi
sokių socialinės lygybės obalsių, 
šiuo metu unijų garsinamų, ku
rių fone dažnai veikia komunistai 
ir kurie tikrovėje siekia ne dar
bininkų gerovės, bet savanau
diškų politinių tikslų. Nenuostabu, 
kad šitokios politiniai socialinės 
programos pasėkoje R.J. Perkas 
susilaukė beveik vieningo prita
rimo Iš visų Vidurio ir Rytų Eu
ropos imigrantų pusės, kurie di
dele dauguma remia jo kandida
tūrą į Cleveando burmistrus. Jų

REIKALINGOS MOTERYS 
— DARBUI PRIE SIUVA

MŲ MAŠINŲ
Pastovus darbas. Pagei

daujamos prityrę akordi- 

niam darbui siuvėjos, nors 

bus priimamos ir kitos.

Garantuotas valandi n i s 

atlyginimas.Aukštas akordi

nio darbo atlyginimas. Iki 

15 m. amžiaus. Teirautis 

8:30 vai. iki 1 vai. p. p. nuo 

pirmad. iki penktail. (prie 

Loi’ain Avė.).

JOSEPH & FEISS CO.
21 19 W. 53 St.

ASFALTUOJAME KIEMO
ĮVAŽIAVIMUS

IŠARDOME SENUS
PASTOVI DANGA 
SUTVIRTINAMI ŠONAI

Nr. 88 — 7

tarpe, kaip žinome, yra didelė 
dauguma lietuvių.

Lenkai buvo pirmieji surengę 
Perkui grandiozinį priėmimą, ku
riame dalyvavo apie 1000 žmo
nių. Kitos tautinės grupės taip 
pat surengė Perkui mažesnio po
būdžio priėmimus.

Jei į R.J. Perko vakarą atsi
lankys apie 150 lietuvių, pasiseki
mas bus patikrintas, nes tuo at
veju lietuvių bus daugiau kaip pu
sė visos publikos. Skaičius ne 
fantastingas ir, padėjus pastan
gų, lengvai pasiekiamas, kad ir 
savaitės vidury. Tad jei atsi
rastų bent 150 tėvynainių, kurie 
paaukotų vieną valandą miego ir 
du dolerius (tiek kaštuoja (ėji
mas) ir ateitų, amerikietiškai 
tariant, pasakyti helio R.J. Per
kui, lietuvių tautinė grupė būtų 
puikiai atlikusi savo uždavinį. O 
nuo to uždavinio gero atlikimo 
priklauso lietuvių tautinės grupės 
politinis svoris Clevelande.

Julius Smetona.

REIKALINGA MOTERIS - 

namų ruošos darbams. Virimas 
ir lengvas ruošos darbas. Savo 
TV, kambarys ir vonia II aukš
te. Privalo mėgti vaikus. Jauniau
sias — 12 m. Anglų kalba. Prie 
Shaker Rapid. Pradžiai atlyg. 40 
dol.
Teirautis telefonu WY 1-5042

IEŠKOMA PORA PASTATO 
PRIEŽIŪRAI
Vedusi pora, 45-60 m. amžiaus, 
be vaikų. Privalo susikalbėti ang
liškai. Geras pastatas Cleve
land Hts. rajone. 3 kamb. su 
{rengimais, 150 dol. f mėnesj

TRENTON
730 Liberty Street 
Trenton, N. J.
L Y 9-9163



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LTS KORP. NEO-LITHUANIA SUVAŽIAVIMO 
ĮVYKSTANČIO 1965 M. RUGSĖJO 4 ir 5 DIENOMIS 
REX TERRACE RESORT on ELK LAKE, ALDEN, Mich.

DARBOTVARKĖ
Rugsėjo 4 d. (šeštadienį)

3-5 vai. Suvažiavimo dalyvių registracija.
5 vai. Suvažiavimo atidarymas, pirmininko žodis, svei

kinimai, darbo prezidiumo sudarymas, paskaita.
6:30 vai. Vakarienė.
7:30 vai. Darbo posėdis:

Komisijų sudarymas, valdybos narių ir visų in
stitucijų pranešimai, diskusijos dėl pranešimų. 
Po diskusijų bendras visų suvažiavimo dalyvių, 
stovyklautojų bei svečių linksmavakaris.

Rugsėjo 5 d. (sekmadienį)
10 vai. Pamaldos.
11 vai. Iškilmingas posėdis — stovyklos uždarymas.

Paskaita.
1 vai. Pietūs.
3 vai. Darbo posėdis:

Korp. padalinių pranešimai, sukaktuvinio lei
dinio redakcinės kolegijos pranešimas, diskusi
jos dėl bendros korporacijos veiklos, visų ko
misijų pranešimai.

6:30 vai. Vakarienė.
7:30 vai. Darbo posėdis;

Rinkimai: Vyr. valdybos, kontrolės komisijos, 
stipendijų fondo, tarybos, garbės teismo.
Sveikinimų, rezoliucijų ir nutarimų priėmimas. 
Einamieji reikalai.
Suvažiavimo uždarymas.

Korp. Neo-Lithuania Vyr. Valdyba

• Jonas čiuberkis, Dir
vos redaktorius, rugpiūčio 
16 d. išvyksta 2 savaitėms 
atostogų.

Atostogų metu jį pava
duos redaktorius Vytautas 
Gedgaudas.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui gauta aukų 
$95.49 iš Australijos per S. 
Daukų, Yagoona, N.S.W.

• Pranas Bastys, Dirvos 
kolegijos narys, ilgametis 
buvęs Kanados LNT LNF 
Komiteto pirmininkas ir 
aktyvus lietuvių Toronto 
koperatyvo "Parama” dar

buotojas, šiuo metu atosto
gauja JAV-se. Rugpiūčio 1 
d. lankėsi New Yorke, kur 
jis tarėsi su LNF pirminin
ke E. čekiene LNF reika
lais.

P. Bastys numato aplan- 
kyti-visą eilę rytinėse vals
tybėse gyvenančių giminių 
ir draugų.

• Genovaitės Anuškienės 
ir Aloyzo Banio sutuoktu
vės Įvyko š. m. rugpiūčio 1 
d.. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Rrooklvn. N. Y. 
Povestuvinei kelionei jau
nieji buvo išvykę j Bermu
dų.

ONAI KARPIENEI
mirus, KAZĮ S. KARPIŲ ir artimuosius nuošir-

džiai užjaučia

Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai

PLANINGAS TAUPYMAS

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Dabartinis dividen
das 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; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Dr. ALGIRDAS GREIMAS skaitys 
paskaitą 'Ideologijos ir milai'

me Tabor Farmoje.
Prof. A. J. Greimas 1939 

m. baigė Grenoblio univer
sitetą, o 1949 metais Sor- 
bonos universitetas jam su-

• Dr. Algirdas Julius 
Greimas, profesor i a u j ą s 
Paryžiuje, skaitys pagrin
dinę paskaitą Santaros-Švie
sos Federacijos suvažiavi

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

PITTSBURGH
LIETUVIŲ DIENA

ALT Pittsburgho skyrius šiais 
metais rugpiūčio 15 d. rengia Lie - 
tuvių Dieną, Lietuvių ūkyje.

Numatyta įvairi ir graži pro
grama ir (vyks lietuvaitės gra
žuolės rinkimat Jėjimas visiems 
nemokamai;

Kadangi visas pelnas yra ski
riamas Lietuvos laisvinimo ko
vai tęsti, apylinkės lietuviai kvie - 
čiami gausiai suvažiuoti, pri
sidėti aukomis ir atlikti savo 
pareigą.

ALT Pittsburgho skyriui šiais 
metais pirmininkauja Kostas Pū
kas.

teikė daktaro laipsnį. Nuo 
to laiko dr. Greimas įsijun
gė j mokslinį darbą ir dės
tė visoje eilėje universitetų. 
Iki šios vasaros buvo Poi- 
tiers universiteto humani
tarinių mokslų ir literatū
ros fakulteto prancūzų kal
bos katedros vedėju. Be to 
dėstė Paryžiaus Tiksliųjų 
Mokslų Matematikos insti
tute ir Sorbonoje, humani
tarinių mokslų fakultete. 
Prieš persikeldamas į Poi- 
tiers universitetą prof. 
Greimas profesoriavo Alek
sandrijos (Egipte) ir An
karos (Turkijoje) univer
sitetuose. Tuo laiku vasa
ros metu dr. Greimas skai
tydavo paskaitas Sorbonoje 
u ž s ieniečiams studentams 
apie prancūzų civilizaciją.

Šiuo metu dr. A. Grei
mas, kaip vizituojąs profe- ALT S-gos Los Angeles Skyriaus 

Nariai ir Valdyba

Mielam ponui

K. S. KARPIUI,

mirus jo brangiai žmonai, reiškiame 

mūsų gilią užuojautą ir kartu liūdime

Juzė ir Steponas Nasvyčiai, 
Aldona ir Juozas Augustinavičiai

SĄSKAITOMS.

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios Įstaigos

sorius, vadovauja pritaiko
mosios lingvistikos semina
rui Toronto universiteto 
(Kanadoje) School for 
Graduate Studies. Grįžęs į 
Paryžių prof. A. Greimas 
pereina dėstyti j Aukštųjų 
Mokslų mokyklą (Ecole 
Pratiąue dės Hautes Etu- 
des), kurios Bendrosios Se
mantikos katedros vedėju

buvo išrinktas šį pavasarį.
Profesorius A. Greimas 

plačiai bendradarbiauja lie
tuviškoje spaudoje. Litera
tūros kritikos straipsnius, 
apybraižas kultūriniais ir 
politiniais klausimais spau
sdina "Metmenyse”, "Dir
voje”, seniau "Santarvėje”, 
"Mintyje”, "Liter a t ū r o s 
Lankuose”, "Darbe”. Moks
liniais straipsniais taip pat 
bendradarbiauja prancūzų 
žurnaluose. Artimu laiku 
Larousse leidykla Paryžiu
je išleis kapitalinę prof. A. 
Greimo knygą "Semantiųue 
Structural”, kurios bendro
ji tema yra humanitarinių 
mokslų metodologijos pro
blemos.

Šalia Santaros-Šviesos Fe
deracijos suvažiavimo Ta
bor Farmoje paskaitos te
ma "Ideologijos ir mitai” 
prof. Algirdas Greimas yra 
sutikęs skaityti paskaitą 
tema "Veidu į Lietuvą” 
New Yorkę, kuria rugsėjo 
3 dieną (penktadienį) ruo
šia Santaros-Šviesos Fede
racijos New Yorko skyrius 
(paskaitos vieta bus pa
skelbta vėliau). Be to yra 
dedamos pastangos dr. A. 
Greimo paskaitą surengti 
ir Chicagoje. kad kuo di
desnis lietuviu visuomenės 
skaičius galėtų artimiau 
susipažinti su profesoriumi 
Algirdu Juliu Greimu.

A. + A.
ANTANUI KAČINSKUI

Vokietijoje mirus, jo žmoną p. SOFIJĄ RAčINS- 
KIENŲ, sūnų ARVYDĄ bei kitas gimines ir ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

M. ir H. Macijauskai

Am. Liet. Tautinės S-gos Los Angeles sky
riaus nariui

VLADUI ŠIMONIUI
mirus, jo šeimai, giminėms ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Agronomijos dr. V. MANELIUI 
netikėtai mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą jo žmonai FAUSTINAI ir sūnui dr. JUO
ZUI su šeima

Alf. Gilvydis, A. Musteikis, P. Vaitiekūnas
J. Baublys, And. Bliūdžius, I’. Dalinis,

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS 

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR 

/Į DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTUT/2 /O KETVIRČIAIS... INVESTMENT

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1417 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

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