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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

EUROPA IR VIETNAMAS
VALSTYBĖS SEKRETORIUS RUSK IEŠKO EU
ROPOS PARAMOS JAV POLITIKAI VIETNA
ME. — NEPAISANT VISŲ PRIEKAIŠTŲ LIG
ŠIOLINEI JAV POLITIKAI, EUROPA PRAK
TIŠKAI NETURI KITO PASIRINKIMO, KAIP 

TIK NORĖTI JAV LAIMĖJIMO.

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

Pirmadieni Paryžiuje prasi
dėjusioje NATO konferencijoje 
Valstybės Sekretorius Dean Rusk 
paragino Amerikos sąjungininkus 
toje šiaurės Atlanto Gynimosi Są
jungoje daugiau domėtis Vietna
mo karu ir paremti JAV jei ne 
ginklu, tai bent Ūkiškai ir svar- 
bia usia - mo ra 1 i škai.

Iki šiol Vakarų Europos vals
tybės l Vietnamo karą stengėsi 
žiūrėti kaip Į grynai amerikiečių 
reikalą. Buvusios kolonialinės im - 
perijos, kaip D. Britanija, Pran
cūzija, Belgija ir Olandija, ku
rios buvo priverstos atsisakyti sa _ 
vo teritorijų užjūriuose, tarp kit
ko ir JAV spaudžiant, su piktoku 
džiaugsmu stebėjo amerikiečių 
pastangas išlaikyti savo pozici
jas ten, kur joms tai nepasisekė. 
Tiesa, amerikiečiai kovoja pieti
niame Vietname ne tam, kad tą 
kraštą išlaikius kaip savo kolo
niją, bet tam, kad apgynus jo ne
priklausomybę, tačiau tos kovos 
eigoje pietinis Vietnamas, bent 
laikainai, virto amerikiečių ko
lonija. Pagaliau, .. Jeologiškai 
žiūrint, komunizmas, kuris grą- 
so įsigalėti pietiniame Vietname,, 
neesąs toks blogis,prieš kur} reik
tų visur pasipriešinti ginklu. Wa- 
shingtonas toleruoje komunistini 
režimą Sovietų Sąjungoje, Jugo
slavijoje, Lenkijoje, Vengrijoje, 
Rytų Vokietijoje, kituose Euro
pos, Azijos, Afrikos kraštuose 
ir net Kuboje, tai kodėl dabar 
prireikė kovoti pietryčių Azijo
je, pačiam tolimiausiam ir nuo 
Amerikos ir nuo Europos pasau
lio kampe?

Dėl visų tų sumetimų lengva 
suprasti europiečių nenorą (si-

* APIE 200 MASKVOS M. Gor
kio vardo universiteto studentų 
susirinko prie Puškino paminklo 
demonstruoti prieš rašytojų 
Siniavskio ir Danieliaus suėmi
mą. Tie du rašytojai buvo apkal
tinti ir atiduoti teismui už savo 
režimui nepalankių kūrinių rašy
mą. Be to, dalis tų kūrinių yra 
pasiekę Vakarus.

Studentų būrys policijos buvo 
išvaikytas, o vadovavę demons
tracijai ilgai tardomi. Policijo
je buvo paaiškinta, kad suimtųjų 
rašytojų likimą išspręs teismas 
ir pati policija jų paleisti nega
linti.

♦ INDIJOS PREMJERAS 
SHASTRI paskelbė, kad R. Kini
ja visa sparta (ruošianti strate
ginius kelius ir Įsitvirtinimus In
dijos pasienyje. Tuo tarpu ne
jaučiamas masinis kariuomenės 
koncentravimas, tačiau jis sako
si nežinąs, kas gali atsitikti už 
kokių 5 ar 6 mėnesių.

♦ SOCIALINĖS APSAUGOS DE
PARTAMENTAS Washingtone 
paskelbė, kad apie du milijonu vy
resnio amžiaus žmonių, kvalifi
kuotų registruotis nemokamam 
gydymui, pagal naująjį socialinės 
apsaugos (statymą privalės pasi
rašyti pareiškimus, patvirtinant 
jog jie nepriklauso komunistų 
partijai.

♦ 1965 METAIS arti 4000 R. 
Vokietijos gyventojų bandė pa
bėgti l Vakarus. Tik 1233 tai 
pavyko. 2000 buvo pagauti R. 
Vokietijos sargybos uždraustoje 
pasienio zonoje besirengiant pa
bėgti, o 300 buvo pagauti jau be- 
esą mirties zonoje. 

maišyti l Vietnamo konfliktą. Pa
galiau, jei pietinis Vietnamas yra 
taip svarbus Amerikos ir viso 
laisvojo pasaulio saugumui, ko
dėl JAV iki šiol tą karą vedė 
taip sakant tik 'viena ranka’, 
kodėl jos iki šiol nesunaikino 
tikrojo agresoriaus - šiauri
nio Vietnamo režimo?

Iš kitos pusės JAV šiuo me
tu jau yra taip (klimpusios | 
Vietnamo karą, kad iš jo negali 
pasitraukti 'neprarasdamos sa
vo veido', t.y. prestižo. Jei Ame - 
rika pasitrauktų iš Vietnamo, kas 
galėtų patikėti, kad ji nepasi
trauks iš Vakarų Berlyno ir iš 
Europos?

Nėra jokios abejonės, kad JAV 
pačios kaltos dėl dabartinės būk
lės Vietname, lygiai kaip ir dėl 
padėties Europoje, tačiau nepai
sant viso to, JAV ir toliau palie
ka vienintelė laisvojo pasaulio 
viltis ir jo realiu gynėju. Dėl 
to Vakarų Europa, jei Washing- 
tonas pasiryš kovoti Vietname iki 
galo, neturi jokio kito pasirinki
mo, kaip stoti Amerikos pusėje.

Prieš kiek laiko Dean Rusk vi
sai teisingai pastebėjo:

Vieno mite saulėlydis
R. E. MAZILIAUSKAS
Dirvos korespondentas

Vokietijoje

Generolui de Gaulle preziden
tiniuose rinkimuose negavus ab
soliučios daugumos, nustebo pa
ti prancūzų visuomenė, nekal
bant jau apie užsienius, švedų 
Aftonbladet ilgojo generolo ne
pasisekimo aprašymą ironiškai 
užvadrino "Opia, pone genero
le", o Hamburgo Die Zeit — 
"Vienos eros pabaiga".

Rinkimai, atrodo, iš tikrųjų 
antspaudavo gaullistinės eros pa
baigos pradžią. Iš spaudos komen
tarų sprendžiant, Prancūzijoje 
tik pats generolas su ištikimiau- 
siųjų gaullistų branduoliu šven
tai tebetiki de Gaulle ir Prancū
zijos tapatybe. De Gaulle fenome 
nas istoriniame vyksme, be abe
jo, turėjo savo paskirti. Jis sa
vaip sukonsolidavo palaidą Pran
cūzijos valstybingumą, sudavė 
stiprų smūgj tradiciniam pran
cūzų politikos smulkiapartišku- 
mui, o reakcijoje prieš jo mis
ticizmą ir devynioliktojo šimt
mečio stiliaus nacionalizmą gimė 
nauja, jau tikroviškesnės politi

C astro: - Dabar nebežinau, kuris yra mano šeimininko balsas...

"Mes negalime gyventi taikoje, 
džiaugtis gerove ir rūpintis tik 
savo pačių reikalais mūsų na
muose, jei kitose pasaulio dalyse 
agresoriai nuo vienos agresijos 
pereina prie kitos. Likusis pasau
lis yra irgi mūsų namuose (in 
our living rooms) ir ten liks, 
kol mes būsime gyvi. Mes turi
me bandyti susijungti su kitais, 
kad sukūrus padorią (decent) pa
saulio sistemą..."

Na, iki šiol toji padori siste
ma dar nebuvo sukurta, ir tai 
dėl tos paprastos priežasties, kad 
tam reikalui buvo jungiamasi su 
tais, kurie turi visai kitas pažiū
ras, būtent su Sovietų Sąjunga. 
Rezultate Vietname, kaip ir Ko
rėjoje, JAV atsidūrė vienui vie
nos. Korėjoje bent formaliai buvo 
lengviau, ten buvo kariaujama 
Jungtinių Tautų vardu. Dabar JAV 
kariauja savo vardu ir neturi kaip 
kovoti iki galo.

"Mes esame ten (Vietname) -- 
pareiškė pats prezidentas John- 
sonas kalbėdamas iš savo dvaro 
telefonu AFL - ClOunijų konven
cijai San Francisco mieste — 
dėl to, kad nepaisant visų mūsų 
trūkumų (Shortcomings), dėl tau - 
tos ir atskirų žmonių padarytų 
klaidų, mes siekiame laisvės ir 
tai yra mūsų moralinis įsiparei
gojimas, kurio mes negalime at
sisakyti".

Po to galima būtų pasakyti 
"Amen" ir nebent tik pridurti, 
kad Dievas (ir Europa) padeda i 
tiems, kurie patys save gelbs
ti.

nės diferencijacijos užuomazga. 
Gaullizmo mitas mirė ir tam mi
tui triuškinanti smūgi sudavė ne 
kokie nors mistiški, bet visiškai 
racionalūs elementai, išplau
kiantieji iš visuomeninių Pran
cūzijos santykių.

De Gaulle savo tautiečiams 
septynerius metus kalte kalė Į 
galvą, kad tik jis vienas laiduo
jąs respublikos politinę pusiau
svyrą ir krašto stabilumą. Prieš
rinkiminėje kalboje generolas rin
kikus gąsdino, kad jei jie balsuos 
už kur{ "buvusiųjųpartijų" atsto
vą, valstybėje neišvengiamai įsi
vyraus chaosas. Šitas jo argumen
tas paprasčiausiai neatitinka tik
rovei ir balsuotojų dauguma jam 
nepatikėjo.

Daugeliui nėra žinoma, kad 
konstituciniai nei V-je respubli
koje nėra prezidentokratinės san. 
tvarkos. Be parlamento pritari
mo Prancūzijos prezidentas au- 
toritatyviai, Į nieką neatsižvelg
damas, tvarkytis negali. Genero
lo prezidentavimo septynmečiu 

iš tiesų vyravęs politinis stabi
lumas nebūtų buvęs {manomas, 
jeigu gaullistai parlamente nebū
tų sudarę daugumos. Sekantieji 
parlamento rinkimai Prancūzijo
je bus 1967 metais ir kone visi 
politiniai stebėtojai sutaria, kad 
š} kartą gaullistai mandatų dau
gumos parlamente nebesurinks. 
Todėl ir valstybės valdymas ne
begalės remtis išimtinai oraku- 
liškais prezidento sprendimais, 
bet turės nusileisti { gyvenimiš- 
kesnę plotmę, būtent, l "politi
kavimą", kompromisų ieškojimą, 
atskirų ’pressure groups’ inte
resų derinimą ir maždaug tą, ką 
vokiečiai taikliai vadina ’Kuh- 
handel' (suprask, mainikavimą 
galvijais). Prancūzų balsuotojai 
vis dėlto yra politiniai išprusę, 
ką liudija faktas, kad pastaruo
siuose rinkimuose dalyvavo 85% 
turėjusių teisę balsuoti. Dauge
lis tų balsuotojų užtat tai gaullis 
tinei stabilumo mistikai, atrodo, 
nepatikėjo ir vienas pagrindinių 
generolo priešrinkiminių 'kozi
rių' pasirodė esąs blefu.

Už de Gaulle savo balsų neati
davė ir didelė ūkininkijos dalis. 
Tai yra tampriai susiję su genero
lo politika Europos atžvilgiu. El- 
zase, pavyzdžiui, jis su 56% dar 
gavo absoliučią daugumą, bet 1962 
metų rinkimuose elzasiečiai jam 
atidavė net 87% savo balsų. Toks 
ryškus pasitikėjimo generolu 
smukimas nepasikartojo jokiame 
kitame Prancūzijos departamen
te. Elzasas mat yra, mūsiškai iš- 
sireiškus, 'žemės ūkio kraštas' 
o iš kitos pusės, dėl savo istori
nių, etninių ir emocinių' ištakų, 
elzasiečiai yra nuoširdžiai su
sirūpinę politine Europos vieny
be.

Lyg savo nuosavą aki, ginda
mas Prancūzijos "suverenumą" 
ir nuosekliai kariaudamas su 
Bendrosios Europos rinkos "su- 
pernacionalizmu” arba "virštau- 
tiškumu", de Gaulle, kaip žinome, 
efektyviai sabotavo Europos ko
misijos darbą Briuselyje. Ekono
miškai tai buvo vargiai pateisina
ma Prancūzijos prabanga, ypa
tingai neigiamai atsiliepianti 
prancūzų ūkininkijos interesams. 
Muitų sienas griaunanti Europos 
ūkinė bendruomenė yra natūrali 
ir gyvybiškai svarbi rinka Pran
cūzijos žemės ūkio produktams. 
Iš kitų kraštų importuojamus že
mės ūkio gaminius (pavyzdžiui, 
JAV viščiukus) ūkinė bendruome
nė apkrauna aukštokais apsau
gos muitais, kurių nepasilaiko 
atskiros valstybės, bet pati Eu
ropos komisija Briuselyje. To
kių muitų susikaupia milijar
dinės sumos, kurias Europos ko
misija subsidijų formoje išdalina 
Bendrosios rinkos flkininkijai. 
Didžiausioji šitų milijardų dalis 
surenkama ne iš Prancūzijos mui
tų, nes ji tik, palyginus, nedide
lius kiekius žemės ūkio gaminių 
{šiveŽa, bet iš kitų penkių Ūki
nės-bendruomenės valstybių. Iš 
kitos betgi pusės, didžiausioji 

šitų milijardų dalis kaip tik ten
ka Prancūzijos flkininkijai, kuri 
todėl yra suprantamai entuzias
tiška Europos vienybės idėjai.

(Nukelta Į 2 psl.)

Brazilijos parlamento atstovas dr. Herbert Levy

LIETUVIAI RŪPINASI LIETUVOS 
PASIUNTINYBĖS ATIDARYMU

STASYS VANCEVIČIUS
Dirvos korespondentas

Brazilijoje

Paskutiniojo Pasaulinio karo 
metu, Sovietų Rusijai jėga oku
pavus sietuvą žlugo jos laisvė 
ir nepriklausomybė. Bet laisvo
jo pasaulio valstybės, su kurio- 
,mis Nepriklausoma Lietuva tu
rėjo diplomatinius santykius, to
kios sovietų okupacijos nepripaži
no ir paliko toliau legaliai ir lais
vai veikti buvusias jos preprezen • 
tacines įstaigas, tai yra pasiun
tinybes ir konsulatus.

Viena kita iš tų valstybių, So
vietų Rusijos visokiais būdais 
spaudžiamos, Pabaltijo valsty
bių, taigi ir Lietuvos, atstovybes 
uždarė. Tačiau daugumoje aukš
čiau paminėtų valstybių jos vei
kia ir toliau.

Brazilijoje Nepriklausomos 
Lietuvos Atstovybė yra Rio de 
Janeiro, vadovaujama dr. F. Me- 
ierio ir Konsulatas Sao Paulo 
mieste, kur konsulu yra A. Po- 
lišaitis. Tos abi diplomatinės įs
taigos laisvai ir legaliai veikė 
iki 1961 m. pradžios. 1961 m. sau
sio mėnesi Brazilijos Respubli
kos prezidento pareigas pradėjo 
eiti naujai išrinktas Janio Quad- 
ros. Vienas iš pirmųjų jo valdžios 
parėdymų buvo Pabaltijo valsty
bių -- Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos -- diplomatiniųatstovybiųir 
konsulatų suspendavimas, su lais
vomis tų kraštų valstybėmis. To
kiu būdu ir Lietuvos čia veiku
sių abiejų diplomatinių (staigų 
teisės buvo apribotos, nors pa
čios (staigos nebuvo visai užda
rytos.

Po 1964 m. kovo 31 d. revoliu
cijos, kuri pašalino nuo valdžios 
pro komunistuojančią prezidento 
Joao Goulart vyriausybę, lietu
viai sujudo rūpintis, kad Lietu
vos diplomatinių (staigų statu
sas būtų vėl atstatytas. Buvo su
rašytas memorandumas dabarti
niam Brazilijos Respublikos pre
zidentui maršalui Castelo Bran
co ir surinkta 5.000 parašų,pra
šant tokį niekuo nepagestą bu
vusio prezidento Janio Ouadros 
aktą panaikinti ir atstatyti Ne
priklausomos Lietuvos čia vei
kusių atstovybių teises. Dėl Įvai
rių aplinkybių nei memorandu
mas nei parašai iki šiam laikui 
nebuvo Respublikos Prezidentui 
(teikti.

Dabar š( reikalą lietuviai iš- 
naujo pradėjo judinti. Pirmas žy
gis buvo padarytas š.m. lapkričio 
29 dieną. Sao Paulo lietuvių de
legacija, sudaryta iš Prelato P. 
Ragažinsko, H. Valavičiaus, J.

Valavičiaus, Tėvo J. Giedrio ir 
St. Vancevičiaus lankėsi pas fe
deralinio parlaffiento atstovą ir 
kandidatą Į S. Paulo estado gu
bernatorius Dr. Herber Levy. 
Lietuvių delegacija, išdėsčiusi 
Lietuvos pavergimo ir atstovybių 
suspendavimo - reikalą . atsto
vui Dr. H. Levy (teikė platų me
morandumą. Jis pažadėjo tuo rei • 
kalu kalbėtis suBrazilijos užsie
nių ir vidaus reikalų ministe- 
riais. Audiencijos metu Dr. H. 
Levy lietuvių delegacijai pareiš
kė, kad Brazilija ir jos dabarti
nė Vyriausybė aiškiai ir tvirtai 
stovi vakarų pasaulio pusėje.

Lietuvių defegacijos apsilan
kymą pas atstovą Dr. H. Levy 
pažymėjb visi didieji Sao Pau
lo dienraščiai, kaip "Estado de 
S. Paulo", "Folha de S, Paulo", 
"Noticias Populares" ir kiti, pa
brėždami, kad Dr. H. Levy paža
dėjo sudaryti žygius, kad Bra
zilijos diplomatiniai santykiai su 
laisvomis Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybėmis vėl būtų at
statyti.

Dr. H. Levy yra labai Įtakin
gas politikas, buvo vienas iš 
revoliucinio judėjimo civilinių va
dų ir turĮs labai gerus santykius' 
dabartinėje valdžioje.

Sao Paulo lietuviai ir toliau 
nori š} reikalą judinti, kad Lie
tuvos diplomatinių Įstaigų statu
sas būtų atstatytas.

Tenka pažymėti, kad buvęs Bra - 
zilijos prezidentas Janio Quad- 
ros 1961 m. kovo mėnesi ne M 
nutraukė diplomatinius santy
kius su Pabaltijo valstybėmis, 
bet taip pat davė parėdymą at
imti valdžios dovanotus tų kraš
tų pasiuntinybėms sklypus nau
joje sostinėje Brasilia ir perduo
ti juos "už geležinės uždangos" 
esančių kraštų-Bulgarijos, Ru
munijos ir Vengrijos-pasiunti
nybėms.

(Daugiau 3 puslapyje)

SUKAKTUVININKAI
LIETUVOJE

* Šalia Kipro Petrausko 80 m. 
amžiaus sukakties, Vilniuje lap
kričio gale buvo ir daugiau tos 
rūšies pagerbimų. Ryškiausiasis 
jų buvo politiniuose sluoksniuose, 
vietinėse partijos viršūnėse. Tai 
Alberto Barausko, trečiojo sek-

(Nukelta ( 2 psl.)
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ŠPIONAŽO TINKLE (10)

Kalėjimas iki gyvos galvos...
Wennerstroem negalėjo nepa

stebėti, kad prie! j{ atsirado kliū
tys. Kai 1962 m. jis kreipėsi į 
gen. Rapp žinių, šis pareikalavo, 
kad užsienių reikalų ministerija 
oficialiai paprašytų pulk. VVenner
stroem prileisti prie dokumentų. 
Net ir parūpinus laišką, su leidi
mu buvo delsiama. Kitą kartą 
VVennerstroem bandė pasiskolin
ti slaptų dokumentų aviacijos šta
be, bet archyvistėStenberij Įspė
jo štabo viršininką pirm negu 
VVennerstroem dokumentą išsi
nešė.

Komisaras Danielsson su savo 
bendradarbiais tęsė sekimą, kas 
buvo nelengva ypač Djursholm 
priemiestyje, kur visi gyventojai 
viens kitą gerai pažįsta. Sekant 
VVennerstroem ir jo šeimos tele
foninius pasikalbėjimus, nustaty
ta, kad jis palaiko didelius ryšius 
su svetimšaliais, ypač sovietų 
ambasados pareigūnais.

Pagaliau buvo sužinota, kad jis 
turi, trumpų bangų priimtuvą. Po
licija kaimynystėje Įtaisė detek
torių, kad galėtų perimti radijo 
pranešimus. Tuo pačiu laiku pra
dėta tikrinti jo sąskaitas banke ir 
buvo nustatyta, kad VVenner
stroem 1960 metais išleido 4000 
dolerių daugiau negu buvo oficia
liai mokesčių inspekcijai prane
šęs. Tikrinant jo praeiti sužino
ta, kad būdamas VVashingtone jis 
vizitavo amerikiečių strateginio 
bombardavimo bazes, kas jam 
nebuvo reikalinga, kad 1963 m.jis 
pasiskolino slaptu? leidinius ir 
formuliarus apie rezervą.

Palengva ratas aplink VVenner
stroem siaurėjo. Iki 1960 m. apie 
VVennerstroem sekimą žinojo tik 
7 asmenys, 1961 m. jau 13, o 1962 
m. skaičius padidėjo iki 15, kuria
me buvo krašto apsaugos, užsie
nio reikalų, vidaus reikalų ir tei
singumo ministrai. Bet ministe- 
ris pirmininkas iki 1963 m. nieko 
nežinojo.

Kelias buvo ilgas, bet švedų 
žvalgyba 1963 m. pavasari jau ar
tėjo prie tikslo. Dabar jau nebu
vo abejonių dėl VVennerstroem iš
davystės. Tačiau reikėjo veik
ti atsargiai, nes kiekvienu mo
mentu jis galėjo pastebėti, kad 

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan

Niekas taip neiškelia maisto vertę kaip 
išimtinai liepsnoje darytas Stroh’s sko
nis. Sekantį kartą, kai patieksite užkan
džius — kuo besigardžiuodami — patie
kite su šaltu Stroh’s alum. Tai skonis, 
kurį kiti alūs norėtų turėti.

POP SOME CORN... 
POP SOME STROH'S 
GREAT TOGETHER!

V »>!>< '
\ > v J

spąstai užsidaro. Įrodymai dar ne 
buvo užtenkamai surinkti, bet tai 
nereiškia, kad reikėjo ilgai lauk
ti. Saugumo valdininkai pripratę 
anketą staigiai užbaigti netikėtu
mu.

Gegužės pradžioje vaisius bu
vo prinokęs. Prokuroras Ryhnin-

GREIT PRADĖSIME 
SPAUSDINTI REPORTAŽį

KARAS IŠ
ANAPUS...

ger išsikvietė žvalgybos pareigū
nus, kuriems buvo pavesta nuo 
pradžios VVennerstroembyla,pa
reikšdamas, kad jau nueita tiek 
toli, kad dabar reikia sužinoti, ką 
VVennerstroem daro savo namuo
se.

Buvo nutarta išsikviesti tar
naitę Carin Rosen. Rizika buvo 
didelė. Bet Rosen nė kiek nenu
stebo, kai sužinojo, kad jos šei
mininkas {tariamas. Ji pati buvo 
pastebėjusi daug neįprastų daly
kų, fotografinj aparatą sandėliu
ke ir sudegintų popierių pelenus. 
Ji taip pat buvo suradusi pa
slėptus filmų roliukus. Ji net gal
vojo apie tai pranešti policijai, 
bet telefono knygoje nerado sky
riaus, 1 kuri galėtų kreiptis pa
našiu reikalu.

Ji mielai sutiko bendradarbiau
ti su švedų žvalgyba ir pasirodė 
labai naudinga. Su jos pagalba 
žvalgyba sužinojo daug svarbių 
dalykų, kurių nepavyko patirti 
per metus.

Birželio 12 d. žvalgybos proku
roras Ryhninger, lydimas kara
liškojo prokuroro, pristatė bylą 
Teisingumo ministrui Kling. Bu
vo sutarta areštuoti, bet norėta
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palaukti patogaus momento. Pa
gal išdirbtą planą, jei VVenner
stroem staiga pasijustų atideng
tas, kas galėjo {vykti dėl kurio 
nors žvalgybos pareigūno ma
žos klaidos, reikėjo areštuoti 
tuoj pat, kad jis neturėtų galimy
bės pabėgti.

Birželio 19 d, po pietų Rosen 
pranešė, kad palėpėje rado pa
slėptus keletą filmų rutuliukų. Jai 
buvo {sakyta paimti du ir atnešti 
žvalgybon. Tą pat{ popieti P318 
komisaras Danielsson pradėjo 
sekti VVennerstroemą.

Per paskutinius mėnesius 
VVennerstroem pamatė, kad drau
gai aplink jį pasikeitę. Visi kaž 
kaip jo vengia ir susiduria su sun
kumais gauti informacijų. Net 
gen. Rapp, iki šiam laikui buvęs 
su juo malonus, pasidarė šaltas. 
Tą VVennerstroem pastebėjo per 
priėmimą britų ambasadoje. Bu
vo aišku, kad reikia kuo greičiau
siai dingti. Kur? į Ispaniją ar 
Šveicariją?

Jis davė savo ryšininkui aliar
mo signalą: "Artimas pavojus". 
Gen. Nikolsky tuo metu buvo Mask
voje ir sovietųdiplomatas, amba
sados sekretorius Baranovsky, 
priėmė iš šnipo paskutinjj{ ra
portą ir davė jam kelionei pini
gu

Ruošdamasis kelionei, VVen
nerstroem pasigedo dviejų filmų 
rutuliukų. Jis gerai atsiminė, 
kad buvo paslėpęs aštuonis, o 
dabar buvo tik šeši. Jų pateki
mas { žvalgybos rankas būtųaiš- 
kus {rodymas, nes filmai buvo 
gaminti Maskvoje ir juos galima 
buvo išaiškinti tik specialiu bū
du, kurj žinojo tik sovietų žval
gyba. Palikęs žmoną baigti krau
ti lagaminus, jis dar pasiryžo už
bėgti { savo biurą, patikrinti, ar 
ten nepaliko filmų. Ir einant per 
tiltą, kai du agentai jam prane
šė, jos jis areštuojamas, jis nė 
kiek dėl to nenustebo. Jis to lau
kė.

Tardomas VVennerstroem pri
sipažino, kad sovietams jis dir
bęs penkioliką metų. Tą pačią 
dieną sovietų karinis attache gen. 
Nikolsky ir sovietų pasiuntinybės 

sekretorius Baranovsky buvo pa
prašyti tuoj pat apleisti Švediją. 
Kitą dieną abu sėdo sovietų lai- 
van ir dingo.

Iki teismo VVennerstroem buvo 
laikomas dviguboje kameroje: vie • 
noje jis miegojo, kitoje budėjo jo 
sargas, bet kažkokiu būdu jam 
pavyko gauti nuodų ir bandė nusi
žudyti. Tardymas buvo kruopš
tus, nes reikėjo tiksliai nustaty
ti kokius nuostolius jis padarė ir 
ką sovietai iš jo yra sužinoję.

Teismas nuteisė VVenner
stroem kalėti iki gyvos gal
vos ir Švedijos iždui su
mokėti 100,000 dolerių. VVenn
erstroem toku sprendimu liko pa
tenkintas.

SUKAKTUVININKAI
IIETUVOIE...

(Atkelta iš 1 psL) 

retoriaus (V. Niunkos įpėdinio) 
50 metų amžiaus sukakties minė
jimas. Barauskas, kaip ligšiol 
Maskvoj buvo ir Šeliepinas, yra 
ne tik partijos CK sekretorius, 
bet ir neseniai {steigto Partinės 
-Valstybinės Kontrolės Komiteto 
pirmininkas. J. Paleckis sukak
ties proga parvežė iš Masvos 
Barauskui Darbo Raudonosios Vė
liavos ordiną ir surengė savo Įs
taigoje pagerbtuves su prakalbo
mis ir dovanomis. Tarp gerbėjų 
buvo ir Šumauskas, Sniečkus, ir 
antrasis (atsiųstinis) partijos sek
retorius B. Popovas. Iškilmės iš
kėlė Barauską kylančių partijos 
žvaigždžių priešakin ir sudarė 
progos j{ vadinti "Vilniaus Še- 
liepinu". Perspektyva kiek ap
temo, kai Maskvos Šeliepinui 
staiga tapo smarkiai apkarpytos 
pozicijos.

Ne taip žymiai —teatro sluoks - 
niuose -- kiek anksčiau buvo pa
gerbtas Juozas Rudzinskas, 60 
metų amžiaus proga. J. Rudzins
kas priešbolševikiniais laikais 
buvo aktorius Klaipėdos teatre. 
Po karo Vilniuje iškilo { Aka
deminio Dramos Teatro direkto
rius, dabar -- vyr. režisierius. 
Lygiagrečiai tapo žinomas, kaip 
uolus "komunizmo statytojas" te
atre. (ELTA)

♦ Lapkričio 30 d. Vilniaus laik - 
raščiuose buvo minimas Andrius 
Domaševičius, jo šimtojo gimta
dienio proga. Partijos istorikai 
ryškino, kad Domaševičius, bū
damas vienas iš Lietuvos social
demokratų partijos steigėjų ir 
vadų, kurj laiką "ne visuomet už
imdavo teisingas pozicijas", tai 
yra, bendradarbiavo su socialde
mokratais "oportunistais", to
kiais, kaip S, Kairys, A. Janulai
tis, M. Biržiška..,Tačiaul918me-
tų gale aiškiai pasviręs prie Kap
suko ir Angariečio, dėjęs pastan
gas sujungti lietuvių komunistų 
partiją su gudų, uoliai dalyvavęs 
sovietinės valdžios organizavime 
Vilniuje. Vėliau lenkų valdžios 
persekiojamas, 1920 m. lapkri
čio mėnesi išleistas iš lenkų ka
lėjimo, tuojau persikėlęs t gim
tąjį Panevėžį, kur vertėsi gydyto
jo praktika ir komunistų veiklos 
rėmimu. Partijon nejstojęs, dėl 
to galėjęs veikti legaliai. Komu
nistai pogrindininkai liudija, kad 
gyd. A. Domaševičius sudaręs 
jiems labai svarbią užuovėją Pa
nevėžy.

Iš A. Domaševičiaus šeimos tik 
vyriausias sūnus Kęstutis, nepri
klausomybės laikais buvęs lo
jalus teisėjas, {sijungė l bolševi
kinės valdžios viršūnes, o dabar 
dėsto bolševikinę teisę universi
tete ir rinkimų progomis spaudoj 
aiškina, kad bolševikinė rinkimų 
tvarka demokratiškiausia ir tei
singiausia visam pasauly.

(ELTA)

ATNAUJINS STATYBA
* Yra vilties, kad Maskva leis 

grįžti Lietuvoj prie Birštono ir 
Jurbarko hidroelektrinių jėgai
nių statybos. Tai sužinota Mask
vos energetikos ir elektrifikaci
jos ministerijos koridoriuose.

A. Kirlys, vilniškės energe
tikos valdybos planavimų sky
riaus vedėjas, ir Elektrėnų jė
gainės vicedirektorius R. Cele- 
dinas tokiomis viltimis pasigy
rė Sov. Litva korespondentams, 
kurie atrado juos Maskvoj, jųvir- 
šininkų prieškambaryje. Jie pa
sakojo, kad elektrifikacijos mi
nisterijos technikinė taryba, 
spręsdama Lietuvos energetikos 
ateiti, palankiai pasisakiusi dėl 
Birštono jėgainės statybos atei
nančiame penkmetyje. Todėl, gal 
būt, netrukus būsią galima pra-
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De Gaulle leidžiasi žemėn...

Vieno mito saulėlydis
(Atkelta iš 1 psL)

Tie milijardai prancūzų ūkinin
kams pasirodė pernelyg aukšta 
kaina mistiškam "suverenumo" 
saugojimui, kas, savu keliu, at
siliepė ir pastarųjų rinkimų re
zultatuose.

Nemažą balsų deGaulletikriau, 
šiai kainavo ir tai, ką prancūzai 
vadina ’gaspillage* ir kas lietuviš
kai reikštų valstybės lėšų švais
tymą. Grandioziška generolo už
sienio reikalų politika valstybės 
iždui yra sunkiai pakeliama. 
Neišvengiamai dėl to nukenčia 
dirbančiųjų uždarbiai, socialinė 
globa ir aplamai piliečių gerovė. 
Pastaraisiais metais Prancūzi
joje socialinė {tampa augo, kas ne
galėjo neatsiliepti rinkiminiuose 
rezultatuose. Pažymėtina, kad 
daugiausia balsų de Gaulle neteko 
neturtingesni uose departamen
tuose. Eilinis prancūzas papras
čiausiai yra labiau suinteresuo
tas pigiu butu, kurio statyba nie
kas nesirūpina, o ne ’Force de 
Frappe*.

Gaullizmo mito saulėlydžiui 
neabejotinos {takos turėjo ir re
liatyvus prancūzų rinkikų jaunu
mas. Virš 307° visų rinkinkų yra 
jaunesni nei 35 metų amžiaus. 
Šiandieną jaunuomenė Prancūzi
joje, kaip ir visame pasaulyje, 
yraj>ragmatiška,.dalykiškai gal
vojanti, esmėje antiideologiška ir 

dėti projektinius tyrinėjimus ties 
Birštonu. Galvojama maždaug 
apie 600 KW galingumo jėgainę.

Ta pati technikinė taryba Mask
voj svarsčiusi ir klausimus, su
sijusius su Jurbarko jėgainės pro
jektavimu, kuris prieš keletą me - 
tų buvo sustabdytas, nes mask- 
viniai projektuotojai nutarė pir
ma statyti šiluminę jėgainę ties 
Vieviu. Ta vieta dabar vadinama 
Elektrėnais.

Elektrėnuose būsią toliau sta
tomi dar du energijos blokai, po 
300 KW galingumo. Apie šioj 
statyboj Įvykusias klaidas ir 
stambius perstatymus bei per
tvarkymus nebekalbama. Toles
niuose Elektrėnų darbuose daly
vausią apie 200 sovietinių įmo
nių. (ELTA)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ 

bet kokiam sunkiai apčiuopiamam 
misticizmui skeptiška. Jaunoji 
karta yra aiškiai "europinės" 
orientacijos ir todėl abejinga 
gaullistinei "supernacionalizmo" 
baimei. Rinkimų analizatorių nuo - 
mone, jaunuomenės balsų nepel
nė kairės kandidatas Mitterran- 
das, bet naujoji žvaigždė politinė
je Prancūzijos padangėje -- Jean 
Lecanuet.

Literatūros kritikas ir politi
nis publicistas Franęois Bondy 
prieš rinkimus Lecanuet taipapir 
budino: "Lecanuet Įsisavino Ken- 
nedy stilių. Jis pabrėžia savo jau
numą — 45 metų --ir viską kas 
iškelia jo tinkamumą didesnei at
sakomybei. Jis smulkmeniškai 
atpasakoja savo biografiją, bet nu
tyli priklausomumą politinei 
partijai. Jis prisipažįsta esąs 
Roberto Schumano, "tikrojo eu
ropinės vienybės tėvo”, pasekė
ju. Jo samprotavimai apie Euro
pą ir siauro nacionalizmo pavo
jų nuskamba įtikinamai ir aist
ringai, o Prancūzijos socialinių 
bei gamybinių santykių palygini
mai su kaimynais klausytojus pri
verčia susimastyti, nes jie apie 
tai jau septyni metai nieko nėra 
girdėję".

Už Lecanuet savo balsus ati
davė 3.8 milijonai (15.6$) prancū - 
zų balsuotojų, kurių nemaža da
lis šiaip tikriausiai būtų balsavu
si už generolą. Cinikai tvirtina, 
kad prancūzaitės už j{ balsavo dėl 
jo fotogeniškumo, o jaunuomenė 
dėl to, kad abejojo, ar 75 metų 
amžiaus generolas dar bus pajė
gus vadovauti respublikai. Abie
juose atvejuose, tur būt, yra šiek 
tiek tiesos, bet faktas lieka faktu, 
kad generolas daugelio balsų ne
teko dėl to, kad iškilo nauja asme
nybė, sugebėjusi gauti milijonų 
pasitikėjimą. Vienoje priešrinki
minėje kalboje Lecanuet tiesiogi
niai kreipėsi l generolą: "Nebi
jok, Generole! Prancūzija gyvuos 
ir tada, kai jaunoji karta { savo 
rankas paims vadžias”.

šiais metais jaunoji karta va
džių l savo rankas, žinoma, nepa
ims. Gruodžio 19 dieną antri
niuose rinkimuose balsuotojai 
prezidentą de Gaullebe abejo, pa
tvirtins jo einamose pareigose. 
Bet su reliatyviu Lecanuet laimė
jimu išryškėjo ir naujas vidurio 
politinės linijos konsolidavima- 
sis. Po smulkiapartiškumo kon
vulsijų ir ultrų teroro Prancū
zija, gal būt,iš tiesų žengs gy
venimiško politinio pastovumo 
keliu. Tam tektrflksta politinės 
kairės konsolidacijos, po kurios, 
anglosaksų ir Vakarų Vokietijos 
pavyzdžiu, pogaullistinė Prancū
zija galėtų žengti dvipartinlo par
lamentarizmo keliu.
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PHILADELPHIJOJE PAMINĖJO 
DIRVOS SUKAKTIi

š.m. gruodžio 11 dieną, šešta
dienio vakare Į Lietuvių Banko 
erdvias, tautiniais motyvais de
koruotas patalpas susirinko apie 
70 Philadelphijos lietuvių pami
nėti spaudos ir tautinės minties 
3 kart Į savaitę leidžiamo Cle
velande laikraščio Dirvos 50 me
tų sukaktį.

Ta proga buvo plačiau prisi
minta ir Įvertinta visa ypač JAV 
lietuvių spauda, jos kelias, reikš
mė ir Dirvos 50 metų kraitis į 
bendrąjį išeivijos lietuvių kultū
rinį lobyną.

Susirinkusius pasveikino ALTS 
Philadelphijos skyriaus pirmi
ninkas inž. Vincentas Gruzdys ir, 
trumpai nušviesdamas to minė
jimo prasmę ir tikslą, pakvietė 
dr. J. Puziną kalbėti tema "Anks
tyboji lietuvių spauda Ameriko
je".

Dr. J. Puzinas supažindino klau 
sytojus su JAV lietuvių spaudos 
pirmaisiais žingsniais, jos lygio 
kėlimu ir tobulėjimu, paminėda
mas beveik visus ankstyvuosius 
Amerikos lietuvių leidinius, dau
gelį iš praeito šimtmečio paleis
damas per rankas susipažinti, 
laikraščių ir žurnalų komplektus. 
Dr. J. Puzinas kiekvieną spaudos 
laikotarpį paryškino'paskaityda- 
mas iš tų senųjų leidinių jaunie
siems vos besuprantama lietu
vių kalba.

Prelegentas supažindino klau
sytojus ir su buvusiais žymes
niais spaudos mylėtojais, kovoto
jais už jos lygio kėlimą, buvu
siais redaktoriais, leidėjais ir 
bendradarbiais, kurių dėka mūsų 
lietuviškoji ankstyvoji spauda iš
augo iki dabartinio lygio.

Jo žodžius patvirtino ten pat 
suruošta pirmųjų lietuvių leidi
nių parodėlė, kurią suorgani
zuoti talkino dr. P.V. Maciūnas, 
Pennsylvanijos Universiteto bi
bliotekos vedėjas.

Emilija Čekienė apibūdino spau
dos reikšmę tautų politiniam, 
kultūriniam ir organizaciniam 
gyvenimui, pereidama prie lietu
vių tautos ir baigdama Dirvos 50 
metų sukaktimi, pabrėždama, kad 
jau virš 60 metų nuo to laiko,kai 
lietuviams grąžinta spaudos lais
vė, kurios kelias buvo dygliais nu
barstytas iki pat šių dienų, su 
trumpa nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpio prošvaiste, kada mū
sų spauda vispusiškai suklestėjo, 
kada iš laisvę atgavusių Lietu
vos vaikų širdžių visa jėga pra
siveržė kūrybinis balsas pilnu 
gajumu, ne vien kasdienybėj, bet 
ir grožinėj literatūroj. Lietuvių 
tauta per tą laikotarpį spaudo
je išreiškė savo didžius dvasi
nius turtus.

Spaudos reikšmė nėra suma
žėjusi išeivijos lietuvių gyve
nime, nes tik jos dėka palaikoma 
lietuvių tautinė gyvybė, žadinama 
meilė savam kraštui, formuoja
ma tautinė sąmonė ir organizuo
jama kova už Lietuvos išlaisvini
mą.

Kalbant apie mūsų spaudą, sa
vaime aišku, dideli nuopelnai pri
klauso visiems lietuvių išeivijos 
laikraščiams, kurie viens po ki
to jau švenčia savo ilgo gyvenimo 
sukaktis. Jų tarpe ir mūsų DIRVA 
per 50 metų įdėjusi didelį įnašą 
Į bendrąjį šio krašto lietuvių kul
tūrinį kraitį. Jos kelias nebuvo 
rožėmis klotas. Per tą laiką nuo
lat aukojosi visa eilė energinges
nių, pareigingesnių asmenų, rū
pinosi jos ne vien materialiniu, 
bet ir dvasiniu išlaikymu. Rūpi
nosi, ne tik redaktoriai, Vilties 
draugijos valdyba, bet visą laiką 
talkon ėjo ir eina visi skaityto

jai ir bendradarbiai, be kurių joks 
laikraštis neminėtų tokių garbin
gų sukakčių, kaip šiandien šven
čia Dirva, kurios auksinė su
kaktis yra tartum rodyklė,kad sa
vąją spaudą išlaikanti bendruo
menė tebėra gyva, budri, nepra
radusi principų ir savo siekių, 
neapvylusi jos įkūrėjų, bet tvir
tai einanti jų nustatyta tautine 
linkme. Ji vaidina ir toliau tokį 
svarbų vaidmenį, o toks jubilie
jus negali likti vien žodžiais pa
minėtas, užakcentavo E.č.ekienė.

Po minėjimo -- akademijos sky
riaus narės laukė svečių žemu- 
tinėj salėj su vaišėmis, kurių me
tu kalbėjo ALTS-gos pirmininkas 
inž. Jonas Jurkūnas, specialiai į 
minėjimą atvykęs iš Chicagos.

Jis skaičiais įrodė, kiek pri
skaičiuojama Amerikoje lietuvių, 
kiek jų dalyvavo Pasaulinės Pa
rodos metu lietuvių dienoje New 
Yorke, kiek lapkričio 13 dienos 
manifestacijoje, kiek išperkama 
išleidžiamų knygų ir kiek prenu
meruojama laikraščių. Tas visas 
lietuviškas judėjimas sukasi vis 
tame pačiame maždaug 15tūkstan
čių lietuvių skaičiuje. Kur kiti?— 
klausė jis.

Mūsų uždavinys yra padidinti tą 
skaičių. Dirvos reikšmingos su
kakties proga padidinti prenume
ratorių skaičių, padidinti Įnašus į 
Vilties dr-ją kvietė S-gos pirm.
J. Jurkūnas.

Dirvos rėmimo klausimu pasi
sakė ir svečias iš New Yorko 
Antanas Senikas, buvęs ALTS- 
gos vicepirmininkas, BALF.LNF 
ir kitų organizacijų aktyvus vei
kėjas, taip pat kviesdamas Dirvą 
vispusiškai remti.

Tuo pačiu klausimu pasisakė 
ir S-gos Rytų Apygardos pirm. 
Algirdas Jonys.

J. Kaulinienė padeklamavo hu
moristinės poezijos.

Skyriaus pirm. V. Gruzdys Są
jungos pirmininkui įteikė 100dol. 
čekį, padidinant Įnašus Vilties 
draugijai. Jo pavyzdžiu pasekė ir 
kiti nariai bei svečiai. 100 doL 
Įteikė ir B. Vigelis, su šimtine 
prisidėjo tų gražių patalpų savi
ninkas Charles Cheleden, Lietu
vių Banko prezidentas, kurio įs
taigoje dirba beveik vieni lietu
viai tarnautojai ir organizacijos 
nemokamai gauna tas patalpas 
Įvairiems parengimams.

P. Didelis, B. Buinys įteikė 
po 50 dol. V. Matonis, K. Kauli-

PLANINGAS TAUPYMAS

Pinigu taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Dabartinis dividen- 
das 4/j% išmoka- 
ma« du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

I N SU R D

BRAZILIJOS PARLAMENTO ATSTOVAS PASISAKO 
LIETUVIU REIKALU

LAIŠKAI/
/** -.v- /

Brazilijos federalinio parla
mento atstovas ir kandidatas J 
Sao Pauo estado gubernatorius 
Dr. Herbert Levy, 1965 m. gruo
džio 6 dieną priėmė mūsų laik
raščio bendradarbį St. Vancevi
čių, kuriam speciliai suteikė se
kantį pasikalbėjimą:

— Mano tautiečiai, gyvenantie
ji Brazilijoje, ypatingai Sao Pau
lo valstijoj, kur randasi beveik 
90^0 mūsų kolonijos, norėtų šį tą 
žinoti apie jūsų programą kaip 
kandidato į valstijos gubernato
rius.

-- Mano programos pažymė
tini dalykai būtų tokie:

1) Rekuperacija visų žemės 
ūkio darbininkų, įskaitant Į jų 

nis ir P. Mitalas po 25 dol., J. 
Česonis 15 doL Po 10 dol: inž. 
J. Ardys, LB pirm., sol. Juzė 
Augaitytė, M. Milas, J. Rumbai- 
tis, A. Valius, X.Y. ir Dragune- 
vičius. Prof. A. Jurskis ir kiti 
po mažiau. Viso 600 dol.

Siame spaudos minėjime daly
vavo LB pirm. J. Ardys, Atei
tininkų sendraugių pirm. Gaila, 
dr. P.V. Maciūnas, Liet. Moterų 
Klubo pirm. sol. J. Augaitytė ir 
daug kitų svečių bei viešnių.

Kaip iš dr. J. Puzino paskai
tos girdėjome, Amerikos lietu
vių spausdintas žodis gimė ir 
brendo daugiausia Pennsylvani- 
joje, kur buvo susibūręs didžiau
sias pirmųjų imigrantų skaičius. 
Todėl ir šis mūsų spaudos minė
jimas praėjo ne vien gražių žo
džių, bet ir konkrečios paramos 
mūsų spaudai ženkle.

ALTS-gos Philadelphijos sky
rius, kurio iniciatyva šis minė
jimas Įvyko, yra Įsisteigęs prieš 
daugiau kaip 15 metų ir jis visuo
met buvo gyvas, veiklus, pagal iš
gales remdamas Sąjungos darbus 
bei planus.

Per tą laiką skyriui vadovavo 
P. Mitalas, Bakuckas, A. Impu- 
lėnas, J. Česonis ir dabartinis 
pirmininkas V. Gruzdys, šiuo 
metu J. Česonis vicep., V. Mato
nis sekretorius, P. Didelis iždi
ninkas ir A. Jonys vicep. kultūros 
reikalams.

Skyriaus nariai aktyviai reiš
kiasi ir bendrinėseorganizacijo- 
se, ypač LB-nėj. Be savų reikalų 
materialiai remia Lietuvos Ne
priklausomybės Fondą, LB veda
mą Radijo valandą, neolituanus, 
jaunimo stovyklas ir k.

Skyriaus pirm. V. Gruzdys 
šiais metais vėl išrinktas Phila
delphijos Lietuvių Organizacinio 
Komiteto pirmininku Vasario 16 
dienos minėjimui ruošti.

Skyrius turi 70 narių. Sudary
ta informacinė kolegija, kuriai 
priklauso: J. Bubelis, V. Mato
nis ir P. Mitalas. O.J. Česonis 
Sąjungos Centro Valdybos pa
kviestas ir Įgaliotas rūpintis 
Dirvos prenumeratų, skelbimų 
rinkimu ir bendradarbiais. Kau
linis vadovauja Tautinio Ansamb
lio chorui. Kiti nariai -daug dė
mesio skiria neolituanų veiklai. 
Skyrius turi dar daug planų ir 
užsimojimų, kuriuos teks Įgyven
dinti jau užvertus šių 1965-jų me
tų lapą.

(e.č.) 

skaičių kolonistus, smulkius ūki
ninkus, ūkių nuomininkus, pusi
ninkus ir bendrai visus dirbančius 
žemės ūkio srityje, teikiant jiems 
socialinę, technišką ir finansinę 
paramą su tikslu pakelti vietos 
ūkio produkciją ir dirbančiųjų ger
būvį.

2) Ekonominė ir techniška para
ma žemės ūkiui, gyvulininkystei 
ir žvejybai.

3) Visiška alfabetizacija ir pri
valomas pradžios mokslas visoje 
valstijoje, sudarant reikalingas 
sąlygas.

4) Garantija ir prieinamumas 
lankyti universitetus visiems ga
besniems vidurinį mokslą baigu
siems studentams, kurie neturi 
lėšų tęsti aukštąjį mokslą, ple
čiant tų mokslo įstaigų tinklą.

5) Pirmenybė universitetų stu
dentams tam tikrose valdžios 
tarnybose, kad jie turėtų galimy
bę tęsti savo studijas.

6) Subūrimas gydytojų ir sani
tarinių inžinierių efektingai ko
vai prieš oro ir vandens užter
šimą.

7) Sudarymas sveikatai palan
kių sąlygų visose darbo srityse.

8) Administracinis descentra- 
lizavimas.

9) Moderniacija irmetodųpra- 
plėtimas mažamečių priežiūro
je ir jiems tiekiamoje pagalbo
je.

10) Saugumo sistemos patobu
linimas valstijoje.

11) Kova su korupcija.

-- Turiu žinių, kad lietuviai, 
ypatingai čia gimęs jaunimas, tai
gi jau tikri Brazilijos piliečiai, 
padrąsinti revoliucijos pasiseki-

B. BAUBUS SUKAKTUVININKAS
Kuriam pasaulio krašte šian

dien nerasi lietuvio? Vieną iš 
tokių čia noriu paminėti, gyve
nantį tolimoj Australijoj, sulau
kusį garbingo 65 metų amžiaus, 
B. Daukų, kuris paklaustas, ką 
nuveikė per šį gyvenimo laiko
tarpį, be žodžių paėmė gražią me_

mu, yra linkę aktyviau dalyvauti 
vietos politinėje veikloje visų ge
rovei. Kaip žiūrite Į šitą tenden
ciją?

— Brazilija yra jaunųjų šalis. 
Tiek jie būtų vienos ar kelių gene • 
racijų kilmės. Čia yra jų žemė 
ir jiems reikalinga ją ginti. Viso 
jaunimo, be išimties, dalyvavi
mas vietos politikoje yra neabe
jotina būtinybė, dėl to, kad nie
kas negali dėl patogumųpasitrauk
ti nuo savo idėjų apgynimo ir ko
vos dėl jų prieš tuos, kurie gina 
priešingas idėjas. Tik idėjų kon
trastas sveikoje kovoje išugdo pa
grindus tikrajai demokratijai.

— Lietuvių didelė dauguma yra 
šalininkai dabartinės revoliuci
nės Brazilijos valdžios, nes ran
da, kad visų geros valios brazilų 
kova prieš internacionalinį ko
munizmą ir raudonąjį kolonializ
mą yra visų laisvų pasaulio tau
tų bendra kova ir lietuviai bei 
jų tėvynė buvo jų pirmosios au
kos. Ka ip Jūsų nuomone, lietuviai 
ir kiti čia gyvenantieji svetim
taučiai galėtų daugiau prisidėti 
prie šio krašto — jų antrosios 
tėvynės, taip nuoširdžiai čia juos 
priglaudusios, pažangos ir atnau 
jinimo.

-- Visi naturalizuoti Brazili
jos piliečiai, taigi ir lietuviai, 
gali ir turi aktyviai dalyvauti vie 
tos politiniame gyvenime, kadan
gi yra pilnateisiai balsuotojai. 
Turi prisidėti su savo įnašu ko
voje už Brazilijos demokratiją, 
juo labiau, kad daugelis jų puikiai 
žino iš savo kilmės krašto kas 
yra policinė komunizmo diktatū
ra, -- baigė pasikalbėjimą Dr. 
Herbert Levy.

dinę dėžutę, papuoštą Vytauto 
Didžiojo pilimi, ją atidarėir išė
mė: Neo-Lithuania Korporacijos 
juostą, kepuraitę.Gediminoordi
ną III laipsnio, Saulių žvaigž
dę, Vytauto Didžiojo u-to inži
nieriaus diplomą ir Panevėžio 
gimnazijos atestatą.

-- Ordiną ir žvaigždę gavau 
už darbą Valstybei ir Tėvynei 
būdamas laisvoj nepriklausomoj 
Lietuvoj, -- tarė sukaktuvinin
kas.

Neprislėgė jo išeivio gyveni
mas svetimam krašte. Kas seka 
Australijos lietuvių spaudą, tas 
žino jo veiklą Australijos Lietu
vių Bendruomenėj, lietuvių var
do kėlimą svetimtaučių tarpe ir 
darbą Lietuvos laisvinimo sri
ty. Jis buvęs ALB Krašto Valdy
bos nariu ir pirmininku. Yra ALT 
Sąjungos ir Nepriklausomybės 
Fondo Įgaliotinis, žurnalo "Tech
nikos Žodis" atstovas.

. — Koks momentas jūsų gyven
ine paliko giliausią Įspūdį? — 
paklausiau jubiliatą.

— Prasidėjus karui tarp Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos, Kupiš
kio gimnazistai nukabino Stalino 
paveikslą klasėj ir jį suplėšė. 
Enkavedistai tuojau suėmė 17 
gimnazistų ir vieną suaugusį 70 
metu vyrą, bandžiusį juos užtar
ti, ir atvežė Į Panevėžio kalėji
mą. Po dviejų dienų, t.y. 1941 m. 
birželio 25 d., 7 vai. ryto enka
vedistai nuvežė tuos gimnazistus 
ir senuką už cukraus fabriko Į 
krūmus ir ten sušaudė. Būdamas 
tuo laiku fabriko direktorium, kar
tu su daugeliu tarnautojų bei dar
bininkų tą sceną matėme ir girdė
jome šūvius, bet nieko negalėjome 
pagelbėti.

Vokiečiams užėjus buvo nutar
ta žuvusius pagerbti. Atkasta 
duobė ir tėvams pageidaujant pa
laidota kapuose. Gi neturėjusiems 
tėvų padarytasantkapisirbuvopa
statytas gražus lietuviškas kry
žius. Tai buvo atlikta cukraus fab
riko lėšomis ir jėgomis. Šventi
nant tą kryžių ir antkapį man te
ko pasakyti atsisveikinimo kalbą. 
To Lietuvos okupanto elgesio ir 
šventinimo iškilmių momento aš 
niekad gyvenime nepamirštu. -

Gerbiamam sukaktuvininkui lin
kime dar ilgai darbuotis savo 
tėvynės naudai.

E. Čekienė

Skaityk ir platink
DIRVĄ

APDŪMOJIMAI, PERSKAIČIUS 
B. UŽEMIO APDŪMOJIMUS...

Perskaitęs "Skaitytojo apdū
mojimus" tilpusius Dirvoje 1965 
12.1, 130 nr. iš išdėstytų minčių 
pajutau, kad Br. Užemis moka 
"perskaityti spaudą, ją palyginti, 
perleisti per savo proto bei šir
dies filtrus ir kartais padaryti 
savo išvadas". Jei neapsiriksiu, 
šį kartą išvada buvo ta, kad rei
kia ne žlugdyti, o skatinti drą
sius žurnalistus, prieš kuriuos 
piestu stoja "palaimintos tylos 
šalininkai, alkūnininkai, nuže
mintos vienybės puoselėtojai 
(vienybės aplink mane) bei kito
kie ašaruvių nudnykai", kurie 
"Leskaičio, Rastenio, Railos 
plunksnos bijo kaip velnias kry- 
'žiaus”.

Prisibijau būti pranašu, bet 
geisčiau atstoti bent Romainių ar 
kito pakaunės taboro "vargšę či- 
gonielą, už pusą litą visą taisy- 
bą poneliukams ir paneliukėms 
atsakančią"... tarp kita ko ir apie 
ateitį. O teisybė -- be kompli
mentų ir perdėjimų -- šiuokart 
ši: jei Tamsta p. Br. Užemi, at
sisakytum skaitytojo "posto",per
eitum į aktyvius žurnalistus, su
sirastum dar vieną tokį pat, kaip 
Tamsta, gyvųjų tarpe ir antrą 
tarp mirusiųjų, tai turėtume nau
ją drąsiai pasisakančių žurna
listų trejetuką. Kiek džiaugsmo 
būtų mums skaitytojams, ir aša
ros nudžiūtų dėl senojo iširimo.

Čia įsiterpiu su vienu "gaila". 
Gaila, kad Tamsta, p. Br. Užemi, 
tuose apdūmojimuose davei labai 
miglotą savo adresą -- tik Ro- 
chesterį. Jei jau Hollywoodų už
tinkame Amerikoje daugiau nei 
pustuzinį, tai ką bekalbėti apie 
Rochesterius: jų pridygę čia kaip 
grybų po lietaus. Jei Tamsta esi 
iš Rochfesterio N.Y., tai tas "eis
mo" faktas būtų įdomus toles
niems mano samprotavimams 
apie žurnalizmą, ypač apie "žur
nalistinius dėsnius", kuriuos mi
nėjo Rochesteryje galutinai su
brendęs žurnalistas teoretikas 
Henrikas Žemelis, rašydamas 
"Metmenyse" apie mūsų atsili
kimą nuo gyvenimo dešimtme
čiais žurnalizmo srityje. ("M", 
1965, 9 nr.). Šita užuomina, gink 
Dieve, nereiškia, kad Tamstą 
gretinčiau prie jo mokyklos. Tik 
tas nelemtas Rochesteris užve
dė ant to kelio.

Samprotaudamas apie drąsius 
užmojus spaudoje, aš kaž kaip 
užkliuvau už mūsų istoriko Vin
co T rumpos pasisakymo: "A. Sme - 
tonos tiesus, kultūringas ir daž
niausiai konstruktyvus (net ir 
skaudžiai kritikuojant savo laiko 
ydas ir negeroves) žurnalistinis 
darbas galėtų būti pavyzdžiu ir 
šiandien, kada Į spaudą ėmė verž
tis tulžimi apkartę, skalpų me
džiotojai, su faktais ir tiesa ne- 
siskaitą plunksnos žonglieriai, 
be galo išsipūtę, bet dažniausiai 
visiškai tušti ir jokios spaudos eti
kos nesilaiką neva 'publicistai’" 
("Metmenys", 1965, 9 nr., 144 
PsL).

Įdomu, kokiais duomenimis re
miasi p. Vincas Trumpa, skelb
damas tokį aliarmuojantį dalyką. 
Kadangi jis savo tvirtinimo nepa
rėmė faktais, tad irčia -artikne- 
turime reikalą su nesiskaitymu su 
faktais ir tiesa.

Tamsta puikiai pagavai "nuže
mintos" vienybės esmę — vieny
bė aplink mane. LaukčiauišTams • 
tos, p. Br. Užemi pasisakymo,ar 
mums, t.y. mūsų spaudai jos dar
buotojų ugdymui, nepakenkia kai 
kieno nusistatymas: žurnalizmas 
-- tai aš, a la -- "L’etat c’est 
moi". Ne paslaptis, kad atsirado 
žmonių, kurie, dabartinės žurna
listų sąjungos kviečiami būti jos 
nariais, davė koneBronio Railos, 
Tamstos apdūmojimuose pažymė
tos, citatos turinio atsakymą: 
"Su mizerijom nenorime susidė
ti", užmiršdami, kad ir nepriklau
somos Lietuvos žurnalistų sąjun - 
gos eilėse buvo ne vien Puric- 
kiai, Gustainial, Rasteniai, 
Skrupskeliai, Railos.

Laukdamas iš Tamstos, p. Br. 
Užemi, daugiau "apdūmojimų", 
reiškiu didžią pagarbą, o padėkos 
laiškelį už tokį puikų pasirodymą 
pasiųsiu, kai tik patirsiu Tams
tos adresą.

Liudas Pagramantis
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

KAIP TAPTI MILIONIERIUM
(mažai tesistengiant)

Anksčiau niekada nesvajodavau 
būti turtingu, net milionieriumi. 
Norom ar nenorom vis tekdavo pa
sirinkti verslus, kurie mane da
rydavo ne bagotu, bet daugiau ku
protu. Tačiau tų nedorų svajonių 
stokos neketinu prisirašyti sau 
Į nuopelnus. Taipti milionieriumi 
iš tikrųjų būtų gana nebloga. Tu
rėtum sau naudos ir malonumų, 
o jei norėtum, tai ir tautos labui 
galėtum š{ tą apčiuopiamesnio 
duoti. Tik prisiminkim senų su
valkiečių pasakojimą apie pie
menį, kai jis syk} buvo paklaus
tas, ką darytų, jei būtų karaliu
mi. "Jeigu būčiau karalius", tuo
jau pat atšovė sumanus vaikiūkš
tis, " ui raius ganyčiau kiau
les"...

Kai kuriems broliams tautie- 
čiams Amerikoje irgi panašiai se
kasi, Praėjusią vasarą piknike 
sutikau lietuvi turistą iš Det
roito, _ atostogavus} Kaliforni
joje. Ėmiau klausinėti: na, kaip 
gyvuoji, kaip viskas ten, ar gerai 
uždirbi? O! - atsako šisai, - vi
sai neblogai. Jau ilgą laiką dirbu 
su geru partneriu iš vieno. For
das duoda kapitalą, o aš duodu 
darbo jėgą. Šiais meuis per sep
tynias dienas savaitėje. Jis daug 
uždirba, aš taip pat, pinigo nė 
vienam netrūksta. Sakyk, ko no
rėtum: alaus, ar haibolo, užfun- 
dysiu...

Fundą priėmiau, pasigirda
mas, kad ir aš panašiai jau per 
15 metų varausi su savo geru part
neriu. Aliuminijaus magnaus 
Reynolds duoda kapiulą, o aš 
darbo jėgą, ir mūsų bendrovėje 
viskas pusėtinai klojasi. Tik, kaip 
iš firmos pranešimų pastebėjau, 
su tuo mažu skirtumu, kad mano 
partneris per metus vis turi pel
no po kelis milionus, o aš po ke
lius šimtus dolerių, o kai kada 
ui tik išbalansuoju pajamas ir iš
laidas maždaug lygiomis. Ranką 
ant širdies pasidėjęs, negalėčiau 
griežtai tvirtinti, kad tuo keliu 
kada nors prasimušiu į milionie- 
rius.

O prasimušti vertėtų. Vien dėl 
didesnio Brežnevo ir Sniečkaus 
pykčio bei jų Isiutinimo. Šie šau
nūs vyrai - vyriausias partneris 
Kremliuje ir jo klapčiukai Lie
tuvoje - vadina mus tėvynės iš
davikais, šnipais, atplaišomis ir 
valkatomis. Tiesa, vieną kartą 
jau jie pagrobė viską iš mūsų, 
ką turėjom paveldėję ar uždir
bę. Viską atidavė "liaudžiai", bet 
toliau niekaip nemoka padaryti 
uip, kad liaudis neskurstų ne tik 
dvasiškai, bet ir medžiagiškai.

O mes, anų banditų paversti 
gryniausiais proleurais, dar 
marksistiškesniais už Markso 
proleUrus, štai vėl atsistoja
me savo darbu ir prakaitu ant 
kojų ir pradedame rinkti pirmą
jį milioną. Ir tiems, kurie api
plėšė ir tebeplėšia mūsų tau
tas, mes vėl vistiek nebe valka
tos, kuriuos kiekvienas gali pa
spirti koja, o rimta ir pajėgi 
grėsmė.

Bet kadangi savo kaktos pra
kaite pasiekti milioną labai retai 
kam tepavyksta, mestą pati daly
ką ar bent milionieriaus jausmą 
galime daug lengviau pasiekti 
krūvon susidėję, bendruomeniš
kai, kooperatiškai. Taip daroma 
daug kur laisvajame pasaulyje.

Kad tai ne vien tik mano laisva
laikio juokaujantis plepalas, bet 
gyvenimo tikrovė, tegu jums pa
pasakoja faktai.

Prieš pusketvirtų metų ke
lios dešimtys Los Angeles lie
tuvių įsisteigė kooperatinę kre
dito uniją. Po kelių mėnesių ji 
pradėjo normaliai veikti ir na
rių skaičius didėjo. Po trijų su 
viršum metų veiklos mūsų ban
kas jau turi 250,000 dolerių in
dėlių ir yra išdavęs paskolų per 
200,000 dolerių. Per tą laiką ban
kas davė 25,000 dolerių pelno, 
iš kurio nariai už indėlius gavo už
darbio už {dėtą kapitalą — 17,000 
dolerių dividendo. Jie gavo aukš
tesnes palūkanas, negu būtų savo 
santaupas padėję bankuose, ir 
kiekvienas dar priedo gauna ne
mokamą gyvybės apdraudą ligi 
2000 dolerių, už ką kitur jambo- . 
tų reikėję užmokėti kelios dešim- 

, tys ar per šimtą dolerių.
Lietuvių kredito unijos daug 

anksčiau buvo įsteigtos Kanadoje, 
ir jų sėkminga veikla mums ga
li būti papildomu paliudijimu. 
Pvz., palyginimui pažiūrėjau To
ronto kredito kooperatyvo Para
mos dešimtmečio veiklos davi
nius. Ne ką didesnė, šiandien jau 
gal Los Angeles gausumo lietu
vių kolonija per dešimtmeti sa
vo bankui sudėjo 1,700,000 dol. 
indėlių ir iš jo buvo paėmusi 
1,600,000 dol. paskolų, o pelno 
turėjo apie 154,000 dolerius. Gi 
per pirmuosius tris veiklos me
tus indėlių turėjo 149,000, gi 
paskolų buvo išdavusi 129,000 
dolerių.

Taigi, losangeliečiai per tą pa
ti pirmąjį trimečiolaikotarpjau- 
go net truputi greičiau ir kredi
to veiklą išplėtė daugiau.

Amerikos lietuviai l bankus bei 
privačias taupymo ir paskolų bend 
roves yra sudėję daugeli milionų 
dolerių ir iš jų paėmę ne mažiau 
milionų paskolų kilnojamoms ar 
įvairioms judamoms nuosavy
bėm įsigyti. Už sudėtus pinigus 
savuose kredito kooperaty
vuose jie gautų tas pačias ir 
dažniausia aukštesnes palūka
nas, nemokamą gyvybės apdrau - 
dą, o už paskolas beveik visa
da mokėtų žemesnius procen
tus, negu sumoka privačioms 
bendrovėms, kurios Siekia ko 
didžiausio pelno.

Visa sėkmės mįslė čia glū
di, kalbant senoviškais žodžiais, 
mūsų susipratime ir suprati
me, kad didelę savo ekonominių 
reikalų dalj daug geriau ir nau
dingiau galime sutvarkyti, paė
mę šį biznį į savo rankas. Aš 
truputį jau pažįstu savo losan- 
gelinę lietuvių koloniją ir jos 
įvairių žmonių pasitūrėjimus. Ko
dėl mes savo sunkiai uždirbtus pi
nigus vis turime atiduoti visiš
kai svetimiems iš jų pelnytis? 
Kodėl mes skolinamės iš visiš
kai svetimų ir mokame jiems 
didesnius procentus, negu tai gau 
tume savo kooperatiniame banke?

Juk yra visai realu, kad, pa
vyzdžiui, tik 2500 pietinės Ka
lifornijos lietuvių atneštų savo 
santaupas po 2,000 dolerių į sa
vo kooperatinį banką, ir jo indė
liai bematant pasiektų 5,000,000 
dolerių sumą. Taip pat yra vi
sai realu ir kasdieniška, jei tik 
vienas tūkstantis lietuvių savo 

reikalams imtų 5,000 dolerių pa
skolas iš savo banko, taigi, ši 
5,000,000 dolerių suma būtų pa
leista į darbą savo bendruome
nėje. Žinoma, ne kiekvienas lie
tuvis yra sutaupęs porą tūkstan
čių, bet ne retas keliskart dau
giau. Ne kiekvienam reikalingą 
5,000 dolerių paskola, bet dažnam 
reikalinga daug didesnė (koope
ratinis bankas vyrui ir žmonai 
gali dabar duoti paskolos ligi 
20,000 dolerių)...

Tačiau koks skirtingas vaiz
das galėtų pasidaryti, bankui ope
ruojant su 5 ar ir daugiau mili
onų dolerių! Išmokėjus dividen
dus ir pagal įstatymą papildžius 
rezervo kapitalą, liktų dar gra
žios sumos lietuvių visuomenės 
ir kūltūros reikalams paremti, 
kurios šiuo metu, operuojant tik 
ketvirčio miliono apimtyje, yra 
dar per mažos. Kooperatyvas tuo 
met turėtų eilę nuolatinių tarnau
tojų, galėtų pirkti ar statydinti 
miliortinės vertės pastatą su tin
kamais ofisais, biznio patalpo
mis, restoranais, teatro ir susi
rinkimų salėmis.

Visa tai yra pasiekiama, re
alu, ir nėra būtina dėl to būti 
tik žydais. Ir tatai gali būti įgy
vendinama nepersunkiausiai, jei 
prie šio svajonių martini pridė
sime tik du angustūros lašus: su
sipratimą ir solidarumą.

Na, dar ne visai taip. Dar rei
kia būrelio darbą išmanančių, 
pasiaukojusių ir sąžiningų žmo
nių.

Los Angeles kolonijai Vieš
pats Dievas rieškučiom jų dar 
nedrėbtelėjo, bet keletas atsira
do. Atvirai kalbant ir nė vieno 
kredito unijos idealisto nuopel
nų nemažinant, mes kredito banko 
ligšiol nebūtume dar turėję, jei
gu ne Aleksandras Kiršonis. Jį 
čia atidangino iš Toronto, be abe
jo, saulės, amžinos vasaros, pal
mių ir žiemos rožių žydėjimo vi
liojimas, bet be jo gundymų ir ini
ciatyvos ir tikriems mūsų ekono
mistams gal dar ilgokai būtų sti
gę drąsos pasukti "milionierių" 
takais.

Jo atvykimas prieš keletą me
tų man sudarė retesnio malonu
mo ne tik dėl to, kad žadėjo su
teikti galimybę pasidaryti antros 
milioninės įmonės partneriu (kur 
šį kartą aš duočiau pinigą, o ji 
man darbo jėgą), bet ypač dėl ma
no parapijinio patriotizmo, Kir
šonis savo kilme yra pakruojie- 
tis, mano bendraamžis, gimęs 
Jukiškių kaime, taigi labai arti
mas rozalimiečių kaimynas, be
veik kaip ir savas brolis. Okio 
ir finansų dalykuose šis vaiki
nas gavo patyrimą beveik nuo vai
kystės, pradėjęs dirbti Pakruo- 
jaus savivaldybės raštinėje ir 
smulkaus kredito draugijoje. At
likęs karinę prievolę, Pakruojun 
nebegrįžo, gavo darbo centrinė
se ekonominėseorganizacijoseir 
per ilgesnį laiką laisvalaikiu tęsė 
studijas. Vilniaus Universiteto 
ekonominių mokslų fakultetą 
baigė jau per karą, o vėliau, trem
ties laikotarpiu,dar gilino ekono
mines studijas vokiečiųlieidel- 
bergo universitete. Išemigravęs 
Kanadon, Toronte, jis buvo vienas 
iš pagrindinių minėtosios Para
mos banko steigėjų ir kelis pir
muosius metus jos iždininkas.

Grupė Los Angeles milionierių" po posėdžio vakarieniauja su savo banko prezidentu... Iš kairės: 
Dirvos bendradarbis indėlininkas Bronys Raila, Lietuvių Kredito Unijos pirmininkas Aleksandras Kir
šonis, Tautinių Namų pirmininkas Alfonsas Latvėnas.ir indėlininkas Vytautas Aleksandrttnas.

Geriau paruošto ir patyrusio 
ekonomisto mums ir nereikėjo. 
Čia jis greit surado bendrą kal
bą su savo profesijos kolegomis ir 
pasitikėjimą tokiuose milioninlo 
biznio partneriuose, kaip aš, 
kurie patikėjome kooperatyvui vi
sas savo kruvinai uždirbtas san
taupas ir tuo tarpu dar nė vienas 
nepradėjome gailėtis. Priešin
gai, mūsų proletariškai kapita
listinė savijauta kyla ir akira
čiai platėja, ir aš vis viltingai 
tebelaukiu dienos, kada Brež
nevas ir Sniečkus mane jau tei
singai ir teisėtai galėtų vadinti 

kapitalistu. Tai man būtų dvigu
bas malonumas, - kapitalas ir ne
apykanta jo priešų, kurie niekaip 
negali dar kartą svetimo kapita
lo pagrobti.

Prileidžiu, jog jūs sutiksite, 
kad užvesti kalbas apie dolerius 
ir milionus didžiausių krikščio
niškų švenčių metu yra šiurkštų 
ir beveik netaktiška. Visiškai 
tam pritariu ir palaikysiu jūsų 
teisingą nuomonę.

Medžiaginis turtas, pinigai,pel
nai, dividendai, uždarbis, indė
liai, paskolos, doleriai, doleriai, 
doleriai!... Juk yra pasibaisėtina 
taip žemai smukti, net pagalvoti 
apie tokias trivialybes ir menka
verčius dalykus, kada visa šalis, 
visos tikybos ir rasės lyg bur

tų lazdelės pamojimu įdėmiai pa
kelia savo širdis aukštyn J dan
gų, į Kristų, į pačias kilniau
sias ir amžiniausias vertybes. 
Sakyčiau, yra begalinis neišauk- 
lėjimas kalbėti apie žemės tur
tus, dolerius ir pelnus, kada kiek
vieno galvą turi apimti aukščiau
sios ir dvasingiausios mintys, ka
da visos gatvės pasipuošia šven
tų Kalėdų varpeliais, Betliejaus 
žvaigždėmis, kada visų krikš
čionių, žydų ir eretikų krautu
vių vitrinose susipindi milionai 
šviesų, kviečiančių žiūrėti l Die - 
vo Sūnaus prakartėlę, asiliukus 
ir žvėrelius, tris barzdotus iš
minčius ir jų kupranugarius ir 
daugybę kitų naujausių prekių, 
maloniausiai siūlant ne sau grieb
ti, bet nupirkti ir savo artimui 
dovanoti.

Ir sveikina mus visi draugai ir 
nedraugai spalvingais atvirukais 
vis su kilniausiais linkėjimais: 
giminės, pažįstami, bendradar
biai, real estate broker’iai, kon- 
traktoriai, skalbimo firmos,ban
kai, krautuvės, kreditoriai, nuo
mininkai, plumberiai, paštinin

kai, Salvation Army, redakto
riai, o uip pat ir taurūs mūsų 
parapijų klebonai su jaudinančiai 
redaguotais laiškais, pridėdami 
Kūčių plotkelę ir prie jos mažą 
vokutį su užrašu "Christmas 
Offering"...

Ir gera tada pasidaro žmogui 
pagyventi supamam kilnesnių 
minčių ir švaresnių jausmų, kuo
met tu įsitikini, kad nors vieną 
kartą per metus tave taip daug 
kas atsimena, linki laimės, ger
bia, skaitosi ar yra pasiryžę tau 
patarnauti beveik už dyką bei už 
pigiausią kainą (tai reiškia, tik 
truputi brangesnę, negu šiaip ki-

LAISVES kovu dainos
Autentiška lietuviu partizanų kūryba. Tai vertinga 

knyga, paminklas mūsų laisvės kovotojams.
Kietais viršeliais įrišta, poeto Jono Aisčio redaguo

ta, Lietuvos Nepriklausomybės Fondo išleista knyga gau
nama DIRVOJE. Kaina — 5 dol.

Siųskite čekį ar perlaidą šiuo adresu;
DIRVA ,
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103 71 S ’ s>!w!

RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

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

KELIAS I KAIREc. *-

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 ............ . ........... A........... ■—
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L. Kančausko nuotrauka

tais sezonais).
Turbūt ir A. Kiršonis jei ne 

mūsų banko, tai bent savo asme
nišku vardu išsiųs mums kalėdi
nius pasveikinimus, kaipaštikiuo 
si, be vokelio su "Christmas of-
fering mūsų bankeliui". Ačiū la
bai, dėkui iš anksto! Linkiuiraš, 
kad per ateinančius metus taptu
me pilni milionieriai. Tatai ne
sunku. Tik dėkime savo santaupas 
į lietuvišką banką, - bankas dirbs 
mums. Prireikus, skolinkimės 
tik iš savo banko, -- ir tada mes 
Šiek tiek padirbėsime bankui. Au
kų čia nereikia. Kai bankas bus 
milioninis, jis pats aukos ten, 
kur būtinai verta.

TIKSĖDAMI fHK’IGO.IE PIRKITE XAI.IO.IE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Import. German VSOP Brandy 5th — 4.98
2. Krupnikas — Honey punch .......5th — 3.69
3. Napoleon Imp. French Brandy .... 5th — 3.35
4. Cream De Banana Liųueur .......5th—3.19
5. Chianti Imp. Wine ............... F.ull Q. — 0.98

6. Imp. German Wines
(May Wine, Liebfm.) .

7. Imp. German Zeller
Schwarze Katz ...............................5th — 1.29
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

3t h — 0.98

Adresas

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje.
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LIETUVOS ŪKININKO KRAITIS
Igno Andrašiūno paskaita, skaityta Lietuvos ūkininkui pagerbti akademijos 

metu Detroite, š.m. gruodžio mėn. 5 d.

Man tenka šiandien apibūdinti 
arba (vertinti Lietuvos Ūkininko 
(našą ( mūsų Nepriklausomos 
Lietuvos žemės Ūkio politikos 
raidą, iškelti jo pastangas ir 
triūsą grindžiant mūsų tautos 
kultūros, švietimo, mokslo ir 
meno kelius. Šios, Lietuvos Ūki
ninkui pagerbti akademijos ren
gėjai savo tikslą apibūdino ši
taip: pagrindinis mūsų tautos ir 
krašto kamienas — tautos pa
grindas -- Ūkininkas. Vadinasi, 
Lietuvos ūkininkas yra tas pa
grindas, kuriame išsilaikė mū
sų tautos gyvybė, jos sąmonė 
ir tie didieji mūsų tautos idea
lai, kuriuos 1918 metais Lietu
vių Taryba Vilniuje iškilmingai 
deklaravo vasaro 16 dienos aktu.

šia proga kviečiu savo minti
mis persikelti (tuos laikus, kada 
mūsų tautos atgimimo dainius 
Maironis rašė: Didžios nelaimės 
spaudžia tėvynę, o priešas laukia 
jos. prapuolimo, kapuose bočiai, 
kurie ją gynė, mes gi prislėgti 
nusiminimo, šitie prasmingi 
Maironio žodžiai parašyti 19 
šimtmečio pabaigoje. 19 šimtme
tis -- tai Europos tautų judė
jimo laikotarpis, kuris davėpra- 
džią tautinių valstybių atsiradi
mui. Tačiau lietuvių tautai 19 
šimtmetis, -- tai tragiška epocha 
Lietuvos gyvenime, štai keletas 
esminių faktų: 1820 metais bevelk 
pas visus Lietuvos kaimynus pa
naikinama baudžiava. Pradedama 
dalinti žemes. Kai kur {vedama 
pradinis mokslas. O Lietuvoje 
rusų carai baudžiavą užvilkina 
iki 1861/62 metų. Kai mūsų kai
mynai jau pradėjo žengti { pra
monės amžių, Lietuvą užgula 40 
metų lotyniškojo rašto, kalbos ir 
mokyklų draudimas. Du visuoti
niai sukilimai, kiekvienai 30 metų 
generacijai po sukilimą. Bau
džiamieji būriai siaubia kraštą. 
Žmonės keliauja Sibiran, ar pri
versti pabėgti ( vakarus. 1905 
revoliucija pagaliau pradeda 
trumpą 9 metų neva "liberaliz
mo" laikotarpi. Po to karas, ku
ris su savo sunkiais padariniais 
užgula Lietuvą ir užsitęsia iki 
1923 metų. Ypatingai, apverktino
je būklėje klostėsi žemės Ūkis. 
Jis suskaldytas ištisais "tau
tiniais ūkiniais monopoliais". 
Lenkai -- žemėvalda, — žydai — 
prekyba ir amatai; bankai ir 
finansai — žydų, vokiečių ir ki
tų tautinių mažumų rankose. Nie
ko čia iš principo blogo; bet 
praktikoje tos tautinės mažumos 
visgi rodė dideli nelojalumą 
naujai valstybei, nors ji buvo 
jų tėvynė. Dar blogesnė ta ap
linkybė, kad ši 15-£0% tautinių 
mažumų dalelė turėjo dar ir ki
tą, svarbiausią monopoli 
simokslinimą, o lietuvių Ūkinin
kų luomas, neturjs pakankamai 
inteligentijos, štai kokiose apys- 
tovose teko ano meto Lietuvai 
pradėti kurti savo valstybę. Ir 
išeinant iš tos apverktinos pa
dėties, vertinti Lietuvos Ūkinin
ko {našą { mūsų Nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimą.

Aiškumo ir vaizdingumo su
metimais Nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpi žemės ūkio po
žiūriu padalinsiu { du tarpsnius:

1) Pirmąjį dešimtmetĮ pava
dinčiau pastangom ir sunkiudar- 
bu nugalėti klintis, kurias mums 
uždėjo 19 šimtmečio rusų cariš
tinė vergija.

2) II dešimtmeti apibūdinčiau, 
kaip Lietuvos ūkininko susirastą 

Medžio raižinys

I

Paulius Augius

savistovų kelią ir atsisukumu sa
vo veidu l šviesią Lietuvos atei
ti.

Pradedant gvildenti Lietuvos 
žemės ūkio kilimo ir švietimo pro
blemas, tenka atsakyti 1 labai 
dažnai keliamą klausimą, ar bu
vo būdų greičiau nugalėti mūsų 
žemės ūkio atsilikimą? Be abejo, 
buvo svetima pagalba. Tik deja, 
anų metų pasaulis tam dar buvo 
visiškai aklas, šiandieną dviejų 
milijonų Laoso valstybė vien tik 
iš JAV kelinti metai gauna po 50 
mil. dolerių besąlyginės pašal
pos. Anų metų pinigais tai būtų 
500 mil. litų — visas krašto biu
džetas. Jeigu Lietuva būtų gavu
si nors dešimtą dalį tos sumos... 
Bet kągi darysi -- negavo. Dėl 
netikros politinės padėties net 
privatus Vakarų kapitalas Lie
tuvoje neinvestuojamas. Ne koks 
kapitalizmas, bet baisi kapitalo 
stoka buvo žalinga Lietuvai. Ar 
buvo kitokių galimybių sutelkti ka
pitalą? Tokių buvo. Stalinas, pra
dedant 1928 metais parodė, kaip 
galima skurdą paversti pinigais. 
Jis visur ir viską nusavino, ši
tokiu gigantišku apiplėšimu jis 
sutelkė kapitalo investicijoms. Sa
vaime suprantama — tai buvo ga
lima padaryti ir Lietuvoje.Tik 
kaina yra ir lieka — žmogžudys
tės, banditizmas, melas ir tero
ras. Nepriklausomoji Lietuva 
vieningu visų gyventojų pritari
mu veikiau rinkosi erškėčiais 
klotą, sūraus prakaito nulietą, 
sunkaus darbo kelią, bet savo ran
kų nesusitepė tokiais nežmoniš
kais kriminalais. Ji nieko neapi
plėšė, bet intensyviu darbu iš
plėtė savo ūk(. Dar didelė dalis 
naujų ateivių prisimena mūsų 
Nepriklausomos Lietuvos atsi
kūrimą ir jos gyvenimo augimą ir 
žydėjimą. Tik gal būt nedaugeliui 
žmonių šis mūsų krašto pažangos 
keliu žygiavimo vaizdas yra pa
kankamai aiškiai suvokiamas ir 
jo kilimo padariniai suprantami.

Vertinant Lietuvos žemės Ūkį 
pagal 1909-13 metų statistinius 
gamybos duomenis ir turint min
tyje busimosios Nepriklausomos 
Lietuvos plotą, — iškyla kai ku
rie būdingi reiškiniai, kurie rodo 
ano meto ūkinio nepajėgumo prie
žastis. Ano meto Lietuvos Ūkinin
kas buvo tampriais ryšiais {jung
tas 1 carinės Rusijos bendrąją 
ūkio struktūrą. Tuo tarpu krašto 
klimatinės sąlygos buvo palan
kios mūsų krašto ūk{ rikiuoti pa
gal V. Europoje vyraujančius Ūki - 
nės konjunktūros dėsnius.

Vaizdžiau tariant, buvo pats 
laikas radikaliai pertvarkyti že
mės ūk{ Ir duoti naują posūki 
gyvulininkystės gamybos krypti
mi. Tačiau rusų caro valdžia ne
turėjo noro ir ūkinio intereso 
tai daryti.

Iš Tarpt. Instituto metraščio 
duomenų matyti, kad Lietuvos lau
kų derlius labai pastoviai kilo per 
visą nepriklausomo gyvenimo lai
kotarpį. Be to, Lietuvos laukų 
ūkio produktų kokybė nepriklau
somybės laikotarpyje taip pat ki
tėjo gerovės kryptimi. Drąsiai 
galima teigti, kad 1934-38metais 
Lietuvos ūkininkai iš savo že
mės gaudavo du kartu tiek gery
bių, kaip kad jie gamindavo 1909- 
13 metais. Vadinasi, tas pats že
mės plotas ūkininkui atnešė kas
met 2 kartus didesni derlių, negu 
1909-13 metais. Be dvigubo der
liaus padidėjimo, Lietuvos ūki
ninkas savo Okio gamybą pasuko

V. Europos žemės Ūkio gamybi
ne kryptim.

Prieš I Pas. karą Lietuva {sve
timus kraštus vežė tik linų pluoš
tą, sėmenis ir arklius, ir tai šių 
produktų išvežimas buvo labai 
nedidelis. O kitų produktų tik ne
žymūs kiekiai ir tik pripuolami.

Nepriklausomo gyvenimo me
tais atsirado daug naujų ekspor
tinių žemės ūkio gaminių. Pra
dedant linų pluoštu ir sėmenimis, 
sviestu ir sūriu ir baigiant kiau
liena, kiaušiniais, paukščiais ir 
paukštiena. Ir šia proga tenka pa
stebėti, kad carinės Rusijos lai
kais Lietuvos ūkis visai nežinojo 
pieno produktų išvežimo, o Nepri
klausomos Lietuvos laikais 1938 
metais vien sviesto buvo išvežta 
17,5 tūkst. tonų už 76 mil. 900 
tūks. litų. Tiek sviesto išeina iš 
360-400 mil. litrų pieno. Lietuva 
tais ‘metais gamino apie 1 mili
jardą 600 tūks. litrų pieno. Vadi
nasi, eksportuojama buvo nedau
giau kaip 25%pagaminamų Lietu
voje pieno riebalų. Be to, gami
nant sviestą likdavo krašte lie
sas pienas, kuris buvo sunaudo- Lithuania after 1918” (New York, 
jamas ūkio produktų gamybos rei- 1942) Toje knygoje jis nurodo, kad 
kalams. Beveik 75% pagaminto 
pieno buvo suvartojama Lietuvos 

gyventojų mitybai. Išvežamojo 
sviesto rūšis buvo aukštos koky
bės. Savo kvalitetuLietuvos svies
tas buvo pralenkęs Olandijos 
sviestą ir priartėjęs prie pasau-

ARTOJUI

Didžiulėms misijoms ruoškitės, 
Šventų arimų kunigai-artojai. 
Raikykite sidabro žagrėmis laukus.
Ir didelėm minkštom riekėm suverslate vagas. 
Lai prakaito lašais suvilgyta užauga duona. 
Saldi šventa komunijos plotkelė.
Čia ilsis jūsų praeitis ir ateities kartų gyvenimas. 
Klausykitės, — žiemkentis purioje žemėje 
Plėšo minkštą dirvos vystyklą 
Ir stiepiasi į saulę.
Jau klūpo dideli, seni miškai, 
Ir eglės, tamsiai raudonas žvakes 
Įdegę, laiko pavasario dangaus altoriuje. 
Juodomis kamžomis varnėnai seka, 
Skaitydami arimų knygos puslapiuose 
Senąją aisčių žemės paslaptį. 
Paruošę minkštą guolį vasarojui, 
Nuplaukit prakaitą nuo veido 
Ir stokite eilėm.
Šiaudinėj kraitėj peržegnoję, aukso grūdą 
Įberkite į žemės delną,
Kad saulės Ostiją atnešęs 
V y skupas-pavasaris 
Žegnotų laukus nuo ryto iki vakaro.

lio pirmūnės šioje srityje Dani
jos sviesto. Tai aiškus Įrodymas, 
kad Lietuvos ūkininkas sumaniai 
tvarkė savo pieno ūk{ ir sparčiais 
šuoliais artėjopriepažangiųkraš - 
tų šioje gamybos srityje. Labai 
{domius duomenis apie Lietuvos 
žemės ūkio produktų išvežimą pa - 
tiekia A. Simutis savo knygoje 
"The Economic Reconstructionof

Medžio raižinysPaulius Augius

Lietuvos žemės Ūkis per koope- 
ratyvines organizacijas Pieno
centrą ir Lietūki 1939 metais eks
portavo už 320,9 milijonus litų 
{vairių žemės ūkio gaminių. O 
visa Lietuvos metinė prekybinė 
apyvarta siekė apie 1,5 milijar-

NERIMĄ NARUTĖ

Iš knygos "Relikvijos" 

do litų. Iš to kiekio tuo metu vei
kiantieji Lietuvoje kooperatyvai: 
Pienocentras, Lietūkis, Linas ir 
Sodyba darė apie 35% visos kraš
to prekybinės apyvartos. Tuo bū
du N. Lietuvoje kooperatyvai tu
rėjo gąna dideli palyginamąjį 
svori. Kooperacija turi entuzias
tiškai nusiteikusių pasekėjų, bet 
turi ir priešų (ypač privatūs pirk
liai). Tačiau niekas negali šian
dien užginčyti, kad kooperacija 
yra moderniškiausia ūkinės rai
dos tobulėjimo forma. Todėl N. 
Lietuvos ūkininkas ir šioje sri
tyje parodė savo aukštas kvali
fikacijas. Tuo būdu jis gyvai jun
gėsi 1 modernaus civilizuoto pa
saulio naujausią ūkinę sistemą.

Savaime suprantama, kad ne
priklausomo gyvenimo metais 
Lietuva padarė pažangą ne tik 
ūkio, bet ir kultūros, mokslo ir 
meno srityse. Šie dalykai nėra 
lengvai išreiškiami skaičiais; 
sunkesnis taip pat jųpalyginimas 
su kitais kraštais, bet vis dėl to 
bent matomąją išorinę šio klau
simo pusę, t.y. mokyklų, mokyto
jų ir mokinių skaičių, teatrų au
gimą ir panašiai galima pavaiz
duoti ir skaičiais. Iš jų galima 
spręsti apie krašto švietimo, kul
tūros ir meno augimą.

Senesni žmonės apskaito, kad 
prieš pat pirmą pasaulini karą

visose'vidurinėse mokyklose galė
jo būti 1200-1400 lietuvių moki- 
nių. Universitetuose studentų nuo 
400-500 žmonių. Pagal Centralin. 
Statistikos Biuro žinias 1939 me
tais Lietuvoje buvo: 2749 pradinės 
mokyklos su 341.299 mokiniais. 
Žemesnųjų specialinių, žemės 
ūkio, namų ruošos, prekybos ir pa
našių mokyklų buvo 75, jose moky
tojavo 979 mokytojai, mokėsi 
8.263 mokiniai. Vidurinių mokyk
lų tais pačiais metais buvo 93, 
jose mokytojavo 1,898 mokytojai, 
lankė 37,596 mokiniai. Lyginant 
su carinės Rusijos valdomos Lie
tuvos paskutiniais metais, jis pa
kilo 20 kartų.

Paskutiniais nepriklausomo 
gyvenimo metais Lietuvoje jau 
veikė 8 aukštosios mokyklos: du 
universitetai (vienas su 6-iais, 
kitas su keturiais fakultetais), 
Žemės Ūkio ir Veterinarijos Aka
demijos, Komercijos ir Pedago
gijos institutai, Konservatorija, 
Taikomojo meno aukštoji dai
lės mokykla Kaune ir Dailės Aka. 
demija Vilniuje. Visosetoseaukš- 
tųjų mokyklų studentų skaičius 
buvo 5.986. Tuo būdu lyginant 
su 1909-13 metų laikotarpiu jis 
buvo pakilęs 12 kartų. Proporcio. 
naliai gyventojams tokio studentų 
skaičiais, kaip Lietuva neturėjo 
Vokietija, Anglija,Švedija ir daug 
kitų kraštų.

Ir jei prie čia pateiktų duome- 
dų dar pridėsim, kad Lietuvoje 
veikė du operos teatrai, dvi ope
retės, 10 dramos teatrų, filhar
monija, lėlių teatras ir kiti ma
žesni meno telkiniai, tai ir bus 
tas apytikris meno, mokslo ir kul
tūros paveikslas, kurj savo 
kruopščiu fiziniu ir protiniu dar
bu sukūrė N. Lietuvos laisvas lie
tuvis žmogus.

Savaime suprantama, kad dide
lę dalį aukštųjų mokyklų absol
ventų sudarė Lietuvos ūkininkų 
vaikai. Iš kaimo kilę inteligentų 
kadrai sunkiųjų bandymų dieno
se lietuviui kaimiečiui 1 pagalbą 
atėjo savo patarimais, o kartais 
ir realiu pavyzdžiu: pradžios mo
kyklos mokytojai, agronomai, 
pienininkai ir valsčiaus mieste
lių ir bažnytkaimių kooperati
ninkai. Tai buvo tie kaimo inteli
gentai, kurie naujųjų užmačių vil
timis ir ištikusio vargo našta da
linosi ir guodėsi. Bet kartu už
sibrėžto darbo gairėmis žygiavo 
ir nepalaužiama valia savo užsi- 
bręžtus siekimus vykdė. Ir tai ką 
pasiekė šie mūsų pilkojo sodžiaus 
pionieriai, yra mūsų Nepriklauso
mo laikotarpio pasididžiavimas 
ir didysis ūkinės gerovės laimė
jimas. Jų darbo ir pastangų rea
lūs rezultatai: krašto ūkinio na
šumo pakilimas ir dėka koope
ratinėm ūkio formom, -- atpa
laidavimas žemės Ūkio produktų 
prekybos nuo (vairių išnaudotojų 
ir tarpininkų, šiuo atveju Lietuvos 
kooperatinė ūkio sistema gali bū
ti pavyzdžiu JAV-ėm ir kitiems 
klasiško kapitalizmo kraštams.

Lietuvos kaimietis ir iš kaimo 
kilęs lietuvis inteligentas buvo tie 
dinamiškos dvasios pranokėjai, 
kurie Lietuvą iš nežinomo ir už
miršto krašto iškėlė { sąmonin
gos tautos valstybę. Ir anot prof.
K. Pakšto--Tautinis genijus mū
sų paprastas, pilkas minias Lie - 
tuvoje pavertė tauta-nacija, kuri 
jau niekuomet nesutiks atsisaky
ti savo kalbos, savo religijos, sa

vo vėliavos ir savo nepriklauso
mo valstybinio gyvenimo.

Socialogai ir visuomenės moks - 
lo tyrinėtojai nurodo, kad kaimas 
yra tautos gyvybės lopšys, o ūki
ninkų luomas yra tautos sveika
tingumo ir moralinių vertybių sau ■ 
gotojas. Ir ištikrųjų, jau nuo se
nų laikų pastebėta, kad tik tos 
tautos yra pakankamai kūrybin
gos ir vaidina svarbų vaidmenį 
žmonijos pažangos ugdyme, ku
rios turi pastovų, sveiką ūkinin- 
kijos luomą. Šiam teigimui pa
gristi gali būti pavyzdžiu: Skan
dinavija, Baltijos valstybės, Olan
dija, Belgija ir Vokietija. Išel- 
nan iš tokių samprotavimų, rei
kėtų, kad laisvame pasaulyje gy
venąs lietuvis dėtų visas pastan
gas parodyti pasauliui Sovietų Są
jungos brutalias tautų okupacijas 
ir ūkininkųluomo naikinimo prie
mones.

Už sunaikinimą 400 tūks. ūki
ninkų sodybų Lietuvoje, už 400 
tūks. nekaltų Lietuvos žemdir
biu ištrėmimą l tolimas Sibiro 
taigas badui ir mirčiai, už paver
timą Lietuvos žemdirbių vaikų be
teisiais kolūkių baudžiauninkais, 
laisvame pasaulyje gyveną lietu
viai turi dėti'visas galimas pa
stangas ir priemones, kad Krem
liaus godiems piktų geidulių rau
doniesiems valdovams būtų iš
kelta tarptautinėse institucijose 
byla ir padaryta skriauda Lie
tuvos žmonėms būtų atlygin
ta. Pagaliau gi galų gale mes tu
rime pažadinti pasaulio miegan
čią sąžinę, kad žmonijos gyveni
me būtų pradėta vykdyti žmo
niškumo ir teisingumo principai.

Pirmas N. Lietuvos dešimt
metis padėjo 19 šimtmetyje 
padarytas skriaudas ir žaizdas už
gydyti. Pagal griežtus žemės re
formos principus buvo sugriau
tas žemėvaldos monopolis ir že
mė atiteko tiems, kurie ją dir
ba. Buvo sudarytos tinkamos są
lygos moderniškai lietuviškai pra
monei, prekybai ir susisiekimui 
tvarkyti. Jaunutė Lietuva savo jė
gomis pradėjo telkti kapitalą plu- 
ralistiniais nuosavybės pagrin
dais ir jo pagalba ugdyti moder
nišką žemės ūkio pramonę. Ant
rame dešimtmetyje galima Įž
velgti keletą būdingų reiškinių 
mūsų žemės ūkio, pramonės ir 
prekybos gyvenime... Ir gal būt 
ryškiausia žemės ūkyje žymė bus 
sukūrimas Žemės Okio Rūmų. 
Pagrindini ŽŪR tikslą nusakė jų 
Įstatymas. ŽOR yra visuomeni
nė {staiga Ž. 0. kultūrai kelti ir 
profesiniams ūkininkų reikalams 
atstovauti. Pagal 1927 metų rug
pjūčio mėn. 10 d. išleistas taisyk
les, Lietuvos ŽORatstovai, 3 pie
no perdirbimo Bendrovių atsto
vai, 3 Ž.O. Kooperatyvų atstovai 
2 Centralinės Gyvulių Kontrolės 
Sąjungos atstovai, Žemės Banko, 
Agronomų Sąjungos, ir Z.O. Aka' 
dėmi jos po 1 atstovą. Iš viso 35 
atstovai. Tuo būduŽORLietuvoje 
buvo lyg ir krašto ūkininkų at
stovybė. Jie kėlė ir ugdė žem
dirbių luomo tautinę ir valsty
binę sąmonę, kaip pagrindini ele
mentą demokratinei minčiai iš
siskleisti, augti ir žydėti.

ŽOR aptarnavo Įvairius ūki
ninkų reikalus ir padėdavo vyriau
sybei ruošti {vairius ūkio tvarky
mo {statymus. Kultūrinis darbas 
buvo dirbamas per (vairias orga- 

(Nukelta J 6 psl.)
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Lietuvos Ūkininko kraitis
(Atkelta iš 5 psl.)

nizacijas, pačių ūkininkų sukur
tas, o jų darbui vadovavo specia
listai. Daugumas šių organizaci
jų turėjo savo padalinius ir sky
rius visame krašte ir jos buvo 
skirtos vienai ar kitai žemės Ūkio 
šakai vystyti ir tobulinti. Taip 
pat ir ūkininkų jaunimą, žemės 
ūkio darbui ir jo kultūrai kelti 
ruošė speciali organizacija, — 
Jaunųjų Ūkininkų Rateliai. Jie 
ugdė meilę ir pasiryžimą žemdir
bio daliai. J jaunųjų ūkininkų ra
telių gretas buvo sutelkta apie 
75 tūkst. Lietuvos ūkininkų jau
nuomenės. Tai buvo 7 kartus di
desnis skaičius už Lietuvos tai
kos metu laikomą kariuomenę. 
Jaunųjų ūkininkų ratelių armi
jos tikslas ne išorės priešų lini
jas laužti, ar tvirtoves griauti, 
bet mūsų lietuviškame sodžiuje 
atsilikimo likučius pašalinti ir į 
modernišką rytojų savaimingus 
kelius nutiesti. Maža to, jau
nųjų ūkininkų armija keitė 
netik mūsų sodybų ir gimtosios 
žemės veidą, bet savo jaunos dva
sios polėkiais, savo jaunatviškos 
energijos dinamika Įtaigojo {Lie
tuvos kaimiečio dvasios pasaulį 
ir jo vidaus kultūros mentalitetą 
sparčiais žingsniais artino prie 
vidutinio Lietuvos inteligento gal
vosenos ir mąstymo būdo. Kitais 
žodžiais tariant, artino laiką ir 
persilaužimo momentą, kuriame 
turėjo išnykti skirtumas tarp kai
miečio ir miestiečio gyvenimo 
buities.

Kad pritaikyti ŽŪ mokslo at

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA,
parašyta A. Merkelio,

sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 
komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 
ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

Kol dar ne vėlu, užsisakykite tą didelio for
mato, 786 psl., kietais viršeliais leidinį, siunčiant 
čeki ar pašto perlaidą:

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103
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siektus rezultatus ir gauti pati
kimus duomenis Lietuvos žū.kli- 
mato sąlygose, tam reikalui ŽU 
Rūmai turėjo visame krašte su
organizuotą žQ- tyrimo Įstaigą 
pagal šias veikimo funkcijas: 1) 
Joniškėlio, Dotnuvos, Rumokų ir 
Alytaus laukų bandymo ūkius, 2) 
Dotnuvoje Selekcijos stotį ir 3) 
Augalų Apsaugos stotį Dotnuvoje.

Pavasario ir vasaros metu ra
jonų ir apskričių agronomų dar
bas vyko Lietuvos Ūkininkų lau
kuose. Čia buvo atliekami Įvai
rūs parodomieji ir tikslieji ban
dymai su žemės tręšimu, Įvairio
mis augalų kultūromis ir pievų 
bei pelkių gerinimo darbais. Tai 
buvo didžioji ir natūralinėse ŽŪ. 
sąlygose parodomoji mokykla, ku
rioje Lietuvos Ūkininkas sėmėsi 
žinių savo profesiniam darbo bū
viui gerinti.

Bendrai, ŽO Rūmų atliekamame 
darbe, kaip kokiame didžiuliame 
veidrodyje, buvo galima matyti 
Lietuvos ūkininkuos ūkiškąją gy
venimo tikrovę. Visi tie darbai 
vyko laikrodžio tikslumu, be jo
kių sutrikimų. Tobula ūkinė or
ganizacija rodė, kad ji atatiko ano 
meto Lietuvos ūkininko psicholo
ginėm sąlygom ir tuo būdu užtik
rino siekti Lietuvos ūkio aukš
čiausią našumo laipsnĮ. Drą
siai galima teigti, kad ŽŪR va
dovybės žmonės buvo pirmieji 
pasiryžėliai, kurie atkreipė rim
tą dėmesĮ J Lietuvos krašto pie
vų ir pelkių sukultūrinimo dar
bą. Jie realiais pavyzdžiais pa
rodė, kad nenašūs ir supelkėję

DIRVA

mūsų krašto plotai gali virsti pro- 
duktingais ir vertingais, plačią 
naudą nešančiais žalienų laukais.

Savaime suprantama, kad ŽŪR 
iš kuklių savo pajamų negalėjo be 
Lietuvos vyriausybės pagalbos 
užsibrėžtų darbų vykdyti. Lietu
vos Vyriausybė, Įvertindama ŽŪR 
vertingą ir našų darbą, sąmatos 
keliu skyrė ŽŪR kultūros ir ŽŪ 
švietimo darbui reikalingas lė
šas. Ir jei 1934 m. ŽŪR reika
lams vyriausybės pašalpa siekė 
4.657 tūkst. litų, tai 1939 m. 
ŽŪR sąmatą sudarė 8 mil. litų. 
Tai sumai sudaryti vyriausybė 
davė 7,5 mil. litų. Bendrai, ŽŪR 
su 350 tarnautojais ir Įvairiais 
žū, specialistais buvo tas avan
gardas, kuris padedant Lietuvos 
ūkininkams-ėms ir ąū.laukų dar
bininkams tiesė Lietuvos nau
jus kelius.

Nemuno šalies lygieji laukai 
keitė savo pavidalą ūkinės gero
vės kryptimi. 1939 metų vasarą 
Lietuvos ganyklose ganėsi page
rintos rasės 563 tūkst. arklių, 
galvijų, avių ir kiaulių apytik
riai po I mil. ir 200 tūkst. 860 
tūkst. pagerintų pieningų juod
margių, žalmargių ir Lietuvos 
žaliųjų veislės melžiamų karvių. 
Tų metų rudenį darbštūs Lietuvos 
žemdirbiai gausų derlių I mil, 
825 tūkst, tonų grūdų buvo supy- 
lę Į padidintus svirnų aruodus. Iš
siplėtę sodybos ir jų pastatai sken
do naujai užveistuose našų derlių 
vedančiuos soduose, pagerėję su
sisiekimo keliai mūsų kaimą ge
rais ryšiais jungė su besiplečian
čiais mūsų miestais. Ir objek
tyvūs stebėtojai su tvirtu pagrin
du sakė, kad čia auga naujas dar
bo ir laimės kraštas, kad Lietu
va palengva virsta "Mažosios 
Amerikos šalimi". Ir Į visa tai 
žvelgiant šių dienų akimis, Lie
tuvai ūda trūko tik laiko, dar 
reikėjo vieno laisvo dešimtmečio 
ir Lietuva būtų atsistojusi lais
vųjų tautų tarpe ne tikkaiplygus, 
bet daugeliu atžvilgių ir žymiai 
pranaŠenis už kitus kraštus part 
neris.

1939-40 metais ŽŪR su savo 
nuosavais namais, turtinga bib
lioteka ir kita nuosavybe turėjo 
už 1,662 tūkstančius litų nuosavo 
turto. Ir kai 1940 metais birže
lio mėn. 15 d. Įžygiavo Į Lietu
vos kraštą Sovietų Sąjungos oku
pacinė kariuomenė, taibeveikpir
moji Sovietų Sąjungos nusavinimo 
auka buvo ZŪR pastatas Kaune, 
Donelaičio g-vė Nr. 2. Birželio 
mėn. 17 dieną ŽŪR direktorius 
gavo Įsakymą iškraustyti visą Įs
taigą. Be jokių autentiškų susi
tarimų tvirtovės vadovybė turė
jo nusilenkti mūsų krašto okupan - 
to Įgeidžiams. ŽŪR galima vadin
ti iškiliąją citadele, kurioje bu
vo sutelktos pačios stipriausios 
ŽŪ kultūrinės ir visuomeninės 
pajėgos ŽŪ kultūrai kelti ir Lie
tuvos kaimo žmones pagal jų pro
fesinę linkmę šviesti ir tobulin

ti. O okupantas Šiuo savo žygiu 
parodė, kad jam šio krašto aukš
ta žemės ūkio kokybių gamyba, 
eksportuojamas perteklius ir au - 
ganti pramonė yra beverčiai da
lykai, be jų Lietuvos krašto žmo
nės greičiau susilies su okupan
to kosmopolitinės bendruomenės 
mase. Tačiau šis veiksmas lie
tuvio žū.specialisto ir pažangaus 
ūkininko sąmonėje paliko gilų ir 
neišdildomą ĮspūdĮ, kadrytuoku- 
pantas turi piktą laukinio vandalo 
geiduli, -- sunaikinti Lietuvos 
krašto ūkinio pajėgumo potencia
lą. Ir taip ŽŪR ir jų puoselėtas 
darbas ir gražios viltys pasiliko 
už okupanto piktų geidulių uždan
gos. Bet likęs gyvųjų žmonių tar
pe, o ypatingai laisvame pasauly
je gyvenančių lietuviu atminimas 
yra gyvas ir neužmirštamas. Jie 
ir ateinančios kartos tiki ir tikės, 
kad iš ŽŪR tvirtovės prisikels 
Lietuvos ūkininkas, kuris tęs 
pradėtą darbą laisvai ir be oku
panto kliūčių.

Baigiant tenka priminti porą 
mūsų širdims sentimentalių užuo
minų. Tautos kyla iš ilgų amžių 
glūdumos ir žygiuoja Į didžiais 
toliais paženklintą ateitį. Kru
vinieji tironai yra susidėsčiusios 
politinės konjunktūros padari
niai. Jų amžius tetrunka tik ke
lis dešimtmečius. Ant kruvinų 
tironų kapų niekas nesodina gė
lių, kurios primintų laisvę. Ten 
auga piktos piktžolės ir byloja 
pasauliui apie nykią tuštumą. O 
tautų laisvės kovų žygius rašo Į 
istoriją aukso raidėmis, kad atei
nančios kartos semtųsi stiprybės 
pasaulio tautų šeimai.

Ir kai beviltiška nelaimė pri
slėgė mūsų žemės gimtuosius 
laukus ir brolių artojų šimtme
čiais kurtas sodybas, tada Jau
nųjų Ūkininkų Ratelių gretose iš
augęs jaunimas, eidamas Į žūt
būtinę kovą ginti savo bočių - tė
vų žemes ir sodybas, dainavo 
šitokiais žodžiais: Nors teka 
kraujas žeme mūsų, Lietuvių 
karžygių vaikų, Kentėt išmokom 
dėl prabočių. Ir Mirt aukotis dėl 
savų...

Tai yra tikrieji vilties žodžiai 
ir tikriausia atrama Į laisvojo pa
saulio lietuvių širdis, laukiant 
paguodos sunkiame likimo bandy
me. Laisvi ir pavergti, visi lietu
viai savo rankose turi tautos 
gyvybę, nes tai yra dvasinių jė
gų srovė, kuri iš praeities per 
dabartį teka ateitin. Ji teka mu
myse ir kartu su mumis, kur mes 
bebūtumėm ir koks likimas be- 
ištiktų, svarbu. kad mes iš gimto
sios tėvų žemės kilusiems lais
vės idealams liekame ištikimi ir 
savo prosenelių palikimo nuosek
lūs vykdytojai.

Šiandieninis pavergtos Lietu
vos okupantas ant išniekintų Lie
tuvos ūkininkų sodybų griuvėsių, 
ant Sibiro termtinių kukliais me
diniais kryžiais paženklintų ka
pų, ant beviltiškos kovos didvy
rių simbolinėm laisvės gėlėm pa- 
puoštų antkapių verčia pavergtą 
lietuvĮ reikšti Maskvos raudonie
siems kunigaikščiams padėką ir 
Įsako šokti džiaugsmo šokĮ.kad 
jie jų kraštui atnešė klastą, me
lą ir vergiją.

Šia proga Kremliaus raudo
niem bajoram ir jų pataikūnam 
pavergtoje Lietuvoje norėčiau pri
minti tik vieną tiesos žod{, --tai 
laisvą mintĮ. Laisvoji mintis, 
kaip paslaptingoji deivė savo 
žvilgsniu palengva tirpdo tironų 
pančių grandines ir griauna ver
gų imperatorių sostą. Laisvoji 
mintis yra tas dinamiškas varik
lis, kuris apsprendžia žmonijos 
likimą ir tautoms leidžia būti

SPAUSTUVE
6907 Superior Avenue, Clevelend, Ohk 44103 

Phone <2161 431-6344

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

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

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

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžinin- ,
gai. J

PRAŠO PASKUBINTI ŽMOGAUS TEISIU ĮGYVENOINIMį
♦ Ryšium su gruodžio 10 die

na — septynioliktąja Žmogaus 
Teisių Diena (17-ta metine su
kaktim nuo Visuotinių Žmogaus 
Teisių Deklaracijos priėmimo 
Jungtinėse Tautose), Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimas paskelbė 
aštuonių lapų faktų sąrašą, pavaiz
duojanti, kaip dar ir dabar de
klaracijoj surašytosios pagrin
dinės žmogaus teisės tebėra lau
žomos komunistinių režimų val
domuose Rytinės-Vidurinės Eu
ropos kraštuose. Sąraše yra nu
rodyta faktų ir iš Lietuvos.

Drauge su faktų sąrašu, PETS 
išleido pareiškimą Jungtinėse 
Tautose dalyvaujančioms valsty
bėms, kuriame kreipia dėmesĮ Į 
žmogaus teisių paneigimus pa
vergtuose Europos kraštuose. 
Jungtinių Tautų nariai prašomi 
paskubinti numatytą Žmogaus Tei
sių Konvencijos papildymą nuo
statais dėl priemonių užtikrinti 
konvencijos vykdymą visur.

tuo kuo jos nori ir sugeba, o ne tai 
ką joms vergijos imperatoriai 
pagal savo malonę skiria. Laisva 
mintis yra ištikima palydovė tau
tos valios. Tautos valia yra ne
palaužiama ir karštai deganti jos 
širdyje ateinančių generacijų 
jausmuose ir mintyse. Ji yra pa
tvaresnė už okupanto utopines už
mačias. Tautos ašarose, kančio
se ir kraujuje išaugęs laisvės 
žiedas spindi savo didybe ir kil
numu. Nėra pasaulyje fizinės jė
gos, kuri sulaikytų gyvą tautos 
troškuli veržtis Į to žiedo sklei
džiamą grožĮ, didybę, garbę ir 
tautos pilnutinio turinio tikslą 
- JOS LAISVŲ.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

DOWD OLDSMOBILE
SĘE THE MOST OUTSTANDING

19 6 6 OLDSMOBILE EVER BUILT

2900 Mayfield Rd. FA 1-9100

GREETINGS and BEST WISHES

FORSBERG ENAMELING 
COMPANY

4101 COMMERCE EX 1-9269

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

PLANING A PARTY? Call Sherwin's - Catering 
at our Party Center - University Inn. Riviera 

Country Club.

i SHERWIN S
įCARNEGIE at E. 105th SW. 5-0100

1965 m. gruodžio 20 d.

Kol kas, J.T. nariai skatinami 
tuojau Įsteigti plačios kompeten
cijos komisiją tirti žmogaus tei
sių gerbimo padėčiai devyniuose 
Rytinės-Vidurinės Europos kraš* 
tuose (Įskaitant ir Baltijos kraš
tus) ir parengti apie tai praneši
mą Jungtinių Tautų visumos su
sirinkimui. (ELTA)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

KARALIAUS MINDAUGO PUL
KAS, parašė pulk. J. Variakojis. 
Išleido Karys, 1965 m. Iliustruo
tas 120 psl. leidinys (kaina nepa
žymėta) aprašo to laisvės kovo
se pasižymėjusio pulko istoriją.

KNYGŲ LENTYNAI 20 METŲ

Naujai pasirodęs Knygų Len
tynos 2 nr. žymi to leidinio 20 
metų sukaktj. Nuolatinis biblio
grafinės tarnybos biuletenio re
daktorius ir administratorius A. 
Ružaniec-Ružancovas buvo sun
kiai susirgęs ir turėjo operaci
ją. GrĮžęs iš ligoninės tuoj sė
do dirbti prie 3 nr. laidos paruo
šimo.

2 nr. Įžangoje prof. St. Dlr- 
mantas aptarė Aleksandryno 
reikšmę mūsų kult, gyvenime. 
Ta proga patiekiama ir ištrauka 
iš Br. Railos straipsnio Dirvo
je apie Aleksandryną, kuris "ne
išnyks laiko prieblandoje".

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



1965 m. gruodžio 20 d.

4-
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

PRIĖMIMAS PAS 
BURMISTRĄ

Gruodžio 15 d. Cavoli 
restorano patalpose įvyko 
tradicinis prieškal ė d i n i s 
priėmimas tautybių spau
dos ir radijo valandėlių at
stovams, kiekvienais me
tais rengiamas Clevelando 
miesto burmistro ir ponios 
Ralph Locher. Jaukioje ap
linkoje ir draugiškoje at
mosferoje buvo pasikeista 
sveikinimais ir linkėjimais, 
burmistrui R. Locheriui 
kviečiant visas tautybės ir 
toliau darniai bendradar
biauti.

ŠOKIAI STUDENTAMS!

Kalėdų. vakare, gruodžio 
25 d., 8 vai. vak. Čiurlionio 
Ansamblio Namuose ren
giamas šokių vakaras stu
dentams. Įėjimas — 1 dol.

Kviečiami visi Clevelan
do lietuviai studentai.

Rengia Stud. Ateitininkai 
(138-139)

• St. Clair Savings įžen
gė į 50 metų tarnybos vi
suomenei sukaktį.

Don Schneller, St. Clair 
Savings Assoc. prezidentas, 
praneša, kad šį mėnesį toji 
bankinė institucija prade
da švęsti savo 50 metų gy
vavimo sukaktį.

1916 m. gruodžio 6 d., 
bankas pradėjo savo veiklų 
6235 St. Clair Avė.

1952 metais St. Clair 
Savings perkėlė savo pa
grindinę įstaigų į 813 East 
185 gt. Tuo metu banko 
turtas jau siekė 8,6 mil. 
dol.

šiuo metu Sjt. Clair Sav
ings turi 5 skyrius ir turto 
virš 70 mil. dol., o klijentų 
aptarnauja virš 50 tarnau
tojų.

Schneller šeima sukak
ties proga reiškia dėkingu
mų tūkstančiams klijentų, 
įgalinusių taip sėkmingai 
pasiekti gražios sukakties. 
Patarnavimas ir pagalba,'

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis 
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balšamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Season s Greetings

from

COUNTY AUDITOR

and

Mrs. RALPH J. PERK

tiek daug reiškusi tiems 
laimėjimams atsiekti tar
naus ir ateityje St. Clair 
Savings klijentų gerovei.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į V. Gied
raitį tel. 944-6835.

• Globė Parcel Service, 
Ine. praneša gerb. klijen- 
tams, kad Clevelando sky
rius bus uždarytas nuo 
gruodžio mėn. 24 d. iki sau
sio mėn. 3 d. (137-138)

REIKALINGAS VYRAS 
ligonių slaugytojas — Or- 
derly — Patyrimas pagei
daujamas, bet nebūtinas. 
Pasižymėjusi, didelė senų 
žmonių institucija. Geras 
atlyginimas ir visi priedai. 
Tel. ER 1-5500, Mr. Gaines.

(137-138)

CLEVELANDO PARENGIMU
- KALENDORIUS -

GRUODŽIO -25 D; Čiurlionio 
Ansamblio namuose ruošiami šo
kiai studentams. Pradžia 8 vai. 
vak. Rengia Clevelando Stud. 
Ateitininkų Draugovė.

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

Metų sutikimas, šv. Jurgio pa- 
rap. salėje.

1966

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

SAUSIO 15 D. Lietuvių Salėje 
Klaipėdos Krašto prisijungimo 
prie Lietuvos minėjimas. Z. Ar
lauskaitės .- Mikšienės vadov. 
Detroito Dramos Mėgėjų Sambū
rio statoma V. Alanto 4 veiksmų 
komedija "Žmonos portretas". 
Rengia ALT ir LVS RamovėCle- 
velando skyriai.

SAUSIO 22 D. Hamiltono (Ca- 
nada) jaunimo teatras "Auku
ras" stato K. Binkio 5 veiksmų 
dramą "Atžalynas” šv. Jurgio 
parap. salėje. Rengia LB I-os 
ApyL Valdyba.

SAUSIO 29* D. Liet. Budžlams 
remti valdyba ruošia tradicinį 
blynų bąlių Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

VASARIO 5 D. Ateities klubo 
balius.

VASARIO 13 D. Lietuvos Ne
priklausomybės Atstatymo su
kakties minėjimas, rengia ALT 
Clevelando skyr.

VASARIO Ž0 D. Aukuro an
samblio išvvkoms paremti pie
tūs. Rengia Vysk. Valančiaus mo
kyklos tėvų komitetas.

VASARIO 27 D. Prel. M. Kru
pavičiaus 80 m. amžiaus su
kakties minėjimas — rengia ALT 
Clevelando skyrius.

KOVO 6 D. Kaziuko mugė. Ren
gia Neringos Skaučių Tuntas.

KOVO 27 D. šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos rengiami pietūs 
Naujosios parapijos salėje.

BALANDŽIO 3 D. A ukuro an
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 16 D. Vysk. Va
lančiaus mokyklos abiturientų, 
tėvų ir rėmėjų balius.

BALANDŽIO 17 D. Margučių 
ridinėjimas. Ruošia Vysk. Va

lančiaus mokykla.
BALANDŽIO 23 D. PLB spe

cialus parengimas.

GEGUŽES 1 D. Motinos Dienos 
minėjimas. Rengia Neringos Skau. 
Čių Tuntas.

GEGUŽES 7 D. Dirvos balius 
Carter viešbutyje.

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.

SPALIO 15 D. šv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

SPALIO 22 D. Lithuanian Vil- 
lage Ine. parengimas Lietuvių sa
lėje.

NEUŽMIRŠKIT
LAIKU 
ATNAUJINTI
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DIRVA

Dirvoje yra didelis pasirinkimas dovanoms įvairių tautinių išdir
binių: koplytėlių, herbų ir kt. V. Kizlaičio nuotrauka

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite įsigyti, atvykę į naujai atidarytą 

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Ąve.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai. 

vak.; šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

FILATELIJOS KAMPELIS
17

Antanas Bernotas _____

ISPANIJA išleido naują 8 paš
to ženklų seriją Amerikos atra
dėjams ir užkariautojams pagerb
ti su Don Fadriųue deToledo, tė
vo Jose de Anchieta, Francisco 
de Orellana ir šv. Luis Beltran 
atvaizdais.

čia pakalbėsime apie Francis
co de Orellana (1490-1545). Jis 
gimė Trujillo, Ispanijoje. 1535 
m. su kitais nuotykių ieškoto
jais išvyko į Peru, Pietų Ameri
koje. 1540-41 prisijungė prie Gon • 
žalo Pizarro ekspedicijos, ieško. 
jusios aukso, sidabro ir cinamo
no Andų kalnuose. Kai ekspedici
ja po daug nuotykių pasiekė Co- 
ca ir Napo upių santaką, buvo iš
sibaigusios jų atsargos, ir Orel
lana su dar 50 vyrų buvo pasiųs
tas plaukti žemyn Napo upe, ieš
kant maisto ir turtų. Pasiekęs 
Amazonės upę, jis negrįžo, bet 
plaukė toly iki jos žiočių Atlan
to vandenyne. Kelionė plaustutru- 
ko 8 mėnesius. Po to jie pasie
kė Cubagua salą Venezuelos pa
krantėse, iš kur išvyko j Ispani
ją. Savo kelionę jis aprašė ir pa
gražino sakydamas, kad sutikęs 
karingų moterų, kaip tos senovės 
graikų amazonės, nuo ko ir jo iš
tirtoji upė buvo pavadinta Ama
zone (port. Amazonas).

♦*»
PORTUGALIJA išleido 3 p. 

ženklų seriją 900 metų sukak
čiai paminėti nuo Coimbros atė
mimo iš maurų. Piešinys -- ange
las sukarduir smilkaluvirš mies
to vartų.

Coimbra yra vakarinės Portu

galijos miestas, guli prie Monde- 
gos upės Biera Litoral provin
cijoje, maždaug 115 mylių Į šiau
rę nuo Lisabonos, ir yra antras 
didumu ir svarbumu Portugalijos 
miestas. Jau romėnų laikais čia 
buvo vietovė Aeminium, kuri nuo 
IX amž., čia perkėlus Conim- 
bricos vyskupiją, pradėta vadin
ti Coimbra. Pirėnų pusiasaly Įsi
galėję maurai buvo užėmę ir 
Coimbrą, kuri iš jų 1064 m. 
buvo atimta garsiojo ispanų did
vyrio Cido ir Kastilijos kara
liaus Ferdinando I bendromis 
jėgomis. Nuo 1139 iki 1383 m. 
Coimbra buvo Portugalijos sos
tinė. 1306 m. Į Coimbrą buvo per. 
keltas universitetas, Įsteigtas 
Lisabonoje prieš 15 metų. Na
poleono karų metu--1810m. mies • 
tas buvo apiplėštas prancūzų, 
1834 m. sukilėlio Miguel de Bra - 
ganza vyr. būstinė. Mieste daug 
senovinių pastatų ir mokslo Įs
taigų. Šiuo metu gyvena apie 
40,000 gyventojų.

PRANCŪZIJA išleido 40 plūs 
10 centimų p. ženklą Karoliui 
Orleaniečiui pagerbti.

Cha ries Duc D’Orleans (daž
niausia vadinamas Charles 
D’Orleans, 1391-1465) buvo sū
nus Liudviko Orleaniečio (Pran
cūzijos karaliaus Karolio VI bro
lio) ir Milano kunigaikštytės Va
lentinos Visconti. Gimė Pary
žiuje. 1407 m. paveldėjo kuni
gaikščio titulą. Netrukus po to bu
vo Įtrauktas Į karus su burgun- 
dais. 1415 m. jis gynė Agincour- 
to pilį nuo Įsiveržusio anglų ka
raliaus Henriko V, buvo paim
tas Į nelaisvę ir išgabentas Į Ang
liją, kuri išbuvo iki 1440 m. Gy
vendamas Anglijoje ir turėda-
mas daug laisvo laiko, jis užsi
ėmė medžiokle ir eilėraščių 
rašymu. Prieš tai rašęs pran
cūziškai, dabar juos ėmė rašy
ti angliškai. Jo rašyti eilėraš
čiai, daugiausia baladės ir po
emos, laikomi geriausiais, rašy
tais tokios aukštos kilmės po-

Nr. 138 — 7

eto. Išpirktas ir grįžęs į Pran
cūziją 1440 m., jis vedė Mary 
de Cleves, apsigyveno Blois pi
lyje ir atsidavė literatūriniam 
darbui. Jo sūnus (gim. 1462 m.) 
tapo Prancūzijos karalium Liu
dviku XII.

V. VOKIETIJA leidžia naują 
paprastųjų p. ženklų seriją su 
jos svarbesniųjų miestų vaiz
dais. Ta pati serija leidžiama ir 
Berlynui su pridėtu miesto pava
dinimu. Čia dedame lOpfenigiųp. 
ženklą su Drezdeno miesto vaiz
du — Zwinger rūmais, statytais 
arch. Poeppelmann 1711 - 22 m. 
baroko stiliuje.

Dresden, buvusi Saksonijos sos - 
tinė, yra abipus Elbės upės, apie 
111 mylių | pietus nuo Berlyno. 
Drezdenas išaugo XII amžiuje 
ant senovės slavų sorbų žvejų 
kaimelio Dreždžane vietos. 1216 
m. gavo miesto vardą. Nuo XIV 
amž. buvo Saksonjos karalijos 
sostinė. XVIII amžiuje Saksoni
jos, Lenkijos ir Lietuvos kara
liai Augustas II ir Augustas III 
padarė Drezdeną puošniausia Eu
ropoje sostine. 1760 m. laike 
prūsų užpuolimo buvo sunaikin
ta apie 400 puošnių baroko ir ro
koko architektūros statinių. Skau
džiai nukentėjo ir Napoleono karų 
metu. Laike II Pas. karo, 1945 
m. vasario 14-15 d., arųerikiečių 
ir anglų aviacija sugriovė apie 
607» viso miesto, jų tarpe ir dau
gumą puikiųjų meno ir architek
tūros kūrinių. 1945 m. užėmę ru
sai likusius senus ir brangius pa-
veikslus išgabeno j Rusiją, kurių 
dalis dabar grąžinama. Šiuo me
tu miestas yra Rytinėje Vokieti
joje. Sakoma, kad dabar jame gy
vena apie 643,000 gyv.

KADA TREMTINIŲ 

KOMISARAS 
SUSIRŪPINS 
LIETUVIAIS?

Šio rudens JTO sesija vienbal
siai išrinko Tremtinitj Komisaru 
princą SadrucĮdin Aga Khan, ira
nietį.

Naujojo komisaro pagerbime 
dalyvavo Balfo reikalų vedėjas, 
kuris sveikino aukštąjį pareigū
ną Balfo ir NCWC vardu. Svei
kintojas nemažam susirinkusių 
būriui iškėlė dažnai nutylimą 
tremtinių grupę, kuria niekas ne
sirūpina.

Laisvam pasaulyje yra per de
šimt milijonų registruotų trem
tinių, kurių globai Jungtinės Tau
tos išleidžia apie tris šimtus mi
lijonų dolerių. Tačiau niekas ne
suregistravo tremtinių komunis
tiniame pasaulyje, pvz., kiek yra 
tremtiniij Rusijoj, Kinijoj ir pan. 
Niekas jais nesirūpina. Buvo pa
žymėta, kad Balfas kiek gali pa
deda lietuviams Sibire aratsidū- 
rusiems Lenkijoje. JTO Tremti
nių Komisaras turėtų atkreipti 
dėmesį ir Į šią grupę. Sveikinimo 
žodyje Balfo atstovas pažymėjo, 
kad Lietuvoje ir Sibire yra pa
plitę gandai, jog graži lietuvaitė 
yra ištekėjusi už milijonieriaus 
princo, kuris apmoka visus lie
tuvių sintinius Į Sibirą. Balfas tų 
gandų nesistengė paneigti. Tačiau 
dabar princui - milijonieriui 
Tremtinių Komisarui Balfo atsto
vas pareiškė, kad visos siuntos Į 
Sibirą ar Lietuvą yra apmoka
mos gerų tautiečių, ne milijonie
rių suaukotais pinigais (Tiesa, 
š.m. N.Y. Balfo rudens vajui 
mūsų milionierė Barbora Rocke- 
fellerienė iš Paryžiaus prisiun
tė šimtą dolerių).

Po oficialios dalies princas 
Sadruddin Aga Khan asmeniškai 
pagyrė Balfo atstovą už drąsų žo
dį, nusifotografavo, pasisakė 
esąs 32 metų, baigęs Harvardo 
universitetą ir yra nevedęs.

Nors JTO Tremtinių Komisa
ras labai nenori tartis su rusais 
dėl Amerikos lietuvių išskirtų šei 
mų sujungimo, prašyti, kad rusai 
išleistų tėvus, vaikus, vyrus ar 
žmonas į Ameriką, bet vistiek jam 
tokie prašymai rašytini. Vis bus 
keliamas balsas pasaulinėje ins
titucijoje dėl sovietinio žmogaus 
teisių pažeidimo.

Tremtinių Komisaro būstinė 
yra Šveicarijoj, Ženevoj, buv. 
Tautų Sąjungos rūmuose.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Visuomet jautrus bendriesiems reikalams ALT S-gos 
Worcesterio skyrius, atsiliepdamas į Vilties ir ALT S-gos 
vajaus reikalus, per savo valdybos narį A. Zenkų pri
siuntė 160 dol..įnašų Vilties draugijai.

Įnašus sudėjo; ALT S-gos Worcesterio skyrius — 
$100.00, J. Matulevičius — $20.00, A. Lileikis — $10.00, 
P. Babickas — $10.00, J. Vidūnas — $5.00, S. Šurkus — 
$5.00, V. Prapuolenis — $5.00 ir A. Zenkus — $5.00.

LIETUVIŠKAS KRYŽIUS TEBESTOVI 
MUGĖS AIKŠTĖJE

SUKAKTUVINES 
AUKOS DIRVAI

Ant. Senikas, Great Neck ... 5.00
Ona Vasis, Cleveland.............1.00
M. Meiliūnas, Weston........10.00
P. Molis, Shrewsbury.........  5.00
P. Vaiginis, Cleveland.......5.00
A. Balys, Cleveland........... 5.00
J. Daunoras, Chicago....... 10.00
X.Y., Scranton .................... 10.00
J. Černius, Flint .............  10.00
J. Valaitis, Great Neck..... 2.00
V. Apanius, Cleveland..... 10.00
J. Radas, Detroit ................ 3.00
A. Nakutienė, M.D.,Chicago 10.00
A. Steponavičius, Cleveland 4.00
F. Modesta vičienė, Cleve. ..3.00 
Vyt. Abraitis, Fords............10.00
Alb. Plioplys, Toronto....... 7.22

TORONTO

GRAŽUS SUTIKIMO POBŪVIS

Teklei Benotienei, neseniai 
atvykusiai iš Lietuvos pas savo 
vyrą, gruodžio 11 d. Lietuvių Na
muose buvo suruošta sutikimo 
bei susipažinimo pobūvis-vaišės.

Įžanginį sveikinamąjį žodĮ ta
rė ir pobūvi pravedė LSS Toron
to Putvio vardo kuopos pirmi
ninkas M. Abromaitis, Šv. Jono 
Kr. parapijos klebonas kun. P. 
Ažubalis, LŠS Centro Valdybos 
atstovas J. Preikšaitis ir A.. Sut 
kaitis, kuris paskaitė specialiai 
tam pobūviui paruoštą eilėraštĮ.

Buvo trumpa ir nuotaikinga 
meninė programa. Sol. R. Stri
maitis akompanuojant muz. St. 
Gailevičiui padainavo keletą lie
tuvių kompozitorių dainų.

Viešniai susirinkusių vardu 
bendrą dovaną Įteikė V. Bačėnas 
ir asmeninę p. Petruliai.

Brangiam Tėvui

KAZIMIERUI SILIŪNUI

Lietuvoje mirus, sūnums ALEKSUI, KAZIUI ir

BRONIUI bei jų šeimoms užuojautą reiškia

Valerija ir Bronius Nemickai

ALEKSUI, KAZIUI ir BRONIUI SILIŪ- 
NAMS su šeimomis, mirus Lietuvoje jų brangiam 
tėvui

KAZIMIERUI SILIŪNUI
reiškiu LLK S-gos Vadovybės vardu gilią užuo
jautą .

Matas Naujokas

Mieliems mūsų bičiuliams

ALEKSANDRUI SILIŪNUI ir PONIAI, 

jų brangiam tėveliui mirus, reiškiame gilią užuo

jautą .

J. ir V. Jasiukaičiai

A t A

KAZIMIERUI SILIŪNUI
mirus Lietuvoje, jo sūnums ALEKSUI, KAZIUI 

ir BRONIUI ir kitiems giminėms gilaus skausmo 

valandoje nuoširdžiai užjaučiu.

Ignas Andrašiūnas

Po T. Benotienės padėkos žo
džio oficialioji vaišių dalis baigė
si, bet susirinkusieji dar ilgokai 
atskiruose rateliuose susispietę 
šnekučiavo ir gyveno pobūvio gra
žiomis nuotaikomis.

PASIUNTINYBĖS
ŽINIOS

P.P. Kajeckai dalyvavo Esti
jos ilgamečio Atstovo, Johannes 
Kaiv, laidotuvėse 1965 m. lapkr. 
27 d. New Yorke. Ta proga Lie
tuvos Atstovas Evangelikų Liute
ronų bažnyčioje pasakė atsisvei
kinimo kalbą.

Lapkričio 28 d. Lietuvos At
stovas ir ponia O. Kajeckienėda
lyvavo Čiurlionio Ansamblio kon
certe Baltimorėje. Lietuvos At
stovas pasveikino Čiurlionio An
sambli sidabrinio jubiliejaus 
proga.

1965.XI.29 d. Lietuvos Atsto
vas dalyvavo Baltiečiųdipl. misi
jų šefų pasitarime Washingtone 
su velionies Johannes Kaivpava- 
duotoju p. Ernst Jaakson.

Lietuvos Atstovas pareiškė už
uojautą Belgijos' Ambasadoriui 
dėl J.D. Belgijos Karalienės Elž
bietos mirties ir Ambasadoriaus 
kvietimu su Ponia O. Kajeckiene 
dalyvavo Pontifikalinėse Šv. Mi
šiose už velionę lapkr. 30 d. Šv. 
Mato katedroje.

Lietuvos Atstovas taip pat pa
reiškė užuojautą Kuwait Ambasa
doriui dėl J.D. Abdullah Al-Sal- 
lin Al.Sabah, KuwaitEmiro, mir
ties.

Š.m, gruodžio 4d. Lietuvos At
stovas, kartu su kitais 65 dipl.

Pasaulinė mugė pasibaigė, bet 
darbai nepasibaigė. Komitetas 
dar tebeveikia, nors daug paviljo
nų jau baigiama griauti. Spėjama 
kad parodos aikštė bus nuvalyta 
iki 1966 m. liepos 1 d. ir bus per
duota New Yorko miestui, kuris 
toj vietoj per keletą metų įrengs 
miesto parką. Pagal lietuvių su 
Komitetu padarytą susitarimą lie
tuviškas kryžius paliks miesto 
parko papuošalu. Deja, jis tam 
reikalui nėra tinkamai pritaikin
tas.

Dar mugės metu, kai aikštėje 
veikė gausios sargybos ir paro
da naktimis būdavo uždaroma, 
lietuviška aikštelė kentėjo nuo 
vandalų: dingo net keturios lietu
viškos vėliavos, buvo pavogti be
ne 5 prožektoriai, aplaužyta tvo
relė, daug kartų išrautos gėlės, 
šiuo metu aikštėje vyksta paviljo
nų griovimas, bet aikštės vartai 
saugomi. Stengiamąsi apsaugoti 
ir lietuvišką aikštelę: nuimti pro
žektoriai, vėliava nuleista, kry
žius aprištas specialia medžia
ga ir nupirkti geležiniai rėmai- 
grotoš, kurios savo laiku saugojo 
Pietą Vatikano paviljone. Vistiek. 
maža vilties, kad aikštę palikus at
virą (apie liepos 1 d.) mūsų dailus 
medžio kryžius, tvorelės ir gėlės

misijų šefais, lydimi Protokolo 
šefo Ambasadoriaus Hand bei p. 
Valenti iš Baltųjų Rūmų, buvo nu- 
skridę, JAV Prezidento asmeni
niu lėktuvu, ĮCapeKennedy, Fla., 
dalyvauti erdvėlaivio GEMINI 7 
išmetime į erdves.

***
Gruodžio 12 d. P.p. Kajeckai 

dalyvavo Penktame Metiniame 
Jungtinių Tautų Koncerte, reng
tame Dipl. Misijų Šefų, akredi
tuotų JAV, garbei bei Žmogaus 
Teisių visur pabrėžimui. Kon
certą globojo JAV Prezidentas ir 
Ponai Johnson bei JAV Vice
prezidentas ir Ponia Humphrey.

Po koncerto Lietuvos Atstovas 
ir Ponia O. Kajeckienė dalyva
vo Valstybės Sekretoriaus ir Po
nios Rusk surengtame priėmime 
Valstybės Departamente.

Pastaruoju laiku Lietuvos At
stovas ir Ponia O. Kajeckienė 
dalyvavo Latvijos Ministerio ir 
Centralinės Afrikos, Thailando, 
Haute Voltą Ambasadorių pri
ėmimuose, surengtuose tų kraštų 
Nepriklausomybės švenčių pro
ga. Jie taip pat dalyvavo Vokie
tijos ambasados Patarėjo ir Po
nios Ernecke priėmime.

♦ į LIETUVIŲ FONDĄ Įstojo 
šie naujieji nariai:

XY $ 450.00. Po $100.00: 
Stanley F. Mankas, Rimvydas ir 
Živilė Tamashunai, JAV LBLin- 
den’o, N.J. Apylinkė, Juozas ir 
Jadvyga Tamaševičiai, Vincas Ur
bonas (a.a. Bronės Urbonienės 
atmintinis Įnašas), Juozas ir 
Bronė Petrikai, A. ir A. Mitke- 
vičiai, Karolis ir Elena Baniai, 
Kun. Titas Narbutas, Algirdas ir 
Laimutė Stepaičiai, Frank P. Ša- 
parnis, Liet. Teisin. D-jos Cle
velando Skyrius, Edvaras ir Po
nia Lapai, Gediminas ir Darija 
Dragunevičiai, Adomas ir Emili
ja šparkevičiai, Vincas ir Saveri- 
ja Maknavičiai, Ona ir DanysMe- 
kišiai, JAV LB Springfiel^o, III 
Apylinkė, Antanas Ramanauskas, 
Adolfas ir Kazimiera Čampiai, 
Antanas ir Dalilė PolikaiČiai, 
Aleksas ir Laima Kulniai, Vytau
tas Augustinas, JAV LB Omahos 
Nebr. Apylinkės Valdyba, Bro
nius ir Marija Vaškaičiai, Bro
nė Starkienė, Leonardas Valiu
kas, N. ir Janina Zabulioniai.

L.F. nariai papildę savo Įna
šus: JAV LB Waukegeno apylinkė 
iki $1,300.00, dr. K. Jablonskis 
iki $1000.00, Pranas Gudas iki 
$400.00, Dr. Augustinas Laucis, 
Kazys Smolenskas ir Anglijos Lie 
tuvių Klubas Chicagoje iki 
$300.00, Jonas ir Dr. Rožė Tijū
nai ir Pranas Lukauskas iki 
$200.00.

• Lietuvių Fondo valdy
ba prašo visus LF narius, 
kurie dar nėra davę, atsiųs
ti savo biografijas su pasi
nio dydžio nuotraukomis 
LF vardynui. Nuotraukų 
antroje pusėje turi būti, iš
skaitomas savininko para
šas. kad per klaidą nesusi
maišytų. Siųskit šiuo adre
su : LFondas, 6643 S. Maple- 
tvood, Chicago, III. 60629.

(Sk.) 

atlaikys vandalizmą, kuris taip 
negailestingas viešiesiems pa
minklams New Yorke.

Savo laiku buvo dedama daug 
pastangų, kad Šv. Tėvas, lanky
damas New Yorką ir Vatikano pa
viljoną, aplankytų bei palaimintų 
lietuvišką kryžių. Dėl laiko sto
kos šv. Tėvas kryžiaus nesusku
bo lankyti, bet lapkričio m.22 
d. k-to vicepirmininkui P. Vyte
niui dėkoja už gražias komiteto 
pastangas ir pagarbą ir siunčia 
popiežiškąjį palaiminimą komi
tetui ir jo darbams.

Mugė užsidarė, bet mūsų komi
teto darbai nepasibaigė. Uždary
mo dienomis teko lietuvišką aikš
telę ir kryžių fiziškai saugoti 
nuo vandalų. Dar liko daug ne
užbaigtų sąskaitų. Per du metus 
komitetas sukaupė ir išleido per 
29,000 dolerių. Kasoje tebėra tik 
šimtas dolerių. Komiteto žinioje 
yra dar per 700 parodos ženkliu
kų, daug programų ir per 20,000 
kryžiaus atvirukų. Deja iš to tur
to nesitikima pajamų. Komitetas 
dar 1964 m. vasarą Įmokėjo 1,000 
dolerių, kad būtų padarytas Lie
tuvių Dienos filmas, deja, filmas 
iki šiol nepristatytas komitetui, 
o Įmokėtus pinigus kažin ar ir per 
teismą bus galima atgauti. Tuo 
tarpu komitetas dar tebeturi fi
nansinių Įsipareigojimų, pvz., 
kad ir simboliškai šiek tiek atsi
lyginti lietuviškai spaudai, kuri 
taip nuoširdžiai rėmė visas komi
teto pastangas iškelti Lietuvos 
vėliavą ir išgarsinti jos vargus 
Pasaulinėje Mugėje.

Kun. L. Jankus

Bostono skautu veikla

Bostono skautai stovyklauja

Bendra abiejų tuntų sueiga, su
šaukta Kariuomenės šventės pro
ga Įvyko sekmadienĮ, lapkričio 21 
d. skautų būkle. Į sueigą atsi
lankė Atlanto rajono vadovė Ire
na Treinienė ir rajono vadovas 
Juozas Raškys.

Sueigos metu vienas vilkiukas; 
dvi skautės kandidatės ir septy
ni skautai kandidatai davė Įžo
džius. Į paskiltininko laipsnĮ bu
vo pakelti Alfonsas Baika ir Vy
tautas Adomkaitis.

Kariuomenės šventės proga kal
bėjo K. Šimėnas, o sveikinimo 
žodelĮ tarė Atlanto rajono vado
vas J. Raškys.

Vilkiukų vadovei Paulinai Kal- 
vaitienei vadovas Įteikė ordeną 
"Už Nuopelnus”, o Pažangumo

DIRVOJE DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
PLOKŠTELIŲ, 
KNYGŲ IR KITOKIŲ 
ŠVENTĖMS 
DOVANŲ!

• Kelis kartus vertesnė 
dovana to, kuris ją teikia 
nedelsdamas. Ar jau grą
žinai sukaktuvinei Dirvai 
lapelį, kurį gavai prieš ke
letą savaičių? Jeigu dar ne, 
būk malonus, padaryk tai 
šiandien. Ačiū.

Maloniai kviečiame atsilankyti į Santa
ros-Šviesos rengiamą tradicini

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ, 
gruodžio 31 d., Mar Lac House, 

Oak Park, Illinois
šiltas bufetas ir šampanas prabangioje 

ir erdvioje salėje, grojant nuotaikingai mu
zikai.

Staliukus prašom užsakyti telefonu — 
778-1330 nuo 6 vai. vakaro savaitės dienomis 
ir nuo 10 vai. ryto savaitgaliais. Ten pat pra
šome skambinti dėl smulkesnių informacijų.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
KLUBO VALDYBA,

MALONIAI KVIEČIA JUS DALYVAUTI 
TRADICINIAME

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO BALIUJE, 
1965 M. GRUODŽIO MĖN. 31 DIENĄ, 

McCallister & Sons Salėje, 1811 Spring Garden St. 
Philadelphia, Pa.

Pradžia 9 vai. vakarą.
Programoje: Vakarienė, šokiai ir nuotaikinga NAU

JŲ METŲ sutikimas su šampanu.
Bilieto kaina $10.00 asmeniui.
Bilietus įsigyti ir stalus užsisakyti galima pas visas 

Valdybos nares iki gruodžio mėn. 26 dienos.
Iki malonaus pasimatymo NAUJŲ METŲ SUTIKI

ME!
KLUBO VALDYBA

žymin} gavo skaučių drauginin- 
kė Milda Bakšytė. Sueigos metu 
buvo Įteikti pažymėjimai Atlanto 
rajono sporto šventėje pasižy
mėjusiems skautams sportinin
kams. Daugiausia pažymėjimų ga
vo vilkiukas A. Gineitis -- net 
penkis.

Laužo metu gražiai pasirodyta 
ir padainuota.

* NAUJI SKAUTŲ VADOVAI. 
Praeitą vasarą Kanadoje Įvyku
sioje skautų vadovų "Tėviškės" 
stovykloje iš Žalgirio Tunto da
lyvavo Algis Valančiūnas, Algis 
Bakšys ir Arūnas Subatis. Da
bar jaunieji vadovai pradeda ak
tyviai reikštis tunto veikloje.

* SKAUTAI VYČIAI išsirinko 
vadovus. Spalio 29 d. metinėje 
sueigoje išrinktas naujas drau
gininkas Algis Jurkštas. Žygy
je Į Jungtines Tautas iš vyčių 
draugovės dalyvavo 15 skautų vy
čių.

* ATIDARYTAS SKAUTŲ KNY
GYNĖLIS. PenktadienĮ, gruodžio 
3 d. 7 vai. vakare skautų būk
le atidarytas knygynėlis. Knygy
nėlis veiks kiekvieną penktadie- 
nĮ nuo 7 vai. iki 9 vai. vakaro- 
Per šventes gruodžio 24 d. ir 
gruodžio 31 d. knygynėlis bus už
darytas.

* "VILNIAUS" stovykloje iš 
Žalgirio tunto stovyklavo 9 skau
tai 6 vilkiukai ir vienas vadovas. 
Stovyklos uždarymo iškilmėse pa. 
sužymėjusiems skautams buvo 
Įteiktos dovanos: Algiui Valančiui 
-- už pavyzdingą vadovavimą 
skilčiai, Mariui Ziaugrai -- už 
sąžiningai eitas pareigas skil
tyje, Vytui Rašiui -- už pasižy
mėjimą skautiškuose žaidimuose.

* ŽALGIRIO tunto skautams ir 
vilkiukams paskelbtas pažangu
mo konkursas. Konkursas baig
sis balandžio mėn. 23 d. Taškai 
duodami paskirai, skiltimis ir 
būreliais.

* TUNTO ŠTABAS, vadovauja

mas tuntininko Česlovo Kiliulio, 
aktyviai prisideda prie rajoninės 
stovyklavietės pirkimo.

♦ KĘSTUČIO draugovės skau
tai atlieka gerąjĮ darbelĮdalinant 
praeiviams "Walk in safety” 
lapelius So. Bostone, Neseniai jie 
iškylavo kartu' su skaučių drau
gove Blue Hills miškuose.

♦ BOSTONO SKAUTAI reiškia 
padėką Antanui Bačiuliui už ne
mokamą būkle šviesų Įvedimą.

♦ VILKIUKŲ draugovės draugi- 
ninkė Paulina Kalvaitienėdviems 
mėnesiams išvyko Į Australiją,

(k)

DETROIT

M A L E

WANTED 
JOURNEYMEN 

BORING MILL 
OPERATORS 

JIG RORE OPERATORS 
MUŠT BE-JOURNEYMEN 58 
HOURS. WEEK. LONG PRO- 

GRAM AND EXCELLENT 
FRINGE BENEFITS. 
REX INDUSTRIES 

17100 Francis 
Melvindale. Mich.

(141)

JOURNEYMEN
WELDERS

TOOL MAKERS
MILL HANDS

LATRE HANDS 
GRINDER HANDS 

BORING MILL OPER.

MUŠT BE JOURNEYMEN 

FIRST AND SECOND SHIFTS

CONTACT JI M M1TCHELL 

DOUGLAS TOOL 
Div. o£ l’ioneer Eng. & Mig. Co.

2100 E. 9 Mile
YVarren, Mich.

A N EQUAI. OPPORTUNITY

EMPLOYER
(137-141)

DIE DESIGNERS
Ali classifications, top 

rates, paid vac., profit shar- 
jng plan and long program. 
313 PR 8-1580

DRAFTLINE ENG.
25527 Harper 

(138-139)
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