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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VAKARŲ VOKIETIJOS RINKIMAI
DVI DIDŽIOSIOS VOKIETIJOS POLITINĖS 
PARTIJOS. KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI IR 
SOCIALDEMOKRATAI, RINKIMINĘ PROPA
GANDĄ PRADĖJO NEI'ŠRYŠKINDAMI SAVO 
IDEOLOGINIŲ AR POLITINIŲ SKIRTUMŲ. — 
PARTIJOS ŽADA UŽTIKRINTI DABARTINĘ 
GEROVĘ, KAS GALI PRIVESTI PRIE DVIEJŲ 

PARTIJŲ KOLIACINĖS VYRIAUSYBĖS.

- - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - -
Rugsėjo 19 dieną įvyksiančius 

V. Vokietijos seimo rinkimus nu
lems pramoningo Rheino ir Ruh- 
ro krašto nusiteikimas. Čia ne 
tik daugiau gyventojų negu kito
se federalinės Vokietijos respu
blikos provincijose, bet ir so
cialdemokratai turi daugiau šan
sų negu kitur. Reikia atsiminti, 
kad per šių metų rinkimus vie
šosios nuomonės tyrinėtojai so
cialdemokratams duoda daugiau 
šansų negu bet kada anksčiau nuo 
pat pirmų rinkimų 1949 metais.

Aplamai imant, Vokietijos so
cialdemokratams atsiribojus nuo 
marksizmo, o krikščionims de
mokratams pasisakant už dides
nį valstybės kišimąsį J sociali
nius bei ūkinius reikalus, tarp 
abiejų didžiųjų Vokietijos par
tijų, nėra labai didelio skirtumo. 
Maždaug tų pačių pažiūrų abi 
partijos yra ir užsienio politi
koje. Tai matyti ir iš šūkių, 
su kuriais abi partijos eina į 
rinkimus. Socialdemokratai šau - 
kia: "pažanga ir drąsa užtik
rina ateitį”, o krikščionys de
mokratai: "patyrimas ir pastovu
mas apsaugo pasiekimus". Čia 
aiškiai primenama gerovė, ku
ria šiandien džiaugiasi Vokieti
ja. So'~ialdemokrt"' !i muša ant to, 
kad krikščionys demokratai bu
vo jau pakankamai ilgai valdžioje 
ir kraštui reikia valdžios per
mainos.

Pagal liepos pabaigoje praves
tą apklausinėjimą atrodo, kad abi 
didžios partijos gali surinkti la
bai panašų balsų skaičių. Už jas 
pasisakė maždaug po trečdalį vi
sų apklaustųjų, 25% rinkikų dar 
nebuvo'apsisprendę, apie 7%bal- 
suos už mažą Laisvų demokra
tų (liberalų) partiją.

* P. VIETNAME amerikiečių 
kariuomenės teismas nuteisė du 
"marinus", kurie būdami girtame 
stovyje, Da-Nang bazėje įlipo į 
bombonešį ir norėjo skristi bom
barduoti Hanoi. Vienas nuteistas 
3 metams sunkiųjų darbų kalėji
mo, kitas 1 metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Abu nuteistieji buvo 
įlipę i bombonešįCanberraB-57,. 
paruoštą skridimui, nors nė vie
nas nemokėjo valdyti lėktuvo.

* BRAZILUOS vyriausybė, ne
patenkinta JAV parama, ieško 
glaudesnių ekonominių ryšių su 
Vakarų Europa ir Sovietų Sąjun
ga. Rugsėjo 3 d. brazilų minist
ras Campos vyksta J Maskvą eko
nominėms deryboms. J į lydės ke
liolika brazilų ekonomistų ir tu
rės pasitarimus su Kosyginu. Pa
raleliai derybos vedamos su Če
koslovakija ir Vengrija dėl nau
jų kreditų gavimo. Campos taip 
pat žada sustoti Paryžiuje ir 
Bonnoje.

* GEN. EDWARD LANSDALE, 
partizaninio karo Tolimuose Ry
tuose C.I.A. specialistas, kuris 
1954 m. padėjo Diemui Įsitaisyti 
valdžioje, dabar pašauktas iš at
sargos ir siunčiamas kaip spe
cialus patarėjas J Amerikos am
basadą Saigone. AnotN.Y. Times, 
gen. Lansdale, kuris prieš prez. 
Dlem nužudymą buvo pasitraukęs 
iš Vietnamo, Roberto McNamaros 
buvo laikomas ten nepageidau
jamu. Gen. Lansdaledaugprisidė- 
jo prie nugalėjimo partizanų 
"Huks" Philipinuose.

partija vis tiek greičiausiai ne
gauna. Dabartinės koalicijos 
partneriai — liberalai -- kliudo 
didesniems krikščionių demo
kratų planams socialinėje srity
je. Be to, abiem partijom esant 
maždaug vienodo galingumo, val
dančioji partija prieš rinkimus 
yra visados linkusi kiek pasi
švaistyti valstybės iždo lėšomis, 
pavyzdžiui, padidinant pensijas, 
algas ir pan., tam, kad pakėlus 
savo populiarumą. Tačiau tokios 
priemonės ilgainiui kraštui gali 
būti nenaudingos, jei, pavyzdžiui, 
jos padidintų infliaciją, kurios bė 
gyvje algų ir pensijų pakilimas 
greitai netenka reikšmės -- kai- 

Iš gyventojų priešrinkiminių 
nuotaikų daroma išvada, kad nė 
viena didžiųjų partijų negaus ab
soliutinės daugumos ir todėl jau 
prasidėjo spekuliacijos dėl gali
mos koalicijos. Dabar kraštą vai- nų kilimas pralenkia tą uždarbio 
do krikščionių demokratų - libe- pakėlimą. Todėl, jei abi partijos 
ralų koalicija, tačiau daugkrikš- sudarytų koaliciją, tokiųpriemo- 
čionių demokratų politikų jau rim. nių būtų galima išvengti. Kartu 
tai galvoja apie "die Grosse Ko- 
alition" su socialdemokratais. 
Prieš ją griežtai pasisakė dabar
tinis kancleris Ludvigas Erhar- 
das, todėl beveik tikra, kad jei 
krikščionys demokratai nelaimės 
absoliutinės daugumos, jis savo 
vietą turės užleisti tokiam poli
tikui, kuris už tokią koaliciją pa
sisakė, kaip seimo pirmininkui 
Gerstenamieriui ar krikščionių 
demokratų frakcijos seime va
dui jaunam dr. Barzel, 41 metų.

Už 'didžiąją koaliciją’ krikš
čionių demokratų politikai pasi
sako praktiškais sumetimais. Ab
soliučios ir pastovios daugumos

tokios koalicijos vyriausybė tu
rėtų didesnį svorį užsienio poli
tikoje.

įdomu, kad tokios koalicijos la
bai norėtų ir socialdemokratai, 
kurie, atrodo, patys neturi vilties 
laimėti rinkimus absoliučia dau
guma. Žinia, yra ir jų tarpe'jau
nų turkų’ kaip Hamburgo vidaus 
reikalų senatorius (ministeris) 
Helmut Schmidt, 46 metų, kurie 
reikalauja griežtesnės krikščio
nių demokratų kritikos, tačiau 
aplamai imant nuotaikos yra to
kios, kad ko gero Vokietijoje su
silauksime "Schwarz - Rot" ko
alicijos.

Brazilijoje paminėjo Lietuvos 
pavergimą Rašo Jurgis Šatorius, Dir

vos

Po ilgokai užtrukusios 
turistinės kelionės, kurios 
metu aplankiau Peru, Pa
namą, Meksiką bei JAV su 
Kanada, rugpiūčio pradžio
je vėl grįžau j Rio de Ja- 
neiro. Ir tikrai, kai palygi
ni šį nuostabiai gamtos ap
dovanotą didmiestį su ki
tais matytais, tad tik tada 
gali suprasti, kuo šis mies
tas yra taip brangus šio 
krašto gyventojams, kurį 
jie dievina.

Lankytieji kraštai paliko 
savo pėdsakus mūsų atsi
minimų kaleidoskope: Li
ma — Peru savo gyventoji! 
etniška sudėtimi, kur apie 
85'< visų gatvėje sutinka
mų žmonių liudija, kad čia 
tebevyrauja tikrieji šio 
krašto gyventojai — indi- 
jonai. Panamos kanalo lai
vų perplukdymo operacijos 

vaizdavo triumfališką žmo
gaus kovą prieš gamtą, ku
rią jis su pasisekimu lai
mėjo. Gi Meksikos kalnuo
tasis paviršius iškalbingiau 
už bet kokius filmus bei va
dovėlius įrodė, kad to kraš

to niekada negalėtų paverg
ti jokia, net komunistinė 
jėga, jeigu tik savųjų tar
pe neatsirastų kokių nors 
kvislingų. Gi JAV teikė pil
ną pasididžiavimo nuotaiką, 
kai važiavome naujomis tik 
ką atidengtomis autostra
domis, bei lenkėme moder
niškai Įsikūrusius mieste
lius.

Sugrįžus buvau nepa
prastai maloniai nustebin
tas rugpiūčio 12 d., klausy
damasis Radio Jornal do 
Brasil specialios programos, 
skirtos antikolonialin ė m s 
idėjoms skleisti. Programa 
buvo skirta kaip tik Lietu
vos pavergimui paminėti, o 
svarbia usia nerūpestin
giems karijokams priminti, 
kas jų galėtų laukti jeigu 
čia įsigalėtų komunizmas. 
Reikia pasakyti, kad retai 
ka’da tenka tokią puikią 
programą per radiją išgirs
ti. O kas svarbiausia, kad 
ji buvo sukurta lietuviams

(Nukelta Į 2 psl.)
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- Šok greičiau! Aš nebegaliu išlaikyti!...

spec. koresp. Brazilijoj

Keturi lietuviai laureatai
KONKURSINĖJE DAILĖS PARODOJE AUSTRALIJOJE IŠ 500 VARŽOVŲ 
KETURI LIETUVIAI LAUREATAI. - DAIL. URBONUI AUKSO MEDALIS.

§ią vasarą Australijoje įvyko 
didelė staigmena; juo labiau toji 
staigmena buvo maloni lietu
viams, nes lietuviai ir buvo pa
čiame dėmesio centre.

Jau treti metai, kai Australijos 
madų išdirbinių projektų įs
teigtoji premija (Australian Fa- 
shion Fabric Design Award) me
no pasaulyje išeina Į pirmau
jančias vietas. Šis konkursas, 
kurio premijos siekia 1500 sva
rų savo suma yra vienas iš pa
traukliausių Australijoje, šio kon
kurso tikslas suteikti Australijos 
dailininkams galimybių įvesti da
barties laiko dvasią J praktišką 
gyvenimą. Konkursą rengia ke
lios didžiulės Australijos teks
tilės bendrovės.

Iš keleto šimtų varžovų, kurių 
skaičius kasmet gausėja, atren
kama 20 tapybinių darbų, kurie 
sudaro pagrindinę teikstilės or
namentų skalę. Iš jų vienas iš
skiriamas savo pranašumu, ku
ris gauna 750 sv. piniginę pre
miją ir aukso medalį. Po jo eina 
kiti 10 konkurse išskirtinų daili
ninkų kurie gauna po 75 sv. su 
atitinkamais atžymėjimais.

Žiu metų šiose konkursinėse 
varžybose pirmąsias vietas lai
mėjo lietuviai. Aukščiausia pre
mija — 750 sv. ir aukso meda
lis buvo teisėjų pripažinta mū
sų garsėjančiam dailininkui 
LEONUI URBONUI.

Ji buvo įteikta parodos ati
darymo proga liepos 7 d. 12 
vai. Blaxland Galerijoje, Syd- 
ney.

Dailininkai lietuviai -- Vac
lovas Ratas ir Eva Kubbos tei
sėjų pristatyti kaip "highly com - 
mended” ir jiems įteikta po 75 
sv. pinigais ir po sidabrinį me
dalį.

Iš eilės vis kiti seką aštuonl 
dailininkai irgi buvo apdovanoti 
75 sv. čekiu ir bronziniais me
daliais. Jų tarpe irgi yra lietuvis 
Henrikas Šalkauskas.

Taip iš kelių šimtų varžovų 
vienuolikos rinktinių dailininkų 
tarpe keturi lietuviai yra pirmau
jančiose pozicijose, ir vienas iš 
jų — Leonas Urbonas --yrapats 
pirmasis!

Šių kūrinių atspaudai tekstilė
je ypač pirmą premiją laimėju
sio, bus platinami ne tik Austra
lijoje, bet visoje Pietryčių Azi
joje, Japonijoje ir Šiaurės Ame
rikoje.

Be kita ko, reikia pažymėti, 
kad tekstilės firmos, dar gero
kai prieš konkurso rezultatų pa
skelbimą, konkurso laimėtojo raš-

Dali. Leonas

tais buvo išleidusios savo teks
tilės medžiagų, kurios pasirodė 
rinkoje kaip "best seller”.

Šia proga pravartu tarti porą 
žodžių ir apie laureatą dail. L. 
Urboną. Kilimo jis yra zarasle- 
tis nuo Dusetų (gimęs 1925 m.) 
Lietuvoje baigęs gimnaziją meną 
studijavo Stuttgarto meno akade
mijoje Vokietijoje. Australijoje 
jis pradėjo reikštis kaip progre
syvus ir kūrybingas dailininkas 
dalyvaudamas su savo darbais 
grupinėse parodose. Pernai jis 
buvo surengęs dvi savo indivi
dualias parodas Sydnejuje ir Mel- 
bourne, susilaukusias labai pa
lankių kritikos atsiliepimų. Ne
seniai jis vėl turėjo savo kūrinių 
parodą Sydnejaus Macųuarie ga
lerijoje, kurią vietos kritika iš
skirtinai pabrėžė. Toks The Sun 
meno kritikas J. Gleeson didŽlu-

(Nukelta į 2 psl.)
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KINIJOS AMBASADOJE V. ALSEIKA

Nuolaidos sovietams
Praeitą ketvirtadienį buvęs Va

karų Vokietijos kancleris senasis 
Konradas Adenaueris, 89 metų, 
susijaudinęs pareiškė, kad Ame
rika 'išduoda Europą rusams*. 
Jis turėjo galvoje naują ameri
kiečių pasiūlymą Ženevoje vyks
tančiai nusiginklavimo konferen
cijai. Tuo pasiūlymu siekiama

Laureatai
(Atkelta iš 1 psL) 

le antrašte pabrėžė — "Urbono 
žaibų ir audros tapyba", kur kri
tikas pripažĮsta dailininkui dide
li progresą. J. Gleeson žodžiais 
Urbono darbuose "nėraarchitek- 
tūrallnio arba mokslinio priėji
mo. Jis ūpo savo nervais ir emo
cijom stengdamasis išreikšti ele
mentų dramą". Panašiai pasisakė 
ir The Sydney Morning Herald 
meno kritikas.

Gražiai užsirekomendavęs su 
šia paroda jis jau gavo pakvieti
mus surengti savo dailės parodas 
Wollongonge ir Canberroje.

Reikia tikėti, kad jo žvaigždė 
tėra tik tekanti: jis yra jaunas, 
veržlus lr kūrybingas, o svar
biausia darbštus. Taip ginkluo
tas jis gali aukštai Iškilti.

Šioji pritaikomojo meno dailės 
paroda atidaryta liepos 7 d. Blax- 
land galerijoje (Farmers) Sydney 
vėliau bus kilnojama kitose vie
tose: Adelaidėje Myers meno ga
lerijoje spalio mėnesį, Ahearns, 
Perthe, rugsėjo mėnesį. Toliau 
ji bus rodoma Pietryčių Azijos 
Japonijos ir šiaurės Amerikos 
svarbesniuose centruose.

Parodos atidarymo metuirįtel- pasakyta.
Idant premijas kalbėto jų buvo pa
brėžta, kad laimėtojai yra lietu
viai ir kad jų darbai tikrai yra 
didelis įnašas ne tik mene, bet ir 
visos australiškos kultūros pra
turtinimas.

Be kita ko, šitokia tekstilės 
raštų konkursinė paroda yra vle- Konge ir Izraelio-Arabų konfllk- 
nintelė tokios rūšies visame pa
saulyje ir ja susidomėjimas kas-, 
kart vis labiau didėja. Vienas iš 
tekstilės įmonių direktorių net 
pabrėžė, kad įsteigus tokį dailės 
konkursą ir pradėjus pagal rink
tinių dailininkų raštus leisti ga
minius į rinką, pradėta teks-1 
tilės gaminius net eksportuoti į 
Japoniją — pasaulinį tekstilės 
kraštą.

Konkursą laimėjusio dail. L. 
Urbono paveikslas pavadintas 
"Meilu". Suinteresuotiems, ką 
u s vardas reiškia, jis paaiškinęs 
kad ui jam kadaise patikusios 
mergaitės vardas.

Sekančią dieną gražiai atsilie
pė apie parodą Sydnejaus austra
lų dienraščiai Daily Mlrror tam 
paskyrė net du puslapius stam
biai iliustruodamas dailininkų su 
modeliais nuotraukomis.

šioje konkursinėje parodoje, 
kaip vėliau paaiškėjo, rungėsi 
apie 500 kompetitorlų įvairių tau
tybių. Ir jeigu iš to skaičiaus į 
atrinktų vienuolika geriausių, pa
teko keturi lietuvlai,lškurlųtrys 
pirmaujantieji, tai yra įvykis, ku
ris dažnai nesikartoja.

čia tenka tikrai pasidžiaugti- 
nal pasigirti mūsų kūrėjais meni
ninkais, kurie ne tik kad dr{su 
stoti į varžybas, bet tose varžy
bose vis pasirodo pranašesni. Be
lieka tik mūsų dailininkams ir 
kūrėjams palinkėti kuo daugiau 
pergalių, nes iš čia ir semia
mės visi stiprybės savuose dar
buose.

sudaryti sutarti, draudžiančią ki
tiems kraštams padėti {gyti ato
minių ginklų. Ko Adenaueris ir 
kiti vokiečiai bijo tai, kad ame
rikiečiams ir sovietams, susita
rus ar nesusitarus, atsisakant 
panaudoti vieniems prieš kitus 
atominius ginklus, Europos liki
mą gali nusverti tos 600 vidutinio 
tolumo raketų su atominiais už
taisais, kurios jau dabar yra so
vietų nutaikintos J gyvybinius Va
karų Europos centrus.

Tai baimei ir galimybei suma
žinti buvo numatyta {steigti spe
cialią NATO atominę jėgą. Reikia 
pastebėti, kad ir naujoje ameri
kiečių siūlomoje sutartyje tokiai 
NATO jėgai yra paliktos atviros 
durys. Ja neišskiriama galimy
bė, kad gali būti sudaryta tokia 
tarptautinė jėga, kurios politika 
būtų nustatoma daugumos bal
sais. Britai sutinka su ta idėja, 
tačiau reikalauja, kad tos jėgos 
panaudojimas būtų neįmanomas, 
jei bent vienas dalyvis pareikštų 
savo veto. Sovietai iš viso apie tai 
nenori girdėti Lr norėtų išskirti 
bet kokią galimybę vokiečiams ka
da nors, nors ir netiesiogiai, pri
eiti prie atominių ginklų. Vokie^ verta prisiminti prezidento Ken
čiu vyriausybė, kaip mes jau mi- nedy žodžių, kad reikia žiūrėti 
nėjome, būtų linkusi atsisakyti ne tik asmeninės naudos, bet nau- 
nuo dalyvavimo tarptautinėje ato- dos kraštui, klausti, ką aš galiu 
minėje jėgoje, jei sovietai pada
rytų politinių nuolaidų vedančių 
prie Vokietijos suvienijimo. De
ja, iš sovietų pusės tokio sutiki
mo negalima {žiūrėti. Tokiu būdu 
Adenaueriui visai teisingai atro
do, kad jei sutartis būtų sudary
ta, ji būtų tik naujas sovietų lai
mėjimas, nes po jos Vokietija tik
rai negaus atominių ginklų, nors 
to lr nebūtų sutartyje Įsakmiai

fakto konstatavimo, kad be So
vietų ne tik Saugumo Taryba, 
bet ir visuotinas susirinkimas 
negali padaryti jokio galiojančio 
nutarimo.

Naujai paskirtas JAV ambasa
dorius Arthur J. Goldberg savo 
debiute Šioje pasaulinėje orga
nizacijoje parelSkė, jog "Ameri
ka sutinka, turint galvoje dabarti
nę {temptą pasaulinę būklę, kad 
visuotinas susirinkimas turėtų 
tęsti savo darbą". O tai reiš- 
kla, kad JAV nekels sovietų bal
so teisėtumo klausimo, kaslS sa
vo pusės veda prie JAV kapitu
liacijos.

Žinia, •realistai’ gali aiSkinti, 
jog Šiaip ar taip jokia taika ne
galima, jei sovietai tam nerodys 
noro. Jei taip, tai ir Jungtinės 
Tautos praktiškai virs tik disku
sijų forumu ir sovietinės propa
gandos ruporu. Kam jos tada rei
kalingos? Ar negeriau, kad susi
tarimo btttųieSkoma {prastais.ne 
viešais, o diplomatiniais kanalais, 
visai užmirSusJungtlnesTautas? 
Žinoma, tai būtų skriauda amba
sadoriui Goldbergui, kuris netu
rėtų kurpasireikžti,tačiauar ne-

padaryti savo tėvynei?

Tokiai baimei duoda pagrindo 
JAV politikos pasikeitimas Jung
tinėse tautose. Kaip žinia, Sovietų 
Sąjunga atsisakė padengti jai ati
tekusią dalį išlaidų, padarytų 
vykdant JT visuotino susirinki
mo nutarimą imtis talkos žygių

te. Pagal statuto 19 str. Sovietų 
Sąjunga už tai turėtų netekti bal
so teisės visuotiname susirinki
me. JAV buvo paslryžuslos laiky
tis statuto reikalavimo, tačiau 
sovietai, Prancūzija ir kai kurie 
sovietų satelitai bei Albanija ir 
toliau atsisakė mokėti. Atsisaky
mas nuo to principo vestų prie

Deja, asmeniniai sumetimai 
turėjo {takos ir pasiūlymui dėl 
atominių ginklų išplėtimo d raudi - 
mo sutarties. Kaip visi pripa
žįsta, tarp prezidento Johnsono 
ir Kennedy giminės vyksta smar
ki kova dėl ateities dominavimo 
demokratų partijoje. Kadangi 
Johnsonas nieko nekalbėjo apie 
atominių ginklų sumažinimo ar 
apribojimo problemą, senatorius 
Robert F. Kennedy rado reikalo 
birželio 23 d. savo kalboje apie 
tai užsiminti. Kolumnisto Josef 
Kraft teigimu, prezidento reak
cija buvo spausti savo valdinin
kus padaryti šioje srityje ati
tinkamus žygius. Salia to dar 
velkė ir faktas, kad britai, irgi 
vidaus politikos sumetimais, 
žadėjo imtis tam tikros inicia
tyvos ir pasiūlyti tok{ sutarties 
projektą, kuriuo vokiečiams ne
botų duota jokio sprendimo NATO 
atominėje jėgoje, jis turėtų bū
ti atiduotas visiškai JAV ir D. 
Britanijos veto malonei.

Jau kuris laikas stebime kinie
čių komunistų pastangas suskal
dyti Europos komunistus. Įvai
riuose kraštuose jau veikia pa
skiros atskalūniškos partijos. 
Pekino kiniečiai savo veiklai pa
remti skiria dideles pinigų sumas 
ir platina gausią literatūrą. Že
miau atpasakotas įvykis Berne, 
Šveicarijos sostinėje, liudys apie 
kiniečių komunistų priemones 
suskaldyti Prancūzijos komunis
tus. Kiniečių pastangos privedė 
prie Šveicarijos vyriausybės 
protesto. Sekant paprastai gerai 
informuotą "Die Weltwoche" sa
vaitraštį, tas žaidimas vietomis 
galėtų prilygti kriminalinio turi
nio filmui ar apsakymui. Tai bet
gi tikrovė, nes veiksmą s vyko šių 
metų vasarą.

Paskutinio veiksmo pabaiga 
buvo tokia: šeši prancūzų turis
tai, atsisveikinimui mojuodami 
rankomis, išėjo iš namų Kal- 
cheggweg 10, Berne. Thun aikš
tėje keturi iš jų sėdo į taksi. 
Kiek vėliau juos sulaikė šveica
rai inspektoriai (apsirengę civi
liais rūbais), iškratė jų kišenes 
bei portfelius ir suėmė. Viena
me portfelių policijos pareigūnai 
rado kinietiškuosius knygų pros
pektus — juos išleido Pekine vei
kianti įstaiga "Editions de lan- 
gues etrangeres". Pas vieną tu
ristų rasta 200 dol. Pa s kitus su
rasta reklaminiai skelbimai apie 
Pekino operą, tvarkaraščiai ke
lionių Į Kiniją ir salos Vidurže
mio jūroje, Port Cros, aprašy
mas.

Birželio mėn. šveicarų visuo
menė trumpai painformuoto: pran - 
cūzų turistai buvę pasaulinės re
voliucijos įrankiai. Jie turėjo gau- net diplomatai. Tokių profesijų 
ti įsakymus Pekino ambasadoje 
Berne, jų tikslas — subversljair 
nieku būdu, kaip tie šeši būtų 
tvirtinę, prancūzų - kiniečių kul
tūros mainai. Tiek policijos ko
munikatas. Jokių komentarų.

Tačiau Paryžiuje leidžiamas 
dienraštis "Le Monde" atspaus
dino tų turistų (jie vėliau buvo iš 
Šveicarijos ištremti) piktą pro
testo raštą -- jie nusiskundė, 
kad šveicarų policija bendradar
biaujanti su amerikiečių žvalgy
bos įstaiga (ČIA) ir svarbiausia, 
tie turistai nurodė esą Prancū
zijos "marksistiniai - leninisti
nių sluoksnių" nariais.

Šveicarų policijai ir tiems, ku
rie sekė pogrindžio įvykius Ber
no ir Ženevos miestuose, anų tu-

Matydami tokį norą nusileisti, 
sovietai, aiSku, sutiko su dery
bomis. Galimas daiktas, kad John- 
sono administracija pasitenkins 
tuo, kad padarė toli einant} pa
siūlymą, kurio sovietai iki Šiol 
nepriėmė. Tokiu būdu ji turės 
atsakymą { galimą Kennedy gi
minės kritiką, tačiau pavyzdys 
Jungtinėse Tautose vis tiek duo
da rimto pagrindo baimei. Iš 
viso, kam derėtis su sovietais, 
jei jie nesilaiko jau sudarytų su
sitarimų? Tokios derybos, logiš
kai galvojant, veda tik prie nau
jų nuolaidų, nes derybose veikia
ma ‘duok ir gauk* principu. De
rybose su sovietais iki šiol buvo 
tik duodama, bet nieko praktiškai 
negaunama.

(vm)

PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividen
das 4Yi*/o išmoka
mas du kart per 
metus.

MOKA GERUS DIVIDENDUS!
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų taupymui nereikia važinėti. 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

ristų suėmimas tebuvo baigiama- Maurlce Thorez, ilgametis pran- 
sis aktas dramos, kuri vyko še
šerius metus. Salia minėtų švęi- 
carų miestų, trečioji veiksmo vie
ta buvo dar Paryžius. Pagrindi
niai veikėjai: šveicarų federali
nė policija ir Jacques Verges. 
Dramos veiksmas prasidėjo tuo 
metu, kai 1958 m. liepos mėn. 
Chruščiovui atšaukus iš Kini
jos pirmuosius rusų technikus 
(jau buvo išryškėję kinų - sovie
tų skilimo bruožai), kiniečių bei 
sovietų agentai ėmėsi Europos 
"broliškųjų partijų" tarpe ieš
koti sąjungininkų būslmojo kon
flikto atvejui. Kiniečiai Paryžiu
je rado sau tinkamą vyrą: tai 
beveik 30 m. amž. pasižymė
jęs advokatas Jacques Verges. 
Jis buvo eurazietis, nes jo tė
vas, buvęs kolonialinis gydyto
jas Indokinijoje, buvo vedęs viet
namietę. Iš savo motinos Jacques 
paveldėjo odos spalvą, protingas, 
apvalias akis. Iš tėvo pusės jis 
paveldėjo komunistinę sampratą. 
Šiandien Verges tėvas vadovauja 
komunistų partijai La Reunion 
saloje, prancūzų kolonijoje Indi
jos vandenyne. Vienoje salų gyve
na ir Jacques brolis. Jis pats 
nėra eilinis komunistas — Jis tu
ri carte speciale -- ją turi apie 
35.000 Prancūzijos komunistų. 
Tokią carte jie gauna tiesiog iš 
CK sekretoriaus, jų pareiga ne
pasisakyti esą komunistais, 
jiems skirti specialūs uždaviniai, 
jie atpalaiduoti nuo normalaus 
partijos darbo (susirinkimai, de
monstracijos, plakatų klijavimas 
ir pan.) Tai komunistų grupei pri
klauso aukštieji pareigūnai, ad
vokatai, profesoriai, gydytojai ir

cflzų KP vadovas mirė , jo įpė
dinis Waldeck - Rochet nepasi
žymėjo ano gabumais. Tad ki
niečiams buvo proga pereiti Į 
puolimą. Jie ėmėsi naujos tak
tikos: Prancūzijoje (pradžioje ir 
Italijoje) kiniečiai pasiliko komu» 
nistų partijoje, tačiau aparato vi
duje jie suorganizavo slaptas gru
pes ir joms buvo duotas "mark
sistiniai - leninistinių sluoksnių" 
vardas. Taigi, tiems sluoksniams 
ir priklausė pradžioje minėti ir 
Berne buvę suimti prancūzų "tu
ristai". Jie buvo kiniečių įrankis. 
Jų žaidimas vyko Berne, kur nė
ra pavojaus sugadinti santykius 
su prancūzų KP. Jiems mažai rū
pėjo Šveicarijoje veikianti "Dar
bo partija" arba vietos komunis
tai. Todėl ir Bernas laikytas pa
togia vieta kiniečių vedamam 
subversijos darbui. Turistai iš
tremti, policija jau uždarė Ver
ges būstinę Lozanoje. Epizodas 
jąu baigtas. Ar jis pasikartos ir 
kokioje formoje -- parodys atei
tis.

Brazilijoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

visiškai neprašant ir nieku 
neprisidedant!

Programos pradžioje bu
vo priminta, kad Lietuva 
yra pavergta moderniško 
kolonializmo, Sov. Rusijos 
a t s tovaujamos komunisti
nės sistemos.

Dvidešimts penkias mi
nutes užsitęsusio j e progra
moje, kurios klausosi tūks
tančiai žmonių, buvo pri
minta, kad Lietuva laukia 
laisvės rytojaus ir ji atsi
kels laisvam gyvenimui, 
kaip kad įvyko 1918 m., kai 
sumuštos kaizerinės armi- 

ro laisvės kovotojus. Tie kovoto, jos negalėjo sulaikyti lais- 
jai buvo labai gerai apmokyti 
FLN teroristai. Po poros metų 
Verges paspruko į Šveicariją, 
1960 m. jis pasirodo Hotel Rive 
viešbutyje Ženevoje. Jis atsiga
beno 3000 Alžire ir Prancūzijoje 
dingusiu be žinios asmenų sąra
šą, jį pristatė Tarptautinei Tei
sininkų Komisijai ir Tarpt. Rau
donajam Kryžiui. Verges gavo 
azilio tbises ir lankė Ženevoje 
veikiančias tarptautines organi
zacijas.

Po to Verges jau Alžire, jis 
buvo numatytas generaliniu pro
kuroru, patenka į Ben Beitos pir
mąją valymų bangą, tampa auka, 
virsta vyriausiuoju savaitraščio 
"Revolution Africaine" redakto
rium, su savo antrąja žmona 
1963 m. išvyksta { Kiniją ir dau
giau į Alžirą nebegrįžta. Jo nau
jas uždavinys -- Paryžiuje lei
džia, anglų, prancūzų ir ispanų 
kalbomis, mėnesinį žurnalą "Re
volution". Tik prancūzų laidos 
pasirodė po 40,000 egz. Žurna
las skatino "tautinius, imperia
listinius" karus Afrikoje ir P. 
Amerikoje. Šveicarijoje buvo 
spausdinama žurnalo angliškoji 
laida. Lozanos mieste Verges 
turėjo savo būstinę. Vyriausiu Lo
zanos centro atstovu buvo norve
gas grafikas Findersson -- jis 
vadovavo leidyklai.

prancūzų — KP narių gali būti 
apie 5000.

Pirmasis Verges uždavinys 
buvo infiltruoti Alžire buvusį iš
laisvinimo judėjimą. Prieš kele
rius metus jis turėjo apsiimti 
vykdyti labai nedėkingą ir pavo
jingą darbą — teisme ginti Alži-

vo tautų apsisprendimo.
Klausytojai buvčr supa

žindinti su Lietuvos pažan
ga, kurią ji atsiekė, ženg
dama laisvųjų tautų sam
būryje. Lietuviškų skambių 
dainų garsai supažindino 
programos sekėjus su lie
tuvių tautos dainos menu. 
Nebuvo užmirštas nei Hit- 
lerio-Stalino paktas, kuriuo 
pastarieji sutarė pasidalin
ti Lenkiją ir Pabaltijį. 
Klausytojai galėjo išgirsti 
ir originalų diktatoriaus 
Chruščiovo balsą, kai pa
starasis batu daužydamas 
JT tribūnos stalą žadėjo iš
naikinti visas kolonializmo 
liekanas. "Tačiau viena yra 
kalbos, o kitas dalykas tik
rovė. Lietuva gyvendama 
laisvu gyvenimu įrodė pa
sauliui, kad ji yra verta bū
ti laisva ir mes tikime, kad 
Lietuvai laisvės rytas išauš 
netrukus’*, — baigė pro
gramos vedėjas Lorivai 
Marąueš.

Skaityk ir platink 
DIRVĄTuo tarpu pasikeitė padėtis 

Prancūzijos komunistų partijoje.
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DEBESŲ KELIU DIDŽIUOJU!
šiais metais, kaip ir eilėj pra

eitųjų, Korp! Neo-Lithuania su
kils ir pakils Į savo vasaros są
skrydi, Įsibėgėjimu Įprastą va
dinti 'vasaros stovykla*. Tas są
skrydis tęsis nuo rugpiūčio 28- 
tos iki rugsėjo 6-tos.

Tai — jaunimo sąskrydis. Tad 
kur gi kitur ir pas ką gi kitą ra
si labiau tinkamą žod{, kaip a nuo
šė praeituose laikuose pas šaunų
jį mūsų lyriką KazĮ BinkĮ iš jo 
krūtinės išsiveržusi, kitados pa
sakytą:

Gulbės — Kelią! Gervės — 
Kelią!

šimtinis pulkelis mergaičių ir 
vyriokų — pulkelis studentų pa
liks savo padūmavusius ir dul
kėtus miestus "aukštyn kojom 
drypsot" ir keliu didžiuoju va
žiuos Į saulę, Į rasą, Į 'Kara
liškąjį Šlaitą’ prie Elnių ežero, 
Mlchigano valstijoj.

Čia bus Įkurta sava ir nepri
klausoma 10-ties dienų respubli
ka, suplevėsuos tautinė vėliava 
ir pagal nerašytą konstituciją 
skambės tik... lietuvių kalba ir 
daina, šios respublikos gyvenimą 
seks ir jo atvaizdus muš tradici
nis dienraštis *Naktibalda*. Jis 
bus bene pirmasis, kuris panai
kins ribą tarp dienos ir nakties 
ir visas dvidešimt keturias paros 
valandas pavers darbingomis. 
Suprantama, kaęį tokios respub
likos geruoju piliečiu tegali būti 
jaunieji. Tik jie vieni tokiam re
žimui yra priaugę ir... sugebą.

Sąskrydžio respublika yra gris
ta laisve, ir ar tik ne arčiausiai 
stovinčia prie idealiosios lais
vės. Nes čia, kur reikia, y ra bal
savimas; kur pakanka — yra pap
rastas greitas susitarimas; o kuo 
niekas nenori rūpintis — tamyra 
panaudojamas ir skyrimas, auto
riteto iš viršaus.

Sąskrydžio organizaciniuose 
pamatuose yra kiekvieno akademi
ko vidinė drausmė, išmintingas 
tvarkos supratimas. Tik prieš 
galimą jaunatvės Įsisiūbavime 
bet kur} kraštutinumą yra ir ap- 
drauda tokiu 'valdžios* pageida
vimu, kuris turi Įsakymo prasmę.

Tokioj aplinkoj siekiama suda
ryti tautiniam akademiniam jau
nimui sąlygos, kad jaunimas pa
justų ne vien trumpalaikĮ links
mumą bet daugiau tikrąjį Palai
mingąjį ir ilgiau tverianti 
džiaugsmą. Tik iš jo gimsta gra
žioji kūryba, kilnieji nusistaty
mai; iš jo kyla ir galingasis ryž
tas.

Studentams universitetuose 
yra duodamas tik mokslas. Ta
čiau jo vieno negana. Vien žino
jimas gyvenime — nėra dalykas 
lemiantis. Svarbesnis ir net pir
mesnis dalykas žmogui yra jo 
valia, būdas. Šie dalykai yra 
tokie, kad jie ir patĮ mokslą, 
fgytų žinių panaudojimo sėkmin
gumą lemia ir nulemia.

Yra gi ir posakis: laimė yra 
turėti talentą, bet taip pat labai 
svarbu turėti talentą laimei. 
Talentas laimei kaip tik glūdi žmo
gaus būde, jo valingume, lygsva
roj. Ir tai mes turim savo ranko
se, priklauso nuo mūsų pačių. Jei 
talento neturi iš priįmties — 
tai jo ir nebeturėsi. Bet tvirto 
būdo siekti, nors yra nelengva, 
tačiau yra Įmanoma ir galima.

Valios eksperimentas, jo ban
dymas ir lavinimas turi rasti ge
rąją progą ir tokioj trumpalaikėj 
'sąskrydžio respublikoj*. Tai yra 
Korporacijos Neo-Lithuania pa
saulėžiūros vienas pagrindinių 
uždavinių, jos tiksle Į siekimą 
valingų asmenybių.

Kai susirinks šis tautinis ir 
tautininkų jaunimas iš Įvairių 
miestų, tesujungia juos visus — 
ir pirmą kart susitinkančius, ir 
jau kelintą kart apsikabinan
čius -- mintys, jausmai, bend-

The Lithuanian Ken s pa per
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rasis džiaugsmas Į vieną tvirtą 
solidarumą, gražia tikrovės drau
gystę. Kad grįždami Iš sąskry
džio namo kiekvienas jų jaustų 
tą gajumą ir lakumą, kur} Bin
kis kitados sušuko: — "Debesų 
keliu didžiuoju — aš važiuoju!"

IR... NEO-LITHUANIA 
SUVAŽIUOJA VISA

Jaunimo vasaros sąskrydžio 
paskutinėmis dienomis, rugsėjo 
4-5, Įvyksta Korp! Neo-Lithu
ania dvimetinis suvažiavimas, 
ten pat, 'Karališkame šlaite*. 
Tai jau filisterių ir korporantų 
visuotinė, didžioji sueiga 
patikrinimui kas organizacijoje 
yra daryta ir padaryta, ir kas li
ko neįveikta. Neabejotinai, suei
ga turi ir kitą uždavinĮ — tai duo
ti gerą tramplyną Korpo
racijos šuoliui Į ateinančius dve
jus metus.

Suvažiavimo darbus galima su- 
skirstyt Į dvi grupes: rutinos- 
statiškus ir naujai aktualiuosius 
- dinamiškus. Tačiau juos visus 
neabejotinai gaubs apeiginė švie
žumą, kam Neo-Lithuania turi 
patyrimą, virtusĮ savita tradi
cija.

Šis Korporacijos suvažiavimas 
yra Vl-asis, skaitant nuo pirmo
jo, Įvykusio Toronte, Kanadoje 
1955 m. Kaip matom, šie metai 
yra suvažiavimų dešimtmečiu pa - 
ženklinti ir ta prasme Korpora
cija žengia per pirmo laipsnio — 
10-ties metų — sukakties ribą.

Tikriausia, šiame suvažiavime 
bus tam tikra sukaktuvinė nuo
taika ir senųjų Korporacijos vai
rininkų — Vyriausios Valdybos 
ataskaitoj; ypač kai ir dabartinis 
Korporacijos pirmininkas, inž. 
Vaclovas Mažeika išbuvo išsiplė
tojusios organizacijos priešaky 2 
kadencijas, t.y. ketveris metus ir 
darbus tvarkė, vykdė sumaniai. 
Jis su savo kolegomis — kitais 
Valdybos nariais — kruopščiai 
rūpinosi, dirbo ir visada atida
rydavo Žalią šviesą sveikai ini
ciatyvai, eilei gerųjų naujų su
manymų, ėjusių iš Korporacijos 
periferijos.

Neo-Lithuania nėra atsiskyrė
lių sala. Ji kasdien, ir metais,ir 
visada yra gyva visai lietuviš
kai akademinei aplinkai. Ji krei 
pia dėmesĮ tam, kas svarbu ir 
prieš ką negalima užmerkt akių, 
pro ką negalima praeiti pro ša
lį negirdomis. Ji visada buvo, yra 
ir bus apdairi savo aplinkoj.

Korporacijos vyresnioji karta, 
šiandien jau filisteriai turi kie
tą, vyrišką patyrimą. Tas paty
rimas yra gautas aukšta darbo 
ir vargo kaina. Taip pat jis yra 
apmokėtas daugelio draugų pa
čiomis brangiausiomis -- gy
vybių -- aukomis. Tai visa 
yra šaknys Korporacijos medžio 
kur{ pildo ir pripildo gaju gyvy
bingumu prieš laiko audras, su
irutę, netvarką, melą ir apgau
les. Mūsų garbės filisterio Sta
sio Santvaro žodžiais pasakytu
me:

"Vėjuotoj ir nuogoj pagai
rėj mano medis stovi,

Su vėtromis praskrieja me
tai jo šakom,

Bet jo paunksmė-tai atbėgan
čių pavasarių šventovė,

Mirtis neapkabins jo rankom 
žudančlom, piktom,’'

iš to nebesunku spėti, kad šis 
Korporacijos suvažiavimas tars 
savo Įsakmų žodį apie šiais me
tais kylanti akademinio jaunimo 
sąjūdi dėl Lietuvos laisvės. 
Žygis Washingtonan — jau pra
ėjęs, ir žygis Į Jungtinių Tautų 
Organizaciją New Yorke, ruošia
mas š.m. lapkričio 13-tą, tikriau
sia, bus dideliame dėmesyje. Ir 
ne tik bus teigiamai Įvertinti bet
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Nuo viltingų iki
beviltiškų kovų
STASYS ŽYMANTAS

Aštuoneri metai bet kokio ka
ro — tai labai ilgas laikas. Juo 
labiau tie metai turėjo prailgti 
Lietuvos kovotojams, kurie aš- 
tuonerių metų laisvės karą vedė 
neįmanomai sunkiomis sąlygo
mis, pogrindyje, žiaurioje sovie
tų okupacijoje, negaudami iš nie
kur paramos ir pagalbos, trigu- 
ha geležine uždanga atkirsti nuo 
Vakarų pasaulio ir juose prisi
glaudusių savo laisvųjų brolių.

Kaip sunku buvo Lietuvos par
tizanams tą karą vesti rodo tas 
faktas, jog per visus tuos aštuo- 
neris metus partizanų vadovybei 
nepavyko nustatyti bent kiek il
gesni laiką pastoviai veikusi slap- 
tą radijo ryš{ su Vakarais.

Tat suprantama, jog tiek metų ; 
trukęs ginkluotas pasiprieši- i 
nimas Lietuvoje negalėjo išlaiky- ] 
tl ir neišlaikė vis tą pačią vieno
dą nemažėjančią ir nesilpnėjan- 
čią kovinę Įtampą ir nesudarė 1 
vieno ištisinio didvyriškų kovų 
laikotarpio per visus tuos ilgus 
metus, kaip neretai mėginama už 
slėny vaizduoti. Partizanų judė
jimas ir jų kovos turėjo savo 
pakilimą ir smukimą.

Šiandien, remiantis turimųau- 
tentiškų pranešimų duomenimis, 
galima nustatyti tris svarbiau
sias Lietuvos partizaninio judė
jimo fazes.

Pirmoji fazė apima maždaug 
1944-46 metus. Tai partizaninės 
veiklos augimo ir organizavimo
si laikotarpis. Visoje tautoje 
vyravo visuotina viltis, jog greitu 
laiku sovietinė okupacija Lietu
voje vienokiu ar kitokiu būdu bus 
likviduota. Pačiam partizanų ju
dėjimui pritarė ir jį rėmė iki 8S7<> 
visų Lietuvos gyventojų. Lietu
viai laisvės kovotojai noriai stojo 
aktyvion kovon prieš okupantą ir 
koyėsi narsiai ir viltingai.

Antroji fazė: 1946-48 m. Tai 
sunkių kovų laikotarpis. Karui 
pasibaigus, sutelkęs Lietuvoje 
dideles NKVD karines pajėgas 
ginkluotam pasipriešinimui nu
slopinti, okupantas pradėjo pla
čią valymo akciją partizanams su 
naikinti. Tačiau bolševikai nesi - 
ribojo kova vien prieš ginkluotus 
partizanus. Tuo pat metu sovieti
niai okupantai ėmė naudoti žiau
rias naikinamąsias represijas 
prieš civilius gyventojus, ypač 
prieš tuos, kuriuos Įtarė remiant 
partizanus. Tokių asmenų sody- , 
bos buvo deginamos, o jie patys 
žudomi ar tremiami Sibiran tik
rai mirčiai.

Sunkiai kovodami ir gausiai 
Žadami partizanai betgi dar tvir
tai tebetikėjo, jog Lietuvos lais
vės kova neužilgo susilauks pa
ramos iš užsienio ir kad tarptau
tinės ginkluotos pajėgos vienu ar 
kitu būdų padės lietuviams nusi
kratyti sovietiniu jungu. Ūkinin
kai, ypač vidutinieji, toliau akty
viai rėmė partizanus. Tačiau 
gausios partizanų aukos ir beato- 
dairtnės nuožmios okupanto re
presijos prieš civilius gyvento
jus, o taip pat realesnis požvil
gis Į tarptautinę padėti, vertė 
miestų politinio pogrindžio vei
kėjus ir intelektualinius sluoks
nius ir kai kuriuos buvusius aukš- 
tesniuosius Lietuvos kariuome
nės karininkus ieškoti kelių ir 
būdų partizanų veikimą ir jų ve
damą atviro ginkluoto pasiprie
šinimo kovą pakreipti apdaires
niu ir atsargesniu keliu.

Ir pagaliau trečioji fazė: 1949 
- 1951 -- nusivylimo ir despera
tiškų kovų metai. Tiesa, parti
zanai vis dar tebetikėjo J neiš
vengiamą greitą tarptautini kon-

pastarajam, dar ruošiamam žy
giui bus duotas savasis impul
sas.

Neo-Lithuania eina Į savo nau
jos vadovybės rinkimus ir j se
kant} dviejų metų periodą su pa
sitikėjimu, su drąsa. Ji skelbia 
iš anksto devizą kiekvienam: — 
būk apdairus aplinkoj, būk tvir
tas lietuvybėj, kad neparduotum 
jos už profesiją, už gabalą.., duo
nos!

Ant. Diržys 

fliktą ar bent save bei kitus gai
vino tokio konflikto viltimi ir tos 
vilties vedami tebetęsė tą pačią 
griežtą agresyvią pasipriešini
mo prieš okupantus taktiką. Ta
čiau partizanų vedama kova nepap
rastai pasunkėjo ir jų nuotaikos 
Pastebimai krito. Okupantams 
įsitvirtinus krašte, ypač prave
dus visuotiną žemės ūkio kolek- 
tivizaciją, partizaniniam judėji
mui palaikyti ekonominės ir net 
moralinės bazės žymiai susiau
rėjo.

Ir taip laipsniškai, metai iš 
metų, griežtos sovietinės akci
jos pasėkoje, silpo partizaninis 
judėjimas Lietuvoje ir tuo pačiu 
menkėjo jo organizacinis pajė
gumas. Žuvusiųjų vietos jau lik
davo tuščios ir jų papildyti nebe
buvo galima.

Jei 1944-46 m. partizanai ne
retai drąsiai ir atvirai traukė per 
kaimus ištisomis gurguolėmis po 
500-700 vyrų, tai 1949-51 m. jie 
jau dažnai veikė slpastydamiesi 
mažomis grupelėmis po 5-7 žmo
nes. Ir nors partizanai nomina
liai laikė save priklausančiais 
tam pačiam visus juos apjungian
čiam laisvės kovos sąjūdžiui, 
apie planingą, suderintą partiza
nų veikimą ir paveikų jam vado- 
vvimą jau buvo sunku kalbėti. 
Ryšiai tarp atskirų grupių, rink
tinių, apygardų, sričių ir pačios 
LLKS vyriausios vadovybės pa
sidarė silpni, atsitiktiniai. To
dėl ir atskirų partizanų grupių 
veikimo metodai ir kovos taktika 
neretai buvo skirtingi.

Ne vien tik nepaprastas ryšiųir 
tarpusavio susižinojimo sunku
mas atsiliepė (LLKS vyriausios 
vadovybės padėti ir partizanų vei
kimo ir akcijos vadovavimo efek 
tyvumą, bet ir tai, kad ji jokios 
realios ir konkrečios paramos 
partizanų daliniams suteikti ne
galėjo. Ginklais, šaudmenimis, 
apranga, maistu ar vaistais atski
ri partizanų daliniai ir būriai tu
rėjo patys apsirūpinti. LLKS va
dovybė šiuo atžvilgiu niekuo 
jiems padėti negalėjo.

Šiuo paskutiniuoju aktyvaus 
ginkluoto pasipriešinimo laiko
tarpiu objektyvesniam stebėtojui 
jau nebebuvo abejonių, jog parti
zanų svarbiausias siekimas ir

LAIŠKAI;

APIE JUODŽIAUSIĄ DIENĄ 
IR DAU6 BIOGIAU ...

B. Raila bent dviejuose Dir
vai (1965 rugp. 9-11 d.) rašy
tuose laiškuose, šiaip palankiai 
atsiliepdamas apie mano straips
neli dėl nepriklausomos Lietu
vos žlugimo (Dirva, 1965 VII. 
27-30 d.) pabėrė vis dėlto ke
letą kritiškų pastabėlių. Itin są
mojinga jo {žvalgą manifestaci
jos Kaune dėl- spalio 10 d. su
tarties emociškos ir istoriškos 
pusės. Aš kaip tik ir turėjau gal
voje tą emocišką pusę, kurios 
netemdė juodumo žymė. (Ne
bent ją klek tamsino Švenčionių 
išskyrimas iš Lietuvai atiduo
tos srities, kaip tai pažymėjo 
Prezidentas savo kalboje). Isto
riškas jos juodumas, atseit, so
vietinių Įgulų Įvedimas dar mūsų 
nebuvo siejamas su nepriklau
somybės pabaiga. Juk istorijoje 
ne naujiena, kad galingesnė vals
tybė Įkurdina Įgulas kokioje vals. 
tybėje saviems Interesams sau
goti. JAV, pa v., po keleris me
tus laikė Įgulas S. Domingo ir 
Haiti valstybėse. O paskutinio 
karo metu santarvininkai strate
giniais sumetimais buvo Įvesdi
nę kariuomenes Į Iraną. Tad sve
timos Įgulos valstybėje nebūtinai 
jau turi reikšti jos laisvės galą. 
Tačiau Lietuvos atžvilgiu dalykai 
susiklostė taip, kad ta spalinė su
tartis buvo vienas etapų kelyje, ve, 
duslame Į nepriklausomybės ga

Lietuvės ir lietuviai! Laisvės kovotojai. Partizanai! šven
tas mūsų bažnyčių varpų balsas praneša:

"Kėlės Kristus, mirtis krito — Aleliuja", Tas varpų gau
dimas praneša Prisikėlimo, šventąjĮ Velykų džiaugsmą. Betar 
gali nūdien Lietuva džiaugtis? "Po jungu tirono letenos, tik 
žvėrys — klykauja linksmi" — sako dainius, šių metų Velykų 
varpų gaudimas tūkstančius lietuvių pasiekia prisiglaudusius 
prie pavasariualsuojančlosmūsųlaukųžemelėskrfltlnės, vieni
šuos šilojuos, kovos už laisvę baruose berymančius. Tūkstan
čių tas halsas Jau nebepasiekia: vienų, kritusių Laisvės kovoj, 
kitų dejuojančių kankinių - tremtinių Golgotos kruvinoj neda
lioj. Mes gi likusieji svyruojant, kaip gluosniai ant kapo Ir 
mūsų lūpos vietoj linksmaus Prisikėlimo himno kalba tyliai iš 
sopulingos krūtinės Pasaulio Valdovui: "Kūrėjau,beTavo valios 
nenukrenta nuo rožės žiedlapių rasos lašeliai, bet kodėl mūsų 
kankinių kraujas sruvena, kaip pavasario upeliai?" —

Velykų Šventė — didi lietuvių šventė. Ji rodo, kaip ide
alai iškovoja pergalę, kaip nugalima neteisybė ir net pati 
mirtis. Prisikėlimo varpų gaudimas gieda karžygių pradėtos ko
vos trijumfo himną. Ta šventė parodo, kad kas mirė už kitus, 
už idealus, tas nemiršta ir jų mirimas — kitų Prisikėlimo — • 
Aleliuja.

Velykų švenčių rytą mes tyliai perduokime kits kitam ko
vų gretose iš atvilnijusių varpų gaudimo Aleliuja giesmės ti
kėjimą, meilę ir viltĮ, suspauskime greta stovinčio kovų bro
lio ranką ir nepalūžtančiu ryžtu tęsėkime kovų lauke tol, kol 
visų mūsų bažnyčių varpai nepradės skambinti Laisvės Ryto 
Pergalės ir Nepriklausomybės Aleliuja. Broliai, Velykų Rytą 
atgimkime. Nusikratykime kovų lauko pilkas dulkes nuo veidų. 
Tvirčiau susiriškime broliškais ryšiais. Regėdami pavasario 
žingsnius nebriskime klystkeliais. Venkime beprasmių aukų, 
kraujo ir kančios. Branginkime kovojanti lietuvį. Nenustokime 
vilties. Pradėkime nuo šių Prisikėlimo Švenčių labiau išmin
tingą kovą, Įgalinančią juo didesnĮ tautiečių skaičių iškentėti 
vergovės nafaĮ, išvengti betiksliųaukų ir su mažiausiais nuosto
liais artėti prie būsimų Lietuvos Prisikėlimo Švenčių. Ženkime 
visi kaip vienas po mūsųBendrojo Demokratinio Pasipriešinimo 
Sąjūdžio kovos vėliavomis, ženkime tęsėdami kritusių didvyrių 
Įpareigojimus, pateisindami gyvenančių vergovėje tikėjimą, 
meilę ir viltį, jausdami, kad mūsų tauta yra gyva čia, prie 
Nemuno ir Neries, kiekvienoj žemės pėdoj ir vyturėlio ryt
mečio maldoj, kur maišos su pavasario upelių vandenimis mū
sų ašaros Ir kraujas, kur pirmieji pavasario dalgeliai ant prieš 
mus kritusių kapų skamba Prisikėlimo varpų balso aidu: 

"Nesulaukė jie tekančio ryto, 
Bet sulauks Lietuva, jų -- mūsų Tėvynė".

Taigi, sesės ir broliai, būkime Velykų Rytą viena kovojan
ti už laisvę šeima, būkime tokie ir būsimose kovų dienose iki 
Lietuvos Prisikėlimo. Aleliuja! —

Lietuvos BDPS Komitetas

Pavergtoji Lietuva
1947.IV. 6.

Pastangos priversti sovietini 
okupantą skaitytis su Lietuvos po - 
grindžio valia ir jai nusileisti, 
viršijo jų jėgas. Buvo aišku, jog 
nepakeitus aktyvaus ginkluoto pa
sipriešinimo veikimo taktikos ir 
negavus iš užsienio aiškios, re
alios ir konkrečios paramos,pai- 
tlzanų judėjimas Lietuvoje nebe
galės išsilaikyti ir neišvengiamai 
turės užgęsti.

Ši grėsmė ir jos galimos skau
džios pasėkos tautiniam lietuvių 
Pasipriešinimui kėlė giliaus su
sirūpinimo politiniam Lietuvos 
pogrindžiui ir vertė jĮ atsakymo 
Į tą klausimą ieškoti Vakaruose, 

Sekančiam numery: Ku
riuo keliu eiti?

lą. O to kelio pradžia — slaptoji 
Molotovo - Ribbentropo 1939 m. 
rugp. 23 d, sutartis su jos pakei
timu rūgs. 28 d. protokolu. Sis 
teigimas gali būti paremtas ir 
buvusio iki paskutinio meto Ka
raliaučiaus profesoriaus H. 
Rothfelso žodžiais, kai jis ver
tingame straipsnyje Das Balti- 
kum als Problem internationa- 
ler Politik, išspausdintame vei
kale: Zeitgeschichtliche Betrach. 
tungen (1959), sako: "Nereikia Iro- 
dinėti, kad rugp. 23 d. Maskvos 
sutartimi ir slaptu pridėtiniu 
rūgs. 28 d. protokoluEstijos,Lat
vijos ir Lietuvos likimas buvo 
praktiškai išspręstas (užantspau 
duotas, 239 p.)". Tuo būdu, minė
ti slapti paktai vedė prie 1940 m. 
birželio - liepos įvykių ir spal. 
10 d. sutartis buvo vienas etapų 
kelyje Į juos. Tai buvo istoriška 
tos sutarties prasmė, kuri mums 
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demonstruojantiems dar neatsi- 
skleidė.

Turint galvoje slaptą rugp. 23 
d. Maskvos paktą, kuriuo Lietuva 
atiduota vokiečių Įtakai, reikia 
pripažinti, jog būtų buvę bepras
miška mūsų vyriausybei paklus
ti vokiečių dėl Vilniaus rtigs. pir
momis dienomis. Aišku, lietuvių 
žygis Į Vilnių būtų vykęs su vokie
čių palaiminimu ir jų net rikiuo
jamas. O tai ir būtų reiškę vaka
riečiams mūsų aliansą su vokie
čiais. B. Railos gražūs žodžiai 
apie mūsų teisę Į savo sostinę, 
neimplikuojant dėjimosi su hit
leriška Vokietija, tinka tik mums 
patiems. Bet vakariečiams bei 
amerikiečiams tose karo aplin
kybėse jie būtų buvę svetimi. 
Toliau B. Raila mini Vokietijos 
ir Japonijos pavyzdĮ, kai abi ša
lys jau "kone Amerikos sąjungi
ninkės". Prieš tai reikia pasaky
ti, kad Vokietija ir Japonija sa
vo tarptautiniu svoriu nelyginti
nos su Lietuva. Lietuvai artimes
niu pavyzdžiu eitų Slovakijos ir 
Kroatijos likimas.

Slovakuose, kaip ir Kroatuo
se, kaip žinoma, dar prieš II 
Pas. karą buvo stiprūs laisvės 
sąjūdžiai, kur pirmieji siekė sa
vos valstybės, oantrieji bent pla
čios autonomijos. Hitleris paten
kino jų siekimus ir, užuot okupa
vęs, leido būti valstybėmis. Kaip 
Į tai pažiūrėjo aliantal? Slovaki
jos prezidentaskun.Tisso,po ka
ro pasitraukęs pas amerikiečius, 
buvo šiųjų išduotas čekams ir pa
smerktas miriop. Kroatų valsty
bės galva A. Pavellčas išvengė 
to paties likimo tik gudriai pasi
slėpdamas. Vadinasi, iš Hitlerio

(Nukelta Į 6 psl.)
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA O tačiau įvyksta netikėtinumų, 
ypač su demonais.

Iš lūžių kabareto
Ariją! Ariją!..
Iš "Lohengrino" šen mylimą Elzą!
Vidurnaktis vienas
Lai būna prakeiktas
Už amžius ir dienas!...
Ech, šen kabareto šokėjos! -
Man arijos,

Elza
ir vėjas-----

ši ištrauka iš skabeikiškos 
dviejų dalių poemėlės, sakykime, 
yra gana nebloga. Nors Kaune ka
baretų su šokėjom buvo visai ne
daug ir ne ypatingai prašmatnių, 
bet ponia Grigaitienėoperojepui- 
ldai dainuodavo Elzą, o Kipras 
Petrauskas Lohengriną. Pavyko 
pagauti čia nežabotos jaunystės, 
lėbavimo nuotaika ir Skabeikai 
neišvengiamas "prakeikimas”. 
Nors motyvai kiek buršiškai vo
kiški: "Wein, Weib und Gesang 
(vynas, moteris ir daina), bet ko 
gi geresnio tu galėtum tikėtis ka
barete?

Po to prazvimbė penkeri metai 
Ne tiek gyvenime, kiek poezijoje 
Skabeika ėjo kūdnyn ir liūdnyn. 
Tik su žemaitišku atkaklumu ne
kito jo ideologinės, politinės ir 
literatūrinės pažiūros. "Kančia, 
kaip bedugnėse gimstantys klyks
mai, kvatojo tarp smėlio ir bo- 
nių", - bet Leonas vis liko kie
tas laisvamanis, liaudininkas, 
varpininkas, niūrus simbolistas. 
Kai 1927 m. rudenį buvau priim
tas augintiniu {"Keturius Vėjus", 
ne kartą ir jį ten bandžiau vylio- 
ti, žinodamas, kad anksčiau jis 
buvo bemėginąs binkiškai eiliuo
ti. Bet jis - vis griežtai ne. Jis 
esąs ne toks!

Kaip liaudininkų srovės dalyvis 
ir studentas varpininkas žalgi
rietis, jis be abejo liūdėjo po 
gruodžio 17 perversmo, ilgėjosi 
demokratinių laisvių ir jėga nu
šalintos savo filisterių valdžios, 
- ir vėliau parašė net kelis, te
gu ir silpnokus, eilėraščius aiš
kiai politiniais motyvais ta dings
timi, bet šiaipjau vengė poeziją 
maišyti > su politika ir net nejung 
davo jos su protavimu. "Kūrybos 
gelmės, glūdi intuicijoj, pasąmo
nėj, jausmuose, o ne prote", ra
šė jis kartą moksleiviųvarpinin- 
kų laikraštėlyje.

(Restoraniška daina, 1926 m.)

knygoje aprašė, Dievo sutemose 
skendėjusių mūsų įžymiųjų in
telektualų tarpe, kurių taipgi ne
stigo ir literatų tarpe, tik gal 
kiek į priešingą pusę. Maždaug 
tuo pat laiku Putinas galutinai iš
lūžo iš kunigų luomo, Skabeika

se ir vadina. Čia 257 puslapyje 
rašoma: "B. Raila - poetas, bu
vęs trečiafronininkas, vėliau vir
tęs fašistu ir 1944 m. pasitrau
kęs {Vakarus"... Gražiai parašy
ta, ypač kad poetas, į ką žiūriu 
kaip į nepatikimą komplimentą. 
Fašistu "virsti" irgi man dar 
niekad neteko, ir tai tokia pat 
tiesa, kaip kad į Vakarus pasi
traukiau 1944 m. Aš nepasitrau
kiau, o aplinkybių buvau privers
tas nuo okupanto pabėgti, ir ne 
1944, o dar 1940 metais).

Skabeikos staigus posūkis į 
"kairę" buvo netikėtas ir beveik 
slaptas. Kiek atsimenu, "Trečio 
Fronto" aktyvistų kolektyvui stei
giantis, jis nebuvo nei kviečia-

lūžo iš liberalo ir simbolisto 1 
kaž kokį dar neaiškų socializmo 
agitatorių, Salomėja Nėris iš atei-

mas, nei kalbinamas, nors šiaip 
su juo kiekvienas iš mūsų gerai 
sugyvenom, kai kurie draugavom

Ir štai 1931 metais jame įvyks
ta staigus lūžis.

Ak, tie lūžiai, kurių taip aps
tu buvo, kaip kun. S. Yla savo

tininkės visiškai nulūžo į bolše- 
vikę, keturvėjininkas Tilvytis, it 
beržas svyrūnėlis, linko į tre- 
čiafrontininkus, o aš, socialis
tas ir vienas iš "Trečio Fronto" 
žurnalo steigėjų, nulūžau į "fa
šistą".

(Taip mane sovietinės knygos 
redaktoriai paaiškinimų išnašo

ir dažnai matydavomės. Gi ne
traukiamas todėl, kad buvo tam 
reikalui laikomas visiškai bevil
tišku kazusu. Koks iš to niūraus 
individualisto ir simbolisto galė
jo būti aktyvistas? Ką jis kita ga
lėjo pasakyti, kaip tik apie savo 
"demoniškus skausmus papilvė
je", kaip jį nekartą erzindavom?

Gaila, nei sovietinio Skabeikos 
raštų leidinio redaktoriai, nei 
liudininkai memuaristai (Venclo
va, Miškinis, Šimkus, Butėnas ir 
Gučas) nepateikia jokių tiksles
nių duomenų ir datų apie jo lūžį. 
Aš irgi dabar nepaėgiu tiksliai 
prisiminti, ar tai įvyko prieš pat 
jo atsivėrusią plaučių ligą ir at
sigulimą šv. Luko ligoninėn, ar iš 
jos išėjus, prieš vykstant J Pane
munės džiovininkų sanatoriją. 
Bet tai įvyko tais mėnesiais jo 
gyvenimo tragedijos pradžioje, 
1931 metais.

Jis susitiko suVenclova ir ma
nimi ir parodė rankraščiuose po
rą savo naujų eilėraščių. Vienas 
iš jų buvo pavadintas neįprastai 
- "deklaracija" ar "manifestas".

Priešingai negu dabar, anais 
laikais rašytojų manifestai dar 
buvo madoje. Tai paveldėjimas iš 
19 šimtmečio romantikų, kada 
manifestus mėgdavo skelbti ypač 
poetai, kai kada ir dramaturgai. 
Toks manifestas juk buvo ir Ado
mo Mickevičiaus "Odė jaunys
tei", tik ne nuogai agitacinis, o 
poetiškai pergyventas. Šio am
žiaus pradžioje irgi neretai pa
sigirsdavo rašytojų ar dailininkų 
programiniai pareiškimai, kurių 
vienas iš garsiausių buvo Mari- 
netti ir jo grupės "Futflristų ma
nifestas".

Kaip matyti, Skabeika taip pat 
dar tikėjo deklaracijų galia ir bū
tinumu. Tik mes vėliau daugumas 
nustojome manifestais tikėti, ir 
per pastarus tris dešimtmečius 
aš nebeprisimenu kokio nors 
smarkesnio literatūrinio mani
festo. Tasai iškilmingas spor
tas daugiau perėjo į politikų ran
kas. Po šio karo Amerikoje mes 
tegirdėjome gangreit tik vieną 
bostoniškių sumanytą "pasiprie
šinimą kultūriniam nuosmukiui", 
kuris vėliau visų buvo pradėtas 
populiariai vadinti... nuosmukio 
manifestu. Bet ką tu čia daug 
beišmanifestuosi, kai nuosmukis 
užgula?

Skabeikos deklaraciją skaitė
me maloniai nustebę, juokauda
mi, bet ir patenkinti. Tai buvo jo 
demoniškas atsisveikinimas su 
simbolizmu, beveik viso ligšioli
nio savęs pasmerkimas ir pasi
ryžimas kaž kokiam naujam. - 
"didelės akcijos gyvenimui". Ja
me įvyko revoliucija prieš save 
patį ir už "tikrumo tendenciją”. 
Mes pasisiūlėme, ir Leonas mie
lai sutiko, kad jo deklaraciją dar 
verta redaguoti, taisyti, gerinti. 
Man rodos, kad Venclova pasiūlė 
pakeisti antraštę ir pavadinti ne 
deklaracija, o "Žodis dėl litera
tūriškos akcijos", kas ir buvo pa
daryta. Griozdiškiau ir publicis- 
tiškiau nebegalima buvo sugal
voti.

Bet šiaipjau Venclova kūrinį 
rimčiau taisė, "majakovskiškai" 
laužė eilutes, ir reikia tiesą pa
sakyti, taisytojas kartais jis bū
davo neblogas: surasdavo tai kokį 
retesnį, spalvingą ir rėksmingą
—

žodį ar frazę, arba kokį naują, 
neįprastą rimą. Sakyčiau, kai 
kada jis labiau vykusiai gebė
davo pataisyti ir pagerinti drau
gų eilėraščius, negu pats sa
vuosius parašytu

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).

• teniso aikštė
• vakare tėvams išvykus 

prižiūrimi vaikai.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDELIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

1 1Z>0/ DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
/O KETVIRČIAIS... INVESTMENT

SĄSKAITOMS.

”SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

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

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;
Suburban Phone: 656-6330.
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"Ačiū už Dirvos iškarpą 

su išl rankom iš mano laiš
ko. Nesirengiu konkuruoti 
su profesionalais repor* 
teriais, tačiau tie labai daž
nai smarkiai prašauna pro 
šalį . ..

Klausi, kaip atsitiko, kad 
Vietkongas galėjo padegti 
aviacijos benzino tankus 
čia Danange? Sakai, kad ži
nia apie tai buvo apibėgusi 
pasaulio spaudos pirmuo
sius puslapius. Pas mus tai
nebuvo didelė sensacija. 
Kiek aš žinau, aviacijos 
veikla dėl to nenutrūko nei 
vienai sekundei. Nežinau 
kaip Vietkongui pasisiekė 
prašliaužti pro mūsų ar 
ARVN (P. Vietnamo) sar
gybas aplink Danangą. ta
čiau tokie incidentai dar il
gesnį laiką bus galimi.

Prieš porą dienu (laiškas 
rašytas rugpiūčio 12) ko
munistai minosvaidžiais ap
šaudė mūsų batalijono tan
kų parką. Tai atsitiko 2 vai. 
ryto. Tos dienos išvakarėse 
kelių kaimų gyventojai bu

vo įspėti pasiruošti evaku*- 
acijai iš savo namų kitoje 
upės pusėje. Per tą proga 
kilusį sąmyšį ir sujudimą, 
pora ar gal net daugiau ma
žų partizanų būrelių suge
bėjo arčiau prišliaužti prie 
mūsų stovyklos ir lygiai 
antrą valandą iš Įvairių po
zicijų atidengė minosvai
džių ugnį. Jų 60 mm mino
svaidžiai pasiekia taikinius 
už 3.000 jardų, o 81 mm — 
4.000 jardų. Kartu pasigir
do ir paskiri šautuvų šū
viai. Tie, aišku, negalėjo pa
daryti jokios žalus, bet tik 
apsunkino susigaudvma. iš 
kur puolama. Minosvaidžiai 
nepadarė jokios žalos tan
kams, tačiau sužeidė keletą 
netoli tankų miegojusių ka
riu. Mūsų artilerija po kelių 
minučių jau galėjo apšau
dyti tą vietą, iš kur buvo 
paleisti minosvaidžių svie
diniai, tačiau taisyklės 
(Rules of Engagement) rei
kalauja prieš panaudojant 
sunkiuosius ginklus būti vi
sai t ikram, kad dėl to nenu
kentės civiliai gyventojai, 
šiuo atveju išsiaiškinimas 

truko net 45 minutes. Ir tik 
po to, susižinojus su vietna
miečiu administracija, atė
jo leidimas šauti iš visų pa
būklu, bet tai jau neturėjo 
jokios prasmės. Vietkongas 
apšaudęs iš minosvaidžių, 
(patyrę kariai per penkias 
minutes gali paleisti 35 
sviedinius), bėgo atgal kiek 
tik koios nešė. Beveik nėra 
prasmės toje vietoje, iš kur 
buvo paleista ugnis ir ieš
koti.

Tokie incidentai, kaip sa
kiau. dar ilgesni laiką bus 
galimi, tačiau Vietkongui 
darosi vis sunkiau ir sun
kiau oneruoti. nes mes rim
tai užsiėmėm Tealestate biz
niu’ t. y. kontroliuojam vis 
didesnius plotus.

Jei sykį mes ateiname į 
kokį kaimą, jo gyvento
jams turi būti aišku, kad 
mes ten ir pasiliksim. Už
imdami vieną po kito kai
mus mes rūpestingai juos 
iškratome, pašaliname spąs
tus, iškastus apkasus ar 
'lapių olas’. Mes pasiūlome 
gyventojams iš savo ištek- 

lii.i medicinos pagalbą, ku
rios jie yra labai reikalingi 
ir ja mielai naudojasi. Pa
dedame atstatyti mokyklas 
ar kitus viešuosius pastatus 
ir net kartais privačius na
mus. Paprastai tie pastatai 
iš kur būname apšaudomi 
yra sudeginami ar patys su
dega prasidėjus susišaudy
mui. Jie iš šiaudų ir bambu
ko, lengvai degančios me
džiagos.

Dėl tokio namų degini

Vietnamietis karys prie sudaužyto tilto

mo reikia paaiškinti, kad 
normaliai kiekvienas viet
namiečiu namas turi po ke
letą slėptuvių. Dvidešimt 
metų šiame krašte siaučiant 
karui, partizanams kovo
jant prieš japonus, prancū
zus ir dabar prieš mus ir 
pietų Vietnamo karius bei 
policiją, nuolat vykstant 
sus išaudymui, gyventojai 
turi apsirūpinti slėptuvė
mis ir atsarginiais išėji
mais — tuneliais. Jei tokios

■ 
slėptuvės yra paprastos, 
laikome tai normaliu daly
ku. tačiau kartais pasitaiko 
jų labai komplikuotų ir ta
da jauti, kad čia slypi koks 
mažiau švarus užsimoji
mas. Paprasčiausias daly
kas i tokią slėptuve įmesti 
fosforo granatą. Toji duo
da apsčiai baltų dūmų, ku
rie dažnai iškyla toli nuo 
namų įrodydami, kad esa
ma tunelio. Paprastai tie 
tuneliai veda į upę, upelį.
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MUSU SPAUDA IR MES d)

Lietuvių laikraščiai 
seniau

Mano pažintis su lietuvių spau
da Amerikoje prasidėjo ne nuo 
vakar. Tai {vyko kiek anksčiau. 
Skaitant nuo dabar, lygiai prie? 
55 metus.

Savo "žurnalizmą" pradėjau 
a.a. Antano Olšausko (A. Olio tė
vo) spaustuvėje, kur, kaip ir de
ra vaikigaliui, buvau spaustuvės 
"velniukas", besimokantis ir vi
siems galams prisiruošiantis dar
bininkėlis. Už savo darbą spaus
tuvėje per 54 valandas savaitė
je gaudavau tais laikais atitinkan
ti atlyginimą — du doleriu ir 50 
centų... Iš tos stambios sumos 
už gatvėkarius, važiuojant Į dar. 
bovietę ir namo, per savaitę rei
kėdavo išleisti 50 centų. Tad man 
atlikdavo kitiems reikalams tru
put} mažiau kaip du doleriu. Iš tų 
pinigų reikėdavo duoti tėvams už 
išlaikymą... $1.50, tai mano rei
kalams likdavo 40 centų.

Nuo to laiko ligi šių dienų bu
vau ir protarpiais tebesu gana ar
ti visų mūsų lietuviškų laikraš
čių ir knygų leidyklų. Buvau įsi
rengęs Farmoje spaustuvę su li- 
notipu ir 1.1. Šioje srityje prak
tiškai perėjau beveik visus rei
kalingiausius amatus. Užbaigęs 
"velniuko" laikotarpi, išmokau 
raides rinkti linotipu. Kiek vė
liau, išpirkau dali Žemaičio 
spaustuvės, taigi, virtau spaus
tuvės savininku. Dar po to, kai 
Draugas buvo savaitraščiu ir per
sikėlė J Chicagą, buvau jo rei
kalų vedėju. Paskui vėl grĮžau 
pas Olšauską, ir tada su p. Pa- 
jausku nupirkome jo spaustuvę. 
Galiausiai iš Olšausko atpirko- 
me ir tais laikais jo leistą popu
liarią "Lietuvą". Ir po visų tų 
patyrimų su spaustuvėmis ir laik
raščiais nukrypau Į kitąsritĮTa- 
bor Farmoje...

Ar gailiuosi šiandien savo jau
nystės metų ir tų patyrimų, ne 
visada saldžių? Ne, ne tik nesi
gailiu, bet turiu pasakyti, kad 
visuomet turėjau daug malonu
mo, pasitenkinimo dvasioje ir 
jausmą, kad ką nors padariau ge
resnio ne tik sau, kiek savo bend
ruomenei, visiems lietuviams.

Dabartinio Dirvos vajaus ve
dėjų paprašytas ta proga prisidė
ti prie vajaus minčių aiškinimo, 
galvojau, kad mūsų sesėms ir bro
liams naujiems ateiviams gal bus 
{domu sužinoti ar bent dar kar
tą priminti, kaip mūsų laikraš

džiungles ar . . . kapus. Mat, 
kapai paprastai būna sau
sose vietose, kurių vanduo 
nepasiekia užtvenkus lau
kus ryžiams, žinia, fosforas 
smarkiai dega. Jis išduoda 
ne tik slėptuves bei tune
lius, bet kartu ir sudegina 
visą pastatą.

Vietnamiečiai yra labai 
religingi ar greičiau prieta
ringi. čia labai daug šven
tyklų ir kapų. Nustebau čia 
daug, kur pastebėjęs nacių 
svastikas. Tai laimės ženk
las ir jų daug kapuose.

Aplamai imant vietna
miečiai mūsų nebijo ir pa
prastai dirba savo darbus 
laukuose nekreipdami daug 
dėmesio j pražygiuojančius 
karius.

Jei pastebim, kad žmo
nės nuo mūsų šalinasi, ne
matom besiganančių ar be
simaudančių karvių (van
denų būt falų), galim būti 
tikri, kad kur nors tyko 
k o m u nistiniai partizanai. 
Kadangi jiems sunku su 
maistu, partizanai nenori 
prarasti kontroli u o j a m ų 
galvijų ir juos paslepia. Tuo 
pačiu mes gauname ir įspė
jimą.

Aš žinau, namuose dėl 
mūsų kariavimo būdo, ku
ris toli gražu nėra toks 
griežtas, koks turėtų būti, 
kai kada kyla didelis pasi
piktinimas. Dėl tų sudegin
tų namų, netyčia naktį nu
šauto prabėgančio vaiko, 
dėl marinų, kuriuos per 
klaidą nušovė patys mari

čiai per tą beveik šešių dešim
tų metų laikotarpi Amerikoje 
gimdavo, gyvendavo ir... mirda
vo. O ir senesniems mūsų lietu
viams gal bus Įdomu prisiminti, 
kiek jiems teko ir buvo malonu 
dirbti lietuvišką darbą praeity
je. Kas domisi ar studijuoja žur
nalistiką, apie tai būtų medžia
gos ir dar kiek gyvų liudininkų 
parašyti ištisą studiją. Ką aš, ne 
rašytojas, o tik Į pensiją besitrau - 
kiantis (Ūkininkas) prie to galė
čiau šiek-tiek prisidėti, tai ne
bent keliomis atsiminimų pasta
bomis.

LAIKRAŠTIS -- PRIEDAS PRIE 
BIZNIO

Mūsų ankstyvesnieji lietuviški 
laikraščiai Amerikoje dažniausia 
laikydavosi ne iš pajamų už pre
numeratas. Asmenys, kurie tuos 
laikraščius leisdavo, šalia to, tu
rėdavo ar tai bankelius, ar knygų 
pardavimo Įstaigas (knygų biznis 
anais laikais būdavo daug geres
nis, negu dabar, kartais visai ap
čiuopiamai pelningas). Kiti buvo 
išplėtę laivokarčių bizn(, vertėsi 
kaip notarai, pagalbos teikėjai pi
lietybės ir panašiais reikalais.

Tokių verslu^ leidėjams laik
raščiai atlikdavo dvejopą paskir
ti. Pirma, davė dvasinio pasiten
kinimo, žinant, kad tuo priside
dama prie lietuvybės išlaikymo 
ir lietuvių kultūros ugdymo. Ant
ra, leidėjas galėjo laikraštĮ lais
vai naudoti savo biznio garsini
mui, būti žinomu dideliam skai
čiui lietuvių, kurie pasinaudos jo 
patarnavimais ne už dyką. Tai bu
vo interesų sujungimas pagal pa
tarlę: ir vilkas sotus, ir avis 
sveika...

Laikraščių prenumeratos tuo
met būdavo neaukštos, apie dudo- 
leriu metams už savaitlnĮ laik
rašti, tegu pinigas tada buvo ir 
žymiai brangesnis^ kaip dabar. 
Nebuvo tokie brangūs ir darbi
ninkai, ir popierius, ir kitos spau 
dos medžiagos. Tad laikraščių lei
dėjai nekartą turėdavo ir pelno 
iš prenumeratų, jeigu laikraščio 
skaitytojų skaičius pasiekdavo 5, 
kai kada 8 ir daugiau tūkstančių. 
Anų laikų Amerikos lietuviai, 
kaip dabar dar kartais pasako
ma, buvo "tamsūsberaščiai",bet 
jie daug daugiau skaitė lietuviškų 
laikraščių ir knygų, uoliau daly- 

nai (tokių tragiškų atsiti
kimų irgi pasitaiko) kelia
mas triukšmas. Tačiau dėl 
to besijaudiną užmiršta pa
grindinį faktą, kad čia 
vyksta tikras, brutalus ir 
purvinas karas. Ir mes esa
me čia ne tam, kad j j pra
laimėti ...

Komunistų kariavimo bū
dai turi daug pirmenybių. 
Jie išnaudoja vietinius gy
ventojus. jų fatalizmą, per- 
kentėjus tiek daug sunkių 
dešimtmečių. Jų partizanai, 
ypatingai maži smogiamie
ji daliniai, smogia ir tuo
jau bėga, yra gerai apmo
kyti. Galima sakyti, jie yra 
specialistai, tačiau jie ne
gali išeiti į atvirą kovą prieš 
mus. Jie turi trauktis ir 
traukiasi gyventojams per
einant į nugalėtojų pusę.

žinoma, kad gyventojai 
dėl to daug kenčia. Bet ar 
tas pats nebuvo Lietuvoje, 
Vokietijoje ir kituose kraš
tuose. Ir jaučiant jiems vi
są simpatiją nereikia už
miršti, kad ir mes turime 
nuostolių. Per penkias sa
vaites kai stovi'čia mūsų 
batalijomis, mes patyrėme 
nuostolių sužeistais ir net 
užmuštais. Ir patikėkit 
man, jie buvo tikrai puikūs 
vyrai.”

DIRVOJE GALIMA
ĮSIGYTI NAUJŲ 
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

vaudavo susirinkimuose, negu 
dabar. Lietuviškos pariotiškos 
dirvos veikėjui, turinčiam rei
kalą su spauda ir knygomis, anuo
met buvo daugiau galimybių.

Vertindami Amerikos lietuvių 
judėjimų istoriją ir spaudą, tą 
faktą visuomet turime atsiminti. 
Spauda visuomet turi Įtakos Į vi
suomenę, bet ir visuomenės nuo
taikos jautriai atsiliepia į spau
dą — gali ją kelti ir stiprinti, 
kaip lygiai gali ją marinti ir su
naikinti. Jei spaudai nesiseks, at
sakomybės reikia ieškoti abiejo
se pusėse. Gal leidėjai ir re
daktoriai negabūs, nesugeba, bet 
gal ir visuomenė yra "negabi" 
savo kultūrai, kalbai ir dvasios 
reikalams. Tokiai visuomenei 
nebegali padėti joks leidėjo pi
nigas, joks gabiausio redakto
riaus ir rašytojo stengimasis.

BE AUKŲ NEIŠSTVERSDAVO

Padėtis pasikeitė, kai lietu
viški laikraščiai perėjo Į rankas 
tokių privačių asmenų, kurie ne
turėjo pašalinių stambesnių 
verslų, o norėjo ir turėjo tik iš 
to laikraščio pragyventi. Išsi
versti vien iš prenumeratorių 
Įplaukų ne visada buvo galima. 
Kaip dabar, taip ir anksčiau ne
užtekdavo ir pajamų už skelbi
mus. Amerikiečių firmos pra
eityje dar rečiau duodavo skel
bimų lietuviškiems laikraš
čiams, kaip dabar. Anuomet mėg
davo dažniau garsintis visokie 
stebuklingi "daktarai" su savo 
"stebuklingais vaistais", plaukų 
atželdymais ant nuplikusios gal
vos, stebuklingi venerinių ligų 
"daktarai" ir pan. Sąžiningesni 
leidėjai - redaktoriai tokių mela
gingų skelbimų nepriimdavo, 
nors už juos būdavo gerai apmo
kama.

Nuo tų laikų lietuvišką laik
raštĮ, jo leidėją-redaktorių ga
lėjo išlaikyti tik papildomos au
kos, šalia prenumeratų. Laikraš
čiai pradėjo rengti balius, kon
certus, teatro vakarus, piknikus, 
iš kurių gaunamas pelnas ėjo laik - 
raščio ir jo "štabo" išlaikymui. 
Ir tas buvo neslepiama, aiškiai 
pasakoma, kad atvykęs Į paren
gimą ir kiek išleidęs savo malo
numui, tuo prisidės ir prie laik
raščio palaikymo. Taip daroma 
ir dabar. Ir taip turės būti daro
ma, juo dažniau ir plačiau , tuo 
geriam

Dabar jau atvirai sakoma ir 
tiesiai prašoma duoti laikraš
čiams aukų grynais pinigais. To
kia forma be abejo yra labai šal
ta, kai kam net nemaloni, ji vadi 
narna "ubagavimu"... Betištik- 
rųjų tai gal pats tinkamiausias 
būdas lietuviškai spaudai padė
ti. Juk iš Įvairių parengimų laik
raštis tikrumoje tegauna tik ne
dideli procentą to, ką Į juos at
silankęs tautietis išleidžia, už 
bilietą susimoka, pravalgo, pra
geria. Tos jo išlaidos laikraščio 
neleidžia, nieko jam nepadeda, o 
tik pelno likučiai. Yra daug ge
riau, jeigu jis tiesiai laikraščiui 
paaukoja 10 dolerių, negu Į pa
rengimą atėjęs ten išleis 25 do
lerius, iš kurių tik dalis duos 
tiesioginio pelno leidėjams. Ži
noma, tautietis tada pats turės 
mažiau malonumo. Bet iš viso, 
tokie suėjimai suartina laikraš
čio rėmėjus, skaitytojus tarpu
savyje ir sustiprina jų nuotaiką.

Laikraščiui būtų dvigubai ar 
trigubai didesnė nauda, jeigu toks 
tautietis, kuris skundžiasi.kadiš 
parengimo jis neturėjo didelio 
malonumo ir ten tik išleido 10 
dolerių "laikraščiui paremti", 
tiesiai nusiųstų laikraščiui tą 10 
dolerių auką. Tada tai būtų tik
ras parėmimas ir kaip tik tiek 
dolerių vertas. O ką jis išleido pa
rengime, tai iš to gal tik 2 ar 3 
doleriai teks leidyklai, nes juk 
pirmiau reikia apmokėti valgius, 
gėrimus, salę, orkestrą, kai ka
da atlyginti žymesniems progra
mos išpildytojams ir t.t.

Kitame numeryje: Bend
rovių laikraščiai.

Jau vienuolika metų kai Vasario 16 gimnazijos evangelikų jaunimo ratelio nariai kasmet vyksta va
saros atostogų Į Norvegiją, Nils Seim {kurion sotyvklon. Šiemet liepos 10 d. buvo išvykę 16 mokinių. Nuo
traukoje mokiniai pasiruošę kelionei Į Norvegiją Weinheimo stotyje. Iš kairės: Staršinovas Aleksand
ras, Palavlnskas Ričardas, Grovas Gintautas, Ditrikas Eduardas, Valiūnas Algis, Černiauskas Alvinas, 
Petrauskas Domas, Dilba Edvinas, Radionovas Kristijonas, Pauliukevičius Algimantas, Štolcas Ger
hardas, Krauzė Manfredas, Krauzė Alvinas, Gumuliauskas Rimantas, Hermanas Arturas ir Evangeli
kų Jaunimo Ratelio vadovas mokyt. Fr. Skėrys. Artūro Hermano nuotrauka

POPULIARĖJA LINOTIPININKU 
SPECIALYBĖ

Linotipininko specialybės 
žmonės mašinomis, kartais 
labai sudėtingomis, paruo
šia tekstą spausdinimo ma
šinoms spausdinti. Toji spe
cialybė spaustuvės darbe 
laikoma viena iš geriausių: 
darbas pastovus, neblogai 
atlyginamas ir nesunkiai 
gaunamas. Naujų linotipi
ninkų paruošimas daugiau
siai atliekamas trijose uni
jos išlaikomose mokyklose 
New Yorke, Los Angeles ir 
Phoenix, Ariz. Automatiza
cija, su kuria unija smar
kiai kovoja, be abejo, atei
tyje sudarys nemaža sun
kumų tiems, kurie dirba 
laikraščiuose, nes laikraš
tinės žinios prie šiandieni- , 
nės technikos labai nesun
kiai gali būti renkamos iš 
vienos centrinės ir visam 
kraštui perduodamos t. v. 
teletipo būdu, kaip dabar 
pvz. surenkamos statistinės 
žinios iš akcijų biržos. Jei
gu unijos, kurios ligi šiolei 
šią kovą vedė gana sėkmin
gai, ateityje pralaimėtų, vi
same krašte išsibarsčiusios 
laikraščių leidyklos nepasi
gailėtų įsigyti brangiai kaš
tuojančias teletipo mašinas 
ir jomis susirinktų didžiąją 
laikraštinės medžiagos da
lį jau be linotipininkų.

Kaip ten bebūtų, laikraš
čių vietinės žinios, skelbi
mai, knygos, komerciniai 
įvairiausi darbai ir p. nieku 
būdu neapsieis be mūsų 
aukščiau minėtos specialy
bės žmonių. Todėl visi tie, 
kurie kada nors ryšis vie
nokiu ar kitokiu būdu įsi
gyti šia specialybe, artimo
je ateityje negali tikėtis 
bet kokių ypatingų sunku
mu su tos specialybės pa
naudojimu. vpatingai jeigu 
labai gerai mokama žodžiu 
ir raštu anglų ir kt. kalbų.

Linotipininko specialybę 
yra įsigiję nemaža įvairiau
sių kitokių profesijų žmo
nių, kurie savo gyvenime 
niekada nėra net pagalvoję 
kada nors dirbti spaustuvė
je. Taip šiandien pamatysi
me linotipu dirbant ne vie
ną lietuvį rašytoją, žurna
listą, karininką, mokytoj:.! 
ar dar kitą, kurie savo tu
rėtų specialybių negalėjo 
pritaikyti šiame krašte. Li
notipininko darbas reika
lauja nuolatinio dėmesio ir 
galvojimo, ir tatai labai ar
tima europinės prigimties 
žmogui, kurie šioje spaus
tuvės darbo šakoje sudaro 
nemaža visų dirbančiųjų 
procentų.

šiandien būtų tikrai ne
lengva išskaičiuoti, kas iš 
mūsiškių žmonių dirba 
s pati stuvėse linotipininko

darbą, pramokę jo čia arba 
paskutiniais prieš emigra
ciją metais Europoje. Kiek 
žinoma, tokia populiarėjan
čia specialybe verčiasi Cle
velande K. S. Karpius ir Al. 
Laikūnas — abu amerikie
čių spaustuvėse; Los An
geles ; B. Brazdžionis — 
Lietuvių Dienose, A. Miro
nas ir A. Rugys — ameri
kiečių spaustuvėse; J. Ve- 
degys ir VI. Būtėnas — 
Chicagos Drauge; Bostone: 

S. Balzekas, Jr. susipažĮsta su Lithuanian Sports Review ir lei
dinio redaktorium P. Žumbakiu. Balzeko automobilių prekybaChica
goje remia lietuvių sportinę veiklą ir Įgalina savaitinę sporto ap
žvalgos transliaciją Margučio radijo programoje.

P. Petručio nuotrauka

LIETUVIŲ SALĖ-SVĘTAINĖ

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

Tai sava, lietuviška pastogė įvai

riems parengimams, koncertams, susi

rinkimams, parodoms, vaidinimams, šo

kiams rengei.

REMDAMI SAVUS — REMIATE 

SAVE.

P. Pilka — J. Kapočiaus 
leidykloje ir Ant. Gustaitis 
— Keleivyje. Sąrašas bus 
anaiptol nepilnas, jeigu prie 
jo prijungsime šią specia
lybę iš Lietuvos atsivežu
sius kaip K. Škėmą, A. Ru
siną ar Dirvoj dirbantį H. 
Macijauską.

Apskritai, šiandien vie
nokį ar kitokį darbą spaus
tuvėse dirba nemaža mūsų 
žmonių. Būtų tikrai pravar
tu ir jie patys nesigailėtų, 
jeigu spaustuvės amato 
pramoktų ir juo imtų vers
tis ir daugiau mūsiškių.

(Ins)
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bei lapiniai.
Ieškant naujų tekstūros efektų 

ir kitų naujenybių, galima pri
taikyti dar visą eilę deginimo bū
dų, vartojant Įvairiausias prie
mones: skystą šviną, Įkaitintus 
svarius metalo gabalus, Įkaitin
tą smėlĮ, žvyrą, akmenis, stiklą, 
geležies trupinius ir kt.

Pačią Įspūdingiausią liepsnos 
tapybos priemonę išgauti gilia
spaudės grafikos efektus M, Iva
nauskas rado tik pereitais metais 
ir kol kas nori pasilaikyti savo 
kūrybai.

Deginimas, kaip ir kitos meno 
šakos, reikalauja, be pagrindinių 
piešimo dėsnių žinojimo, dar ir 
pojūčių išlavinimo, kad kūrėjas 
sugebėtų operuoti liepsnos veiki
mu: Įkaitinta viela, geležies ga
balu ar dujomis.

M. Ivanausko medyje išdegintas paveikslas "Lietuvos praeitis", kuris drauge su kitais jo "liepsnos 
tapybos" darbais išstatytas parodoje Chicagoje, Teodore Roosevelt mokykloje, 50th Avė. ir 15th St., 
Cicero, III. nuo rugpiūčio 28 iki rugsėjo 5 d.

LIEPSNOS TAPYBOS PARODA CHICAGOJE
Deginimas medyje ir odoje nau

dojamas {vairių specialistų pri
taikomojo meno srityje, smul
kioje ornamentacijos plotmėje, 
vartojant smailą kaitinamą ada
tą arba kilpinės formos vielelę.

Jau prieš trisdešimt metų M. 
Ivanauskui parūpo, kaip iš degi
namų taškų bei trumpų brūkš
nių pereiti { laisvą deginimo tech
niką, siekiant reljefinės garviū- 
ros bei giliaspaudės grafikos 
efektų. Pirmasis etapas buvo už
fiksuotas 1936 m., o antrasis — 
{ giliaspaudę grafiką panaši 
— liepsnos tapyba išban
dyta tik 1962 m. Amerikoje.

Reljefiniai deginimo graviūrai 
vietoj iki tol vartotos smailios 
kaitinamos adatos M, Ivanauskas 
panaudojo Įkaitinto atsuktuvo ašt
rią briauną ir jo plokščius šonus. 
Aštrumu buvo apibrėžiami pieši
nio kontūrai, o braukiant plokš
čiu atsuktuvo paviršiumi (kaip 
teptuku) per medĮ buvo išdegina-

Laiškai...
(Atkelta iš 3 psl.) 

malonės gauta nepriklausomybė 
ir iš to sekęs artimas bendravi
mas su Vokietija toms tautoms 
palaikyta nusikaltimu.

Pagaliau kokia prasmė kovoti 
dar dėl Vilniaus, kada Lietuva po- 
tenciališkai jau vokiečių pasiim
ta? Vėliau turėjo sekti jos fakti
nis okupavimas. Tik rugp. 23 d. 
susitarimo revizija rūgs. 28 d.

mi norimų tonų patamsinimai bėi 
šešėliai. Deginimo procesui pa
greitinti iš karto buvo kaitinama 
keletas atsuktuvų ir darbe vie
nas po kito keičiami. Po dviejų 
kruopštaus darbo metų buvo jau 
galima parodyti pasiektus rezul
tatus visuomenei: 1938 m. Kaune 
buvo surengta pirmoji M. Ivanaus
ko paroda. Buvo išstatyta apie 50 
kūrinių išdegintų medyje: orna
mentuotų dėžučių, taurelių, va
zelių, lėkščių ir portretų. Visuo
menės susidomėjimas ir naujojo 
ugnies meno pamėgimas autorių 
paragino toliau dirbti šioje sri
tyje. Spaudoje paroda buvo Įver
tinta palankiai.

TollmesnĮ darbą sutrukdė ant
rasis pasaulinis karas. Karui pa
sibaigus, atsidūrus toli nuo gim
tojo krašto ir ieškant pragyveni
mo šaltinių, gražioje Bavarijoj 
M. Ivanauskas Įkaitinta geležim 
vėl ėmė marginti visokius med- 
džio dirbinius ir portretus, ku
riuos mielai pirko ir užsakinėjo 
bavarai, JAV-bių kariai ir lietu
viai. Šio laikotarpio (1945-49 
metų) medžio deginimo darbai, 
kurių susidarė ligi 500, pasižy
mėjo Įkaitintos geležies ekspre
sija, formų ir tematikos Įvairu
mu. Vietos vokiečių spauda au
toriaus pasirodymus tremtinių 
parodose vertino, kaip tos meno 
šakos meisterio darbus.

Brazilijoj gyvendamas 1948- 
58 metais, deginamąją grafiką 
bei tapybą patobulino technikos 
atžvilgiu. Be anksčiau Vokietijoj 
vartotų geležies Įrankių, pradė
ta vartoti elektros kaitinama

Įvairios formos ir storumo vie
la. Piešinys vėl grĮžo Į subti
lių linijų ir plastinio meno for
mas, nes jau skubėti nereikėjo.

Atsikėlus Į JAV-bes, atsidarė 
nauji kūrybos horizontai. Aukš
tas ekonominis gyvenimo standar
tas ir Įvairūs technikos pasieki
mai leido per trumpą laiką, per 
paskutiniuosius ketverius metus, 
padaryti ui, kas išdėstyta dabar 
vyksunčioje apžvalginėje darbų 
parodoje.

Medžiaga gali būti naudojama 
natūralaus medžio lentos, pre
suoto medžio (medienos) plokš
tės, medžio drožlių plokštės, sto
ras popierius - kartonas ir kamš
čio plokštės. Geriausias medis 
deginimui yra tas, kuris neturi 
kietų sakinių metinių rievių. Tam 
tinka liepa, pušis, eglė, beržas, 
kedras ir kt.

įrankiai deginimui vartojami: 
Elektriniai litavimo prietaisai 

su plokščiom galvutėm. Jų pasi- 
rinkirąas yra labai didelis ir Įvai
rus. Geriausiai tinka lengvojo ti
po — pieštuko ar atsuktuvo pavi
dalo lituoklis.

Atitinkamos varžos viela Įjung- 
U Į transformatoriaus sistemą, 
kur vielos formą galima keisti 
pagal reikalą.

Mažieji liepsnosvaidžiai, kurie 
deginimui gali būti vartoja
mi, atitinkamai reguliuojant lieps - 
nos dydį ir atstumą nuo degina
mojo paviršiaus, šiuo būduatlik- 
ta tapyba Įgąuna giliaspaudės, gra. 
fikos pobūdĮ, kur išgaunami nuo 
šviesiausių iki tamsiausių su švel
niais perėjimais tonų piešiniai
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protokolu pakreipė Lietuvos liki
mą tuo keliu, kuriuo ji ir nurie
dėjo.

Mūsuose dabar tėra kartojama 
mintis, kad Lietuva pati atsilm- 
dama Vilnių greičiausiai dabar 
būtų turėjusi satelito statusą ir 
nebūtų paprasta tarybinė respub
lika. Kaip tai būtų galėję atsi
tikti, niekas nesiėmė aiškinti. 

Jei Lietuvos susiglaudinimas 
su vokiečiais žygiuojant Į Vilnių 
ir būtų sukliudęs rūgs. 23 d. pro
tokolo reviziją ir ji būtų palikusi 
vokiečių politikos sferoje iki 1944 
m., tai bolševikinės okupacijos po 
to laiko ji tikrai nebūtų išvengu
si. Tada bolševikai greičiausiai 
ne satelitu būtų Lietuvą pavertę, 
bet suruošę jai Rytprūsių likimą. 
Kuo tada būtų virtusi Lietuva? 
Gal kokia rusiška "oblast" ir daug 
daugiau kolonizuota sovietinėmis 
tautomis nei dabar. Tai galėjęs 
būti vienas "daug blogiau".

O mums išeiviams gal būtų 
buvęs primestas ęx enemy sta
tusas. Mūsų vargai Vakaruose 
nuo to būtų žymiai padidėję ir 
emigracijos sąlygos labai labai 
pasunkėjusios. Čia būtų buvęs ki
tas "daug blogiau".

Visa kas pasakyta yra tik prie
laidos ir jos griežtai istoriškai 
galvojant net ir neleistinos. Mat, 
istorija turi reikalo vien su Įvy
kiais, o ne su visokiomis gali
mybėmis. Ji klausia, kas buvo, 
o ne kas galėjo būti. Bet mūsų 
emigrantinėje būsenoje mėgsta
ma pakalbėti apie tuos lemtin
gus 1939-40 metus ir pasvarstyti 
"kas turėjo būti padaryta ir kas 
nepadaryta". Tebūna šie sampro
tavimai atsiliepimas Į panašias 
kalbas ir kartu atsakymas B. Rai
lai dėl jo keltų minčių.

J. JAKŠTAS 
Cleveland

MIELI TAUTIEČIAI!
Pasiremdami ilgamečiu patyrimų ir nuolatiniais preky

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

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

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

P—3: 6 jardai šiltos angliškos vilnonės medžiagos dviems 
paltams ir 314 jardų ekstra geros viln. angį, medžiagos kos
tiumui tik už $75.00.

V—3: 10*/, 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 siuntinį: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis įvai
rių spalvų; 6 itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės 
ir 3 škotiškos vilnos arba oriono labai šilti susegami arba 
per 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, Ltd.
(Z. JURAS)

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

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

L. Venckus. 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Tel. 436-0194.

GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

COSMOS, 327 W. §roadway, So. Boston, Mass.

NUSTOKITE PROSINTI KELNES
Įsigykite vyriškas, atlenktas kelnes, kurių 

niekada nereikia prosinti
Nauja Koratron gamyba iš Celanese Fortrel* 
Poyester ir medvilnė suteikia jūsų kelnėm 
nuolatinį kantų ir siūlių lygumų!
Tai tiesa, tos naujos kelnės niekada nereikalingos 
prosinimo! Išplaukite jas, įdėkite į džiovintuvą ar 
pakabinkite ... jos paruoštos dėvėjimui' Koj-atron * 
gamyba išlaiko jų formą. Lieka jos lygios ir nesu- 
siraukšlėja. Gaunamos juodos, gelsvai rudos, aly
vinės, melsvai alyvinės.

STILIUS A. Diržas kilpos stiliaus — Tinka visiems dydžiams

Inseom slzes 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42
29 X X X X X X X X X X

30 X X X X X X X X X X

31 X X X X X X

32 X X X X X X

Celanese Fortrel* yra 
Fiber Industries Ine. 
fabriko ženklas. For
trel* medžiaga išlai* 
kanti savo pažadą.

Užsisakykite tikslų dydį B stiliuje. K'ontinentalinis liemens dydis 29 iki 36. 
Įsiūtu kantu 29 iki 32.

Užsakymai priimami paštu ir telefonu .. . Skambinkite CH 1-3070

BASEMENT MEN’S CLOTH1NG ALL 5 STORES
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

• Birutės Pautienytės pa
vardė per klaida buvo pra
leista komiteto sąstate, 
spaudos komisiios atsiųsta
me pranešime. B. Pautieny- 
tė į lapkričio 13 d. manifes
tacijai remti komitetą Cle
velande įeina kaip jaunimo 
atstovė.

• Vincas Gelgotas, buvo 
parvykęs praleisti savo 
atostogas Clevelande, šei
mos ir artimųjų tarpe. Rug
piūčio 22 d. išvyko atgal į 
Fort Ord, Caiif., kur dabar
tiniu metu atlieka karinę 
prievolę dirbdamas kariuo
menės ligoninėje.

• L.K.D. Sąjungos Cleve
lando skyrius rugpiūčio 29 
d., sekmadieni, 2 vai. p. p., 
Čiurlionio ansamblio namų 
sodely rengia gegužinę. 
Skyriaus nariai dalyvauja 
su šeimomis, taip pat kvie
čiami ir svečiai.

• Moterų Sąjungos 36 
kuopos sukaktuvinis — 35 
metų veiklos banketas Įvyks 
Nmiio’e parapijoje rugsėjo 
12 d., 3 vai. p. p. Visi kvie
čiami dalyvauti.

• V. Nagevičienė, mirus 
Onai Karpienei, išreikšda
ma jos vyrui užuojautą, 
skiria 10 dol. Čiurlionio An
samblio monografiios leidi
mui, žinodama, kad velionei 
tas reikalas buvo arti šir
dies.

AR PABRANGS BLUE 
CROSS SVEIKATOS 

DRAUDIMAS?

Blue Cross kreipėsi į 
Ohio valstybės apdraudimo 
departamentą, prašydamas 
leidimo pakelti ligoninės 
patarnavimo premijas 18.6 
proc. Pakėlimas motyvuo
jamas tuo, kad ryšium su 
ligoninių personalo atlygi
nimo padidėjimu, Blue 
Cross šiaurės rytinėje Ohio 
valstybės dalyje turėjo 
daugiau kaip 1 mil. dol.

nuostolių 1965 m. Jeigu 
toks leidimas pavyktų gau
ti, nuo š. m. spalio 15 d. 
apdraustieji turėtų mokėti 
1-2 dol. brangiau kas mė
nesį.

Jeigu ne priimtasis JAV 
sveikatos draudimo įstaty
mas (Medicare), Blue Cross 
būtų turėjęs prašyti pakel
ti ne 18.6 r/<, bet 23.7%, nu
rodo vykd. Blue Cross vice
prezidentas V. R. Burt. Cle
velando miesto meras R. S. 
Locher, gindamas savo 
miesto gyventojų interesus, 
pasisakė kovosiąs prieš ko
kį sveikatos draudimo pa
branginimą. Ohio valstybės 
draudimo dapartamento su
perintendentas W. R. Mor- 
ris pareiškė, jog prieš su
teikiant leidimą, reikalas 
būsiąs stropiai ir ilgai iš
tirtas. Clevelando AFL-CIO 
darbo Federacijos preziden
tas O’Malley išsireiškė, jog 
kiekvieno cento pakėlimas 
turėsiąs būti pagrįstas įti
kinančiu reikalu.

Jeigu toks pakėlimo lei
dimas būtų suteiktas pilnai 
ar tik iš dalies, tai būtų de
šimtą kartą Blue Cross pre
mijų už sveikatos draudimą 
pakėlimas nuo 1947 metų.

NUOTAIKINGA GEGUŽINĖ

Dailiame slėnyje, nusileidžian- 
Siame iki upelio, jaukiai praleis
ta rugpiūčio 22 dienos popietė. 
Gėlės, krūmai, medžiai, take
liai, lapinės - visa tai, kad ir 
be ypatingos prabangos, džiugino 
akis ir kuteno lietuvišką širdį. 
Skoningai įrengtos, erdvios re
zidencijos savininkai Visockai pa
rodė malonų prielankumą SLA 
136-os kuopos gegužinei.

Keletą kartų po truputį laš
nojo lietus, tad narių ir svečių 
pasirodė mažoka, bet niekas ne
nuobodžiavo: suaugusiems - paš
nekesiai, kortos, dainos ir muzi
ka įvairino laiką, o vaikams — 
žaidimai, grumtynės ir visokios 
išdaigos. Daug dovanų teko vie
niems ir kitiems iš laimėjimų.

Bendra darna ir šeimininkių 
bei šeimininkų rūpestingumas 
sudarė šaunios pramogos įspū
džių.-Visi atsilankiusieji atrodė 
patenkinti.

Tenka nuoširdžiai dėkoti už 
ištvermingą triūsą vyriausiai šei
mininkei O. Šilerienei ir visur 
kantriai plušusioms A. Benokrai - 
tienei, M. Gaižutienei, E. Gri
galiūnienei, M. Tarutienei ir A. 
Visockienei, taip pat ne mažiau 
darbštiems V. Benokraičiui, K. 
ir P. Gaižučiams, I. Stankevi
čiui, R. Šileriu!, Z. Taručiui ir 
I. Visockui. Žinome, kad beveik 
visi minėtieji yra aukoję įvai
rių skanskonių bei dovanėlių. 
Visus gi noriai ir gausiai auko
jusius įvardinti būtų neįmanoma.

Vaišinta gardžiais ir rinkti
niais patiekalais.

Vladas Braziulis 

CLEVELANDO LIETUVIAI!
Jau 25 metai kaip komunisti

nė Rusija pavergė Lietuvą. Mū
sų broliams ir sesėms užčiaup
tos burnos. Lietuvos žmonės ver
čiami priimti melą, kad komu
nistinė Rusija išlaisvinusi Lie
tuvą.

Tėvynės meilė ir brolių bei 
sesių aimana reikalauja, kad 
mes, atsidūrę laisvam pasauly.

demaskuotume sovietų melą. Mes 
privalome protestuoti Jungtinėm 
Tautom Lietuvos pavergimą Ir 
kelti jos klausimą.

Lietuvių manifestacija įvyks 
1965 m. lapkričio 13 d. - šeš
tadienį 12 vai. Madison Square 
Garden arenoje, New Yorke. Tu
rime pademonstruoti JAV visuo
menei, kad lietuvybė dar gyva jė
ga.

Sudarytas Komitetas Lietuvos 
Nepriklausomybei Atstatyti. Jis 
įteiks rezoliucijas Ir memoran
dumus Jungtinėms Tautoms Ir 
Jungtinių Tautų atstovybėms, ra
gindamas jas kelti Lietuvos by
lą Jungtinėse Tautose.

Tik vieninga Lietuvių Mani
festacija paveiks pasaulio sąži
nę ir sukies platesnį domėjimą
si Lietuvos reikalais.

Manifestacijos pasisekimas 
priklauso nuo mūsų medžiaginės 
paramos ir asmeninio dalyvavi
mo. Lėšų sutelkimui ir visais ki
tais reikalais rūpintis Clevelando 
liet, organizacijų atstovų susi
rinkimo išrinktas KLNA Cleve
lando skyrius. Pagal išgalę ma
lonėkite paskirti auką, kuri pa
dės Manifestaciją įvykdyti. Pa
skirtą auką prašome įteikti įga
liotiems aukų rinkėjams arba 
įteikti KLNA Clevelando sky
riaus iždininkui Lionginui Lek- 
nickui — 3142 Redvrood Rd.,Cle
veland Hts. Ohio 4411, telef. 371- 
5940, arba Lietuvių Bankan (Su
perior Savings and Loan Assoc., 
6712 Superior Avė., Cleveland, 
Ohio 44103) sąskaita 25547.

KLNA Clevelando Sk.

I CLEVELANDO PARENGIMU
I_ _  KALENDORIUS _ _

RUGSĖJO 12 D. Katalikių Mo
terų S-gos 35 metų sukakties 
proga banketas Naujosios Para
pijos salėje.

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

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

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

SPALIO 16 D. Čiurlionio An
samblio balius.

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

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

SPALIO 24 Kristaus Karaliaus 
minėjimas Naujosios Parapijos 
salėje.

SPALIO 30 D. Lithuanian Villa
ge Bendrovės tradicinis metinis 
balius Lietuvių salėje.

lančiaus mokyklos abiturientų, 
tėvų ir rėmėjų balius.

BALANDŽIO 17 D. Margučių 
ridlnėjimas. Ruošia Vysk. Va
lančiaus mokykla.

BALANDŽIO 23 D. Dirvos ba
lius.

BALANDŽIO 30 D. Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės spe
cialus parengimas.

GEGUŽĖS 8 D. Motinos Dienos 
minėjimas. Ruošia Vysk. Valan
čiaus mokykla.

BIRŽELIO 5 D. 1966, šv. Ka
zimiero Lituanistinės Mokyklos 
mokslo metų užbaigimas.

BIRŽELIO 19 D. Vysk. Valan
čiaus mokyklos gegužinė.

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

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

REIKALINGA pora

namų, kiemo darbams, bei viri
mui. Tik dienomis. Bevaikėje 
šeimoje. Shaker Heights.

WY 1-2137.
(91-92)

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

LAPKRIČIO 21 D. Neringos 
tunto iškilminga sueiga šv, Jur
gio parapijos salėje.

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

REIKALINGOS MOTERYS
DARBUI PRIE ”P0WER” 

SIUVAMŲ MAŠINŲ

Pastovus darbas. Pagei
daujamos prityrę akordi- 
niam darbui siuvėjos, nors 
bus priimamos ir kitos.

Garantuotas valandi n i s 
atlyginimas. Aukštas akor- 
dinio darbo atlyginimas. Iki 
45 m. amžiaus. Teirautis 
8:30 vai. iki 4 vai. p. p. nuo 
pirmad. iki penktad. (prie 
Lorain Avė.).

JOSEPH & FEISS CO. 
2119 W. 53 St.

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

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

PALIK AŠARAS MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie
tuvių kalboje. Knyga gausai iliustruota reto
mis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS Į KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00
ALMA MATER

R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00
Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, bei 
Dirvos skaitytojai naudodamies knygų išpar 
davimo vajum, moka tik

10 DOL.
už keturias knygas.

-------------------- IŠKIRPTI --------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Dailininkas Rauba 
ir Alma Mater, už papigintu kainą^ — 10 dol.

Pavardė ir vardas ...................................................

Adresas ......... ....... ....... ...................... ..................

KEEP,..________________________________

X Į AUGUSTUS G. PARKER
CH1EF JUSTICE 

of 
CLEVELAND MUNICIPAL COURT 
Election Day — November 2, 1965

PARDUODAMI NAMAI

Pelnui. 6-6-l.Elm.-Alder 
rajone. Didelis salionas, 
valgomasis. Gazo apšildy
mas. Garažai. S t. Philome- 
na’s parapijoje. Savininkas 
skuba parduoti. Siūlyti sa
vo kainą. Prašo $18,900.

— o —
Schenely prie Lake Shore. 

Patrauklus colonial. židi
nys. Didelis valgomasis. 
Šviesi virtuvė su nuošaliu 
valgomuoju kambariuku. 
Garažas. Naujos parapijos 
rajone. Netoli visų patogu
mo. Prašo $18,900.

KEENER REALTY
401 E. 200 St.

481-1226

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

1966

SAUSIO 9 D. Šv. Kazimiero 
lieto mokyklos eglutė.

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

VASARIO 5 D. Ateities klubo 
balius.

VASARIO 19 D. šv. Kazimie
ro liet, mokyklos parengimas.

VASARIO 20 D. Aukuro an
samblio išvvkoms paremti pie
tūs. Rengia Vysk. Valančiaus mo
kyklos tėvų komitetas.

BALANDŽIO 3 D. A ukuro an
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 16 D. Vysk. Va-

ASFALTUOJAME KIEMO
ĮVAŽIAVIMUS

IŠARDOME SENUS
PASTOVI DANGA 
SUTVIRTINAMI ŠONAI

T et 431-9213
(86-93)

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol, 
sumoje.

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY „500” kostiumai ir paltai;

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje 'Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ 
4640 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &.WilIiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. 3 Str. French Cognac..........................5th 4.59
2. Grain Alcohol 190 proof U.S.P......... 5th 4.89
3. Armagnac Imp. French Brandy •...... 5th- 4.39
4. Riccadonna Vermouth 30 oz..............Bott. 1.29

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

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Inž V. Mažeika, Korp! 
Neo-Lithuaria Vvr. Valdy
bos pirmininkas, rašo, kad 
Neo-Lithuania palaikys ir 
rems Dirvą ir ragins bei 
įpareigos visus savo korpo- 
rantus prenumeruoti ją ir 
b e n d r adarbiauti straips
niais.

• Rimos Buinytės, Bro
niaus ir Valerijos Buinių 
dukters .* sutuoktuvės su 
Gabridiu Mironu įvyks š. 
m. rugpiūčio 28 d.. Phila- 
delphijoj, Pa. Abu jaunieji 
yra aktyvūs Korp! Neo-Li
thuania nariai.

• Bronė ir Jonas Tama
šauskai iš Worcesterio, 
Mass., paaukojo Lietuviu 
Fondui šimtą dolerių.

• Andrius Klemas šių 
metų rugpiūčio 2 d. mirė 
Bingen Rhein, Vokietijoje, 
eidamas 67 amžiaus metus. 
Kilęs iš Slavikų apylinkės. 
Buvo savanoris - kūrė j a s. 
Baigęs Karo Mokyklos pir
mąją laidą dalyvavo kauty
nėse dėl Lietuvos laisvės ir 
tarnavo Vietinės Brigados 
štabo adjutantu. Dalyvavęs 
Klaipėdos krašto atvadavi
me, nuo 1923 metų buvo 
Krašto Gubernatoriaus rei
kalų vedėju, o nuo 1931 me
tų — Klaipėdos Uosto Di
rekcijas reikalų vedėju. 
Kaip labai tolerantingas ir 
malonaus būdo žmogus bu

vo mėgiamas ir gerbiamas.
Paliko nuliūdime žmoną 

Mariją, sūnų Amadeu-Vytj 
ir brolį Albiną — abu pa
starieji Kolumbijoje — su 
šeimomis.

NEW YORK

KVIEČIAME NEW 
YORKO LIETUVIUS 

Į TALKĄ

žygio į Jungtines Tautas 
idėja jau prigijo kelioliko
je lietuvių kolonijų JAV-se 
ir Kanadoj, kur jau veikia 
komitetai šiam žygiui pa
remti. Apie 300 veikėjų tal
kininkauja žygio organiza
vimui. Bendrinės lietuvių 
organizacijos, spauda, ra
dijo valandėlės ir visa eilė 
žymiųjų lietuviškos išeivi
jos vadų yra įsijungę į žy
gio rėmėjų eilės. Atėjo lai
kas ir plačiajai New Yorko 
visuomenei konkrečiu dar
bu ateiti žygio organizato
riams į talką. Iš Nevv Yor
ko visuomenės tikimasi 
daugiau talkos nei iš bet 
kurios kitos lietuvių kolo
nijos, nes juk čia yra žygio 
centras, Nevv Yorke yra 
Jungtinės Tautos, Nevv 
Yorke yra ir didysis Madi- 
son Sųuare Garden, kur 
lapkričio 13 suplauks kelio
lika tūkstančių lietuvių pa
reikšti pasauliui apie lietu
vių tautai daromą skriau

dą, ir reikalauti ją atitaisy
ti.

Komitetas Lietuvos Ne
priklausomybei Atstat y t i 
nori painformuoti Nevv 
Yorko visuomenę apie at
liktus darbus ir apie pro
blemas, kurias organizato
riams teks nugalėti. Komi
tetas taip pat kvies visuo
menę savo darbu talkinin
kauti žvgio organizatoriam. 
Ti'o Ūksiu vra šaukiamas 
visuomenės susirinkimas šį 
sekmadienį, rugpiūčio 29 d., 
12 vai Apreiškimo parapi
jos salėje, Brooklyne. Pra
nešimus padarys KLNA 
Koordinatorius Romas Ke- 
zvs ir finansinės sekcijos 
pirm. Antanas Reventas. 
Visi kviečiami dalyvauti;

CHICAGO

• Chicagos Aukštesnioji 
Lituanistikos mokykla, vei
kianti Jaunimo Centre, 5620 
So. Claremont Avė., mokslo 
metus pradeda rugsėjo 11 
d.:

9 vai. ryto senųjų moki
nių registracija;

9 vai. 30 min. pataisų eg
zaminai, vasaros darbų grą
žinimas ir patikrinimas;

10 vai. 30 min. naujųjų 
mokinių registracija ir eg
zaminai. Registracijos ir 
egzaminų mokesčiai po 3 
dol., už mokslą — 35 dol. 
metams.

Mokykla laikosi LB JAV 
Švietimo tarybos nuostatų 
ir programos. T, mokyklą 
priimami mokiniai, kuriems 
šiais metais sueina 12 me
tų ir vyresni. Išimtinais at
sitikimais priimami ir 11 
m. Baigę lituanistinių mo
kyklų 8 skyrius priimami į 
mokyklą be egzaminų. Tą 
dieną jie sumoka registra
cijos mokesti ir pristato 
pažymėjimą. Nebaigę laiko 
stojamuosius egzaminus iš 
pradžios mokyklos kurso. 
Ypatingas dėmesys krei
piamas i lietuvių k. mokė
jimą raštu (diktantas ir at
pasakojimas) ir žodžiu 
(mokėjimas skaityti ir at
pasakoti). Laiką egzaminus 
i aukštesnes klases turi mo
kėti peršokamu klasių kur
są. Informacijai skambinti 
po 6 vai. v. LU 5-2629. (sk.)

• Lietuviu Moterų Fede
racijos Chicagos klubas 
rengia Derliaus balių spalio 
39 d., Jaunimo Centre.
Rengėjos yra pasišovusios 
balių suorganizuoti ir pra
vesti, galimai, aukštesnio 
kultūrinio lygio.

CHICAGISKES 
_ NUOTRUPOS _

Prie neolituanų stovyklos esanti laivų prieplauka ir šokių salė.

DETROIT
MOKSLO METAMS 

BESIARTINANT

Dr. V. Kudirkos Vardo 
Lituanistinėje Mokyki oje 
naujieji mokslo metai pra
sidės rugsėjo 11 d. Pamo
kos, kaip ir pereitais moks
lo metais, vyks kiekvieną 
šeštadienį gražiose, erdvio
se Redfordo valdinės mo
kyklos patalpose, kur yra 
didžiulė salė ir aikštė mo
kiniams pertraukų metu 
pažaisti. Mokykla yra toli 
nuo didelio judėjimo ir 
triukšmo gatvių ir turi pui
kią mašinoms pasistatyti 
aikštę.

Šiais mokslo metais bus 
mokomi visi aštuoni sky
riai. Mokomieji dalykai bus 
perteikiami, prisil a i k a n t 
astuonių metų lituanisti- 
nėsms mokykloms LB švie
timo Tarybos nustatytos 
programos.

Daugelis domisi, koks 
bus mokytojų sąstatas. Jis 
bus toks: kun. B. Dagilis, 
J. Dunčienė, G. Gobienė, K. 
Gricius, D. Kaupienė, V. 
Keblienė ir V. Patalauskie- 
nė.

Tėvai, norintieji į šią mo
kyklą savo vaikus leisti, 
maloniai prašomi pranešti 
man prieš mokslo metų pra
džią tel. WE 4-5224. tėvų 
komiteto pirmininkui V. 
Petruliui tel. 533-8918 ar V. 
Vaitienei tel. LO 5-8385. 
Mokinių, kurie pereitais 
mokslo metais šią mokyklą 
lankė, iš anksto registruoti 
nereikės. Jie bus užregis
truoti, atvykę į mokyklą, 
rugsėjo mėn. 11 d.

K. Jurgutis,
Mokyklos vedėjas

J. Gaižučio nuotrauka

VAŽIUOJA
KORP, NEO-LITHU/

STOVYKLĄ
Detroitiškiams: imti ke

lią 75, atvažiuojantiems iš 
Clevelando pasukti keliu 23 
j šiaurę, o chicagiškiams 
geriausias kelias 131 arba 
31.

Detroito ir Clevelando 
keliai sueina į 75 kelią ir 
juo reikia važiuoti iki 72 
kelio ir čia pasukti i kaire, 
į KALKASKA. Pravažia
vus Kalkaska, miškais ap
augusius kalnelius, maž
daug už G mylių stebėti į 
dešinę parašu RAPID CITY 
(arba REX TERRACE, ku
rį žadėjo iškabinti). Nuo 
Čia atidžiai sekt! užrašus 
REX TERRACE.

Tarp kitko, jei, važiuo
jant 72 kelių kelio rodykles 
į Rapid City nepastebėsite 
ir jau perkirsk geležinkelį, 
grįžkit atgal, nes kitu at
vejų atsidursite Traverse 
City. Chicagiečiai, jei va
žiuoja 131 keliu, naudojasi 
tomis pat informacijomis, 
kaip detroitiečiai ir cleve- 
landiečiai, jei važiuoja 31 

keliu, tąi privažiavus 72 pa
sukti į dešinę. Važiuojant, 
kitomis priemonėmis auto
busu. lėktuvais, arba trau
kiniais reikia važiuoti i 
TRAVERSE CITY. Lėktu
vų linija, kuri aptarnauja 
ši kampa yra NORTH 
CENTRAI, AIR LINKS.

Atvažiavus į Traverse 
City, paskambint tel. Torch 
River FA 2-4255.

Taip pat visais kitais rei
kalais, dėl informacijų ar 
rezervacijų naudoti aukš
čiau minėtą telefoną ir 
skambinti Jonui Gaižučiai 
arba stovyklos vadovui Al
giui Sperauskui.

Laiškus rašyti šiuo adre
su: Korp! Neo-Lithuania. 
Rex Terrace. Ine., Alden, 
Mieh.

Jonas Gaižutis

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba pavedė filisteriui Petrui Vėb
rai pagaminti korporacijos herbą, kurį galėtų įsigyti korporantai. 
Toks herbas, 14 x 16 colių didumo, masyvus, jau pagamintas ir Vyr. 
Valdybos pripažintas geru. Herbo kaina 30 dol. Norintieji Įsigyti 
prašomi užsakymus siųsti iki šių metų gruodžio 31 d. Petrui Vėb
rai — 5731 S. Washtenaw St., Chicago, III. 60629. Tel. 925-0693.

GENIAUSIAI PAILSĖTI PER ATOSTOGAS GARSIAME 

CAPE COD - OSTE’RVILLE 
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

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

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Dautr vietos poilsiui ir žaidinąanis.

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

čiom).
• Geras lietuviškas maistas.

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

Mass. 02655, telef. 428-8425.

KOKS yra spaudos uždavinys: naujienas skelbti ar jas slėpti? 
Su tokiu klausimu buvo susidūrę chicagiškių NAUJIENŲ skaitytojai, 
2 mėnesius neradę vyr. redaktoriaus dr. P. Grigaičio žodžio. Nors 
tame dienraštyje netrūksta žinučių apie paskirų žmonių smulkius 
pergyvenimus, apie dr. Grigaičio sunegalavimą nė žodelio. Apietai 
galima buvo spėti tik iš Naujienų vedamųjų. Spėliojimai apie dr. Gri
gaičio likimą pasibaigė jam pasirodžius dienraščio gegužinėje...

TYLA galima daug ką apeiti... DRAUGAS praneša apie naują 
pasitarimą sukelti daugiau lėšų lietuvių koplyčiai Washingtone. Ja
me tačiau nieko nebuvo kalbama apie tos koplyčios meninį apipa
vidalinimą, nors dėl esamų projektų buvo pareikšta rimtų abejo
nių ne tik DIRVOJE, bet ir pačiam DRAUGE. Atrodo, kad vyskupo 
V, Brizgio nuomone visuomenės uždavinys yra sudėti pinigus, 
rūpestį kas su jais bus padaryta, reikia palikti kaž kam kitam...

KALBANT apie meną ir tikybą... Greitai įvyksiančios Litur
ginės Savaitės progą, Conrad Hilton viešbutyje bus suruošta litur
ginio meno paroda, kur iš lietuvių dalyvaus A. Valeškos studija. 
Tarp kitko balandžio 9 d. mirus kardinolui Albertui Meyeriui ir 
naujam paskirtam arkivyskupui John Patrick Cody tik šią savaitę 
pradėjus eiti pareigas, Chicagos diocezijoje visą pereinamą laiko
tarpį buvo jaučiamas tam tikras netikrumas ir klebonai vengė imtis 
didesnės iniciatyvos, nebūdami visai tikri dėl naujo arkivyskupo 
nusistatymo. Besiverčią bažnyčių statyba bei dekoravimu tai ypač 
skaudžiai pajuto. Reikia atsiminti, kad Chicagos diocezijoje yra net 
460 parapijų, 434 katalikų parapijinės mokyklos, 90 aukštesniųmo- 
kyklų, 14 seminarijų, 6 universitetai, 22 ligoninės, 49 kapinės, 33 
prieglaudos, 9.700 vienuolių ir 2.909 kunigai...

ČIURLIONIO galerijoje sezonas prasidės J. Kelečiaps ir T. 
Valiaus parodomis. Parodos turi prasmės, jei dailininką įgalina 
parduoti savo paveikslus. Kadangi lietuviškoje Chicagoje jų lanky
tojų ir galimų pirkėjų skaičius yra ribotas, reikalinga speciali po
litika leidžiant prisistatyti galimai daugiau kūrėjų. Tokią politiką 
vesti nelabai lengva, nes kai kurie dailininkai nori turėti savo pa
rodas galimai dažniau, kad ir savo gimimo dienos progomis...

SENSACIJA dailės srityje... Antanas Nakas, teisininkas vir
tęs muziku, dabar galvoja apie savo paveikslų parodą.

SEKANTIS Chicagos lietuvių operos pastatymas? Galvojama 
apie Traviatą! (vm) 

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

DARBOTVARKĖ
Rugsėjo 4 d. (šeštadienį)

3-5 vai. Suvažiavimo dalyviu 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, diskusijoj 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.
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