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DAR niekad jokia valstybė 

nesiėmė tiek rizikos kiek Ame
rika, kad išlaikius taiką. Pie
tiniame Vietnameamerikiečių 
kariai jau susirėmė su komu
nistų jėgomis. Laose, kur pro- 
vakarietiškos princo Boun 
Oum jėgos traukiasi į pietus, 
ieškodamos prieglaudos Tai
lande, išsilaipino amerikiečių 
kariai, pasiruošę atidaryti ug
nį prieš Pathet Lao karius.

Viso to nebūtų reikalinga, 
jei Washingtonas nebūtų pri
daręs klaidų remdamas Viet
name Ngo Dinh Diem ir La
ose Boun Oum, kurie tik tuo 
geri, kad dėdamiesi antikomu- 
nistais, moka ištuštinti ame
rikiečių kišenę ir susikrauti 
sau turtus, visai nesirūpinda
mi savo pavaldinių gerove.

Šiandien, neskelbiant karo, 
Azijos pietryčiai pasidarė tik
ru karo lauku, kuriame tik 
viena Amerika yra .įsivėlusi, 
kai Anglija ir Prancūzija lai
kos nuošaliai. Kennedžiui ne
beliko kito pasirinkimo. Kad 
išlaikius Arrierikos prestižą, 
buvo priverstas eiti iki galo 
ir kovoti su priešu, kuris yra 
gerai užsimaskavęs ir sunku 
sužinoti, ar jis rusas ar kinas.

Panaši padėtis buvo prieš 
kelis metus Korėjoje ir visi 
atsimename kuo tas baigėsi. 
Kas gali tvirtinti, kad pana
šiai neatsitiks Laose ir Viet
name?

KAI du pešasi, trečias lai
mi...

• Tai taikintina ir Amerikos- 
Kubos konfliktui. Amerikos 
draugai, visai nebodami Ku
bai uždėto embargo,plečia sa
vo prekybą su Castru.

Paskelbus uždraudimą pre
kiauti su Kuba, buvo manyta, 
kad visi nekomunistiniai kraš
tai paseks Amerikos pavyz
džiu ir Kuba ekonomiškai už
dus. Bet gavosi priešingi re
zultatai. Labiausiai padėtimi 
pasinaudojo Kanada, kuri savo 
eksportą į Kubą išvystė iki 30 
milijonų. Anglijos eksportas 
siekia 21 milijoną, Vak. Vo
kietija eksportuoja mašinų už 
13 milijonų, tuo tarpu Japoni
ja iš Kubos importuoja prekių 
už 20 milijonų ir kalbama, kad 
dalis tų prekių, perpakavus, 
atkeliauja J Ameriką...

Bet didžiausiu laimėtoju 
reikia laikyti sovietus, kurie 
paglemžė beveik visą Kubos 
rinką.

Sovietų imperijalizmo paroda
a | ■ ■

Sovietų imperijalizmo parodoje Aucklande kalba Mel Tronson. 
S. Paplausko nuotrauka

Naujosios Zelandijos Pabaltijo 
Klubas Aucklande, talkininkauja
mas lietuvių, latvių, estų, vengrų 
ir lenkų tautinių bendruomenių, 
suorganizavo Pavergtųjų Euro
pos Tautų fotografinę parodą iš
ryškinančią sovietų rusiškąjį im- 
perijalizmą. Paroda įvyko Auck- 
lando rotušės koncertinėje salė
je nuo 26 jki 29 balandžio.

Paroda oficialiai atidaryta N. 
Zelandijos parlamentaro Roberto 
Muldoon. Jis ragino Zelandijos 
gyventojus pabusti iš miego ir 
suprasti, kad šio krašto demok
ratiškam gyvenimo būdui grąso
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Geriau plepėti negu kariauti
VIENAS Iš MAŽIAUSIAI VYKUSIŲ CHURCHILLIO 
POSAKIŲ VIRTO JAV UŽSIENIO POLITIKOS MOTTO. 
ARGUMENTAI Už IR PRIEŠ. TOKIOS POLITIKOS 
KARŪNA ŽENEVOS NUSIGINKLAVIMO KONFEREN

CIJOJE
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Aiškinantis derybų su 
sovietais prasmę, preziden
tas Kennedy neseniai pa
kartojo vieną iš mažiausiai 
vykusių Winstono Chur- 
chillio frazių: "It is better 
to jaw-jaw than war-war” 
— atseit, geriau plepėti ne
gu kariauti. Tokio plepėji
mo šalininkai nurodo, kad 
dėl Austrijos taikos sutar
ties buvo posėdžiauta net 
379 kartus ir ... Austrija 
galėjo išlaikyti nepriklau
somybę bei atgauti sovietų 
okupuotą zoną.

Iš kitos pusės, arčiau pa
žįstant sovietus, tokia 'ple
pėjimo politika’ atrodo, 
švelniai tariant, naivi, nes 
sovietai neturi jokių skru
pulų ir jie plepa tik todėl, 
kad negali kariauti. Be to, 
plepėjimo noras pas juos 
atsiranda paprastai po to, 
kai JAV parodo jėgą. Taip 
buvo Berlyno byloje, taip 
atsitiko ir su Laosu. Ir vie
nu ir kitu atsitikimu jie 
pirmiau padarė žingsni pir
myn — Vakarų Berlyną ati
tvėrė neperžengiama tvora, 
kas yra aiškus galiojusių 
susitarimų pažeidimas, La
ose jie pasisakė vėl už pa
liaubas, kai komunistai, 
sulaužę veikiančias paliau
bas, praplėtė savo valdomas 
sritis — o po to plepalais 
bando užmigdyti vakarie
čių 'viešąją nuomonę’.

Plepalų politikos karūna 
yra nusiginklavimo derybos 
Ženevoje. Pereitais metais 
atrodė, kad JAV ir Sovietų 
Sąjungos įsipareigoj imas 
nebandyti atominių ginklų
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komunistinis imperijalizmas, pa 
vergęs Rytų Europą ir didelius 
plotus Azijoje. Negalima pamirš
ti komunizmo aukų, nes jie kri
to gindami netik savo,bet ir mūsų 
laisvę, pabrėžė kalbėtojas.

Meninę programą išpildė miš
rus choras vedamas dirigento P. 
Mutt ir Janina Francka. Parodos 
atidarymą telegramomis sveiki
no keli vyriausybės ministeriai 
ir parliamentarai.

Tą patį vakarą N. Zelandijos 
radijas per visą savo stočių tink
lą paminėjo parodos atidarymą. 
Per sekančias tris parodos die-
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bus rimtas žingsnis į visuo
tiną nusiginklavimą. Bet 
kai sovietams prireikė tų 
bandymų, jie tą įsipareigo
jimą ėmė ir užmiršo.

Šiais metais kovo 14 d. 
prasidėjus , nusiginklavimo 
konferencijai, iš pradžios 
buvo manoma, kad visa nu
siginklavimo problema yra 
labai sunki, tačiau sunkiau
sia bus -susitarti dėl bandy
mų uždraudimo.

Po to iš Ženevos derybų, 
buvo daromos išvados, kad 
norint susitarti dėl nusi
ginklavimo, tą klausimą 
reikia išjungti nuo kitų po
litinių ginčų. Ypač to klau
simo negalima sieti su Ber
lyno problemos sprendimu. 
Kai taip buvo visuotinai su
tarta, Chruščiovas balan
džio 12 d. laiške britų prem
jerui Macmillanui parašė, 
kad sovietai neįsileis pas 
save nusiginklavimo ins
pektorių, jei Vakarai neuž
sitarnausią sovietų pasiti
kėjimo. O tai jie galėtų pa
daryti išspręsdami Berlyno 
problema Chruščiovo pasiū
lytu būdu...

Ženevoje amerikiečių de
legatai, aplamai imant, pa
kartojo tai, ką prezidentas 
Kennedy nusiginki avimo 
klausimu yra pasakęs Jung-

nas buvo suorganizuotos specia
lios programos su kalbėtojais ir 
apžvalginėmis filmomis. Visi 
kalbėtojai savo kalbose atidengė 
tai vieną tai kitą komunizmo 
sistemos sritį parodydami, kaip 
komunistai, naudodami melą, ne
susipratimus, karinę jėgą, o daž
nai ir mūsų pačių nesantaiką ir 
apatiją išplėtė savo imperiją. Jie 
taip pat nurodė kaip reikia sau
goti brangiausią žmogaus turtą- 
laisvę.

Nežiūrint nepalankaus oro pas
kutinėmis parodos dienomis pa
rodą aplankė virš 2,600 žmonių. 
Per vieną programą grupelė at
silankiusių komunistų mėgino 
trukdyti kalbėtoją savo įsikiši
mais, bet nieko nepešę turėjo 
išsinešdinti, palydėti triukšmin
go publikos švilpimo ir plojimo. 
Parodos metu buvo išdalinta bei 
parduota apie 10,000 brošiūrų ir 
keliasdešimtys knygų. Ši paroda 
bus rodoma dar keliuose dides
niuose Zelandijos miestuose.
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tinių Tautų visuotinam su
sirinkime pereitų metų spa
lio mėn. Sovietai į tai atsa
kė pasiūlydami konkretų 
sutarties projektą. Ameri
kiečiai po to — balandžio 
18 d. — konkretizavo savo 
pasiūlymus, siūlydami kon
trolę sumažinti iki tokio mi
nimumo, kad net nejauku 
darosi. Gromyko po to pa
reiškė, kad sovietai iš viso 
nesutinka su bent kokia 
kontrole, nors sovietų su
tarties projekte žodis 'ins
pekcija' buvo paminėtas ... 
Jbet 'inspektorius' gali pa
kviesti tik krašto vyriau
sybė, kuri jų akyvaizdoje 
norėtų sunaikinti savo 
ginklų atsargas. Dabar kal
bama, kad 14-tas sovietų 
projekto straipsnis duoda 
bent tokios vilties, kad so
vietai sutiks su tam tikra 
kontrole, jei ne pačioje So
vietų Sąjungoje, tai bent... 
Lenkijoje.

Ir tol, kol sovietai žo
džius "kontrolė” arba "in
spekcija” iš viso linksniuo
ja, nors ir tam, kad su jais 
nesutikus, esama pagrindo 
tolimesniam plepėjimui.

ŽINIOS IS VISO PASAULIO
• JAV kariniams dali

niams keliantis į Tailandą, 
.Pekino radijo pareiškė, kad 
komunistinė Kinija "nega
linti stovėti pasyviai”. Tai 
tie patys žodžiai, po kurių 
Kinijos "savanoriai” 1950 
m. pradėjo žygiuoti Korė
jom

• JAV kreipėsi į pietry
čių Azijos ir Pacifiko są
jungininkus jungtis prie 
karinių dalinių pasiuntimo 
akcijos į Tailandą.

• SEATO nariai — Ang
lija, Prancūzija, Australija,
N. Zelandija, Filipinai, Pa
kistanas — palankiai suti
ko Prezidento Kennedy 
veiksmus ryšium su karinių 
dalinių iškėlimu Tailande.

• De Gaulle pašalino du 
generolus, o iš ministerių 
kabineto pasitraukė 5 mi
nisteriai, visi iš MRP .ka
talikų) partijos. De Gaulle 
nesutinkąs su MRP politi
ka, reikalaujančia Europos 
valstybių politinės integra
cijos.

• N. Chruščiovas, viešė
damas Bulgarijoje, Sovietų

Dr. Algis Avižienis akademinėj stovykloj 1961 m. vasarą.
G. Peniko nuotrauka

JAUNAS LIETUVIS MOKSLININKAS 
ATSTOVAUS AMERIKĄ

Retai sutiksi akademinės 
jaunuomenės tarpe asmenį, 
kuris nebūtų girdėjęs apie 
dr. Algirdą Avižienį. Nuo 
Urbanos studentavimo lai
kų jis su savo neišsemiama 
energija sukdavosi beveik 
visuose Studentų S-gos su- 

ir Jugoslavijos santykius 
pripažino esančius ne tik 
normaliais, bet ir — gerais.

• Raud. Kinija, beveik 
nustojusi varžyti pabėgėlių 
srovę j Hong-Kongą, verčia 
spėlioti dviem galimybėms: 
arba jie nebepajėgia kon
troliuoti badaujančių ma
sių, arba siekia kompromi
tuoti Hong-Kongo adminis
traciją nepajėgumu ir ne
noru priimti tūkstančius pa
bėgėlių jau ir taip jais per
pildytame mieste.

• JAV astronautas M. S. 
Carpenteris baigia paskuti
nius pasiruošimus skridimui
į erdvę šį šeštadienį, gegu

žės 19. d.
• Sovietų laikraščio Iz- 

vestija skaitytoja nusiskun
džia, kad jos ką tik pirktoji 
skalbimo mašina tinkanti 
tik vandeniui pripilti, kur 
ji galinti toliau skalbti ran
komis, kaip skalbusi/be los 
mašinos.

Televizijų remontas susi
laukė naujo termino: "prieš 
pardavimo remontas” — at
liekamas krautuvėse, prieš 
parduodant televizijas. 

važiavimuose, akadem i k ų 
skautų stovyklose, stalo te
niso turnyruose ir kitur. 
Paskutiniais metais jį ran
dame jau atsakomingose 
pareigose — Mūsų Vyčio 
vyr. redaktorius, Filisterių 
Skautų S-gos CV narys, 
Lietuvos Skautų Brolijos 
skautų vyčių skyriaus ve
dėjas.

Nepaisant daugybės pa
reigų studentavimo laikais, 
dr. Avižienis buvo pirmau
jantis studentas visame Ur
banos universitete. Jo pa
vardė yra įrašyta to uni
versiteto bronzinėje lentoje. 
Nenuostabu, kad su tokiais 
daviniais baigęs universi
tetą dr. Avižienis buvo pa
kviestas svarbioms parei
goms, matematiku erdvės 
skraidymo srityje, šalia to 
jis dėsto aukštosios mate
matikos kursą vienoje gra- 
duate mokykloje Kaliforni
joje.

šių metų rugpjūčio mėn. 
dr. Avižienis yra pakviestas 
skaityti savo vieną moksli
nį darbą tarptautiniame 
mokslininkų suvažia v i m e 
Muenchenc, Vokietijoj, šia
me suvažiavime dalyvaus 
apie 80 mokslininkų iš viso 
pasaulio. Toks mūsų jauno 
mokslininko (30 metų) at- 
siekimas yra tikrai neeili
nis įvykis, kad lietuvis 
mokslo srityje būtų taip 
aukštai iškilęs ir būtų pa
kviestas j keliolikos moks
lininkų tarpą atstovauti 
Ameriką. Dr. Avižienio te
ma bus On a Flexible Inter- 
pretation of digital Com- 
puter Arithmetic. šį suva
žiavimą rengia Internatio- 
nal Federation for Informa
tiku Pmcessing.

Dr. Avižienis yra pakvies
tas ir kitam reikšmingam 
darbui, būtent — parašyti 
knygą (vadovėlį) studen
tams specialioj matemati
kos šakoj — digital com- 
puter arithmetic.

Dr. Avižienis yra retų 
gabumų žmogus — savo 
šakoje, o taip pat ir visuo
meninėje veikloje. Reikia 
pasidžiaugti, kad tokio di
delio pajėgumo lietuviai 
akademikai, kaip dr. Avi
žienis pasilieka sąmoningi 
lietuviai ir su kaupu atiduo
da savo duoklę pavergtai 
tėvynei. Linkime sėkmės 
jaunajam mokslininkui, ski
nant naujus laimėjimus 
mokslo srityje ir tuo gar
sinant Lietuvos vardą mok
slininku tarpe. (rk)
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ŠIŲ DIENŲ TECHNIKOS PAŽANGA
Ne nuo šiandien Dir

vos skaitytojai pasigen
da straipsniu apie šio 
amžiaus technikos pa
žangą. Nelengvas tai 
darbas tos srities žino
vams. Daugelis ju atsi
sakė rašyti dėl to, kad 
lietuvių kalboje nesą pa
kankamai žodžių popu
liariai ir suprantamai iš
sireikšti toli pažengusios 
technikos kebliame žo
dyne.

Pagaliau turime ben
dradarbį, sutikusį duoti 
visą seriją straipsnių 
apie technikos pažangą 
ir jos reikšmę mūsų gy- 
v e n imui. Įža n g i n i o 
straipsnio pabaigoje yra 
išvardintos sritys, apie 
kurias autorius yra nu
matęs pasidalinti savo 
žiniomis su Dirvos skai
tytojais. Autoriaus tar
nybiniai ryšiai neleidžia 
p r i s i s tatyti skaityto
jams pilna savo pavar
de. Redakcija

19-to amžiaus gale ir 20-me 
amžiuje griežtieji mokslai ir tech
nika yra padarę nepaprastos pa
žangos šuolius. Per vieną žmo
gaus amžiaus laikotarpi buvo iš
rastas automobilis, lėktuvas, ra
dio, televizija, atominė energi
ja, tūkstančiai naujų sintetinių 
medžiagų naudojamų kasdieni
niame gyvenime ir t.t. Mokslo 
ir technikos dinamizmas yra toks 
didelis, kad žmogui nesusidu
riančiam tiesioginiai su techni
kos ir pažangos problemomis 
yra sunku susivokti besikeičian
čioje aplinkoje. Technikos pažan
ga ne tik kad daro žmogų galin
gesniu, kelia jo gyvenimo lygį, 
bet ir iš pagrindų keičia visuo
menę ir netgi turi daug didesnę 
{taką l valstybių politinę struk
tūrą ir aišku Į tarptautinę poli
tiką nei mes manome. Techni
kos pažanga ir surišta su ja eko
nominė pažanga yra nepaprastai 
komplikuotas procesas. Iš tikrų
jų nėra skiriančios ribos tarp 
ekonomijos ir technologijos. 
Technologija - technika yra ne 
kas kitas, kaip ekonominių dės
nių specializacija atatinkamose 
žmonių paklausų ir tų paklausų 
patenkinimo srityse.

Kol koks nors fizinis reiški
nys neįgauna ūkiško pritaikymo 
žmonių reikalavimams žymių, tol 
jis nėra techniškas reiškinys. 
Kada naujai atrastas gamtos rei
škinys pritaikomas gamybai, to
dėl, kad jo pagelba galima paga
minti naudingus reikmenis grei
čiau, pigiau ir geriau, ar kada 
koks nors gamtos fenomenas su
teikia žmonėms malonius ir nau
dingus patarnavimus, pav., kam
bario vėsintuvas ar foto kamera, 
tada turime reikalo su techniš
kais procesais. Pramonė nega
mina ir neperka mašinų iš ro
mantiško technikos pajautimo. 
Mašinos įvedamos tik tada, ka
da apskaičiavimai rodo, kad ūkiš
ka nauda iš mašinų yra didesnė, 
negu iš darbininkų, dirbančių be 
mašinų. Todėl neturtingų kraštų 
technikos pažanga yra lėta, nes 
darbo jėga kad ir pigi, tačiau 
reikalingas kapitalas mašinom 
įsigyti yra brangus ir jo kar
tais iš viso nėra. Juo kraštas 
turtingesnis ir darbininkų uždar
biai didesni, tuo spartesnė tech
niškos pramonės pažanga.

Techniškoje pažangoje iš es
mės reikia Įžvelgti dvi rūšis. 
Gali būti platesnis ir didesnis 
žinomų mašinų pritaikymas, fab
rikų su žinomais procesais iš
plėtimas. Tai galima pavadinti 
statiška pažangos rūšimi. Dina
miška pažangos rūšis yra tada, 
kada daromi naujieji išradimai, 
atrandama nauji procesai, ga
minamos naujos iki šiol nebuvu
sios mašinos. Tai yra kūrybinė 
techniška pažanga, kuri ankštai 
surišta su griežtųjų mokslų ir 
pritaikomųjų (pav. metalurgijos, 
pritaikomosios mechanikos) mo
kslų pažanga.

Kūrybinė technikos pažanga 
yra mūsų laikų dinamizmo pagrin
das. įsižiūrėjus giliau Į techniš
kos kūrybos procesą,tenka ste
bėtis vykstančia didele pažanga. 
Technikos pažangos variklis yra 
kūrybiniai nusiteikęs su techniš
ku išsilavinimu individas. Jo iš
radingos idėjos jau pačioje pra
džioje sutinka nepaprastus sun

kumus. Visų didžiųjų išradėjų 
gyvenimo kelias nebuvo rožėmis 
klotas. Tą galima patirti iš šim
tų išradėjų biografijų ir auto
biografijų. Retai kada nauja idė
ja yra aiški ir be jokios rizi
kos Įgyvendinama. Tas tinka tik 
visai smulkiems patobulini
mams. Didelės revoliucinės idė
jos paprastai lieka nesupranta
mos ir iššaukia didelį pasiprie
šinimą. Be to yra toks psicho
loginis reiškinys, kad naują iš
radimo idėją myli ir jai tiki tik 
jos išradėjas. Labai retai jam 
sekasi rasti rėmėjų. Visa, net
gi techniška, aplinka yra nu
sistačiusi prieš jĮ. Ir dažnai 
ne be pagrindo. Praktiškas pa
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tyrimas rodo, kad labai didelė 
dalis iškilių idėjų dėl vienos ar 
kitos iš pradžių nenumatytos 
kliūties ar klaidos negali būti 
Įgyvendintos arba Įgyvendinta ne
parodo visų tų pranašumų, ku
rių iš jos buvo tikėtasi. Nau
jos idėjos Įgyvendinimas, nau
jų mašinų konstrukcija ir išban
dymas, naujų procesų Įvedimas 
yra ne tik rizikingas bet ir labai 
brangus dalykas. Šiandieną nau
jos komplikuotesnės mašinos 
konstrukcija su naujomis idėjo
mis ir tos mašinos bandymas 
bei pritaikymas praktikoje kai
nuoja milijonus, nes reikia daug 
ir gerai apmokamų specialistų 
konstrukcijos ir apskaičiavimo 

darbams. Niekuomet iš karto ne
pasiseka numatyti visas kliūtis 
ir tik bandymai parodo trūkumus, 
kurie vėl reikalauja brangių pa
taisymų. Eilės naujų techniškų 
idėjų Įgyvendinimas yra toks 
brangus, kad ir didžiausios Įmo
nės neišdrĮsta rizikuoti dideliais 
kapitalais. Pavyzdžiui, šių dienų 
automobilių automatinė greičių 
dėžė (transmisija) yra labai ne
tobulas ir brangus aparatas. Au
tomatinė transmisija eliminuoja 
kelis vairuotojo judesius, daro 
važiavimą patogesniu, bet vien 
tik JAV automatinėms transmi
sijoms sunaudota medžiaga,dar
bas, pataisymai ir papildomai 
sunaudotas benzinas kainuoja Į 
metus apie 7 bilijonus dolerių. 
Likus prie paprastos rankinės 
transmisijos šitų išlaidų nebū
tų. 1940-55 metais didžiosios 
automobilių kompanijos yra iš
leidusios šimtus milijonų dole
rių naujoms automatinių transmi
sijų idėjoms, bet, be pasisekimo. 
Šiandien jos, nudegusios pirštus, 
mažai beinvestuoja Į tą taip svar
bią krašto ūkiui sritĮ.

Dėl visų čia minėtų didelių iš
laidų ir rizikos techniška pažan
ga grynai ūkiniais sumetimais 
būtų daug lėtesnė, jei nebūtų 
karų ir ginklavimosi. Karo tech
nikoje veikia kiti motyvai. Pra
našesnis ginklas, galįs padėti 
laimėti karą arba leidžiantis sau
giai apsiginti nuo priešo, turi 
neĮkainuojamą vertę. Naujiems 
ginklams valstybės yra linkusios 
rizikuoti didelėmis pinigų sumo
mis. Pavyzdžiui, visai aišku, kad 
šiandien JAV vyriausybė nedve
jodama sutiktų išleisti 20-30 bi
lijonų Į metus techniškam gink
lui, kuris beveik tikrai galėtų 
apginti Ameriką nuo tolimųjų vai
ruojamųjų raketų pavojaus. Prieš 
antrąjį pasaulinĮ karą ir laike jo 
šimtais milijonų buvo išleidžia
ma lėktuvams tik keliomis my
liomis didesnio greičio nei prie
šo. Jeigu nebūtų ginklavimosi 
pramonės, greičiausiai dar ir 
šiandien mes skraidytumėme me
diniais keleivių lėktuvais, skren
dančiais 150 ar 200 mylių Į va
landą. Kada karo aviacija išlei
do milijonus sprausminių lėktuvų 
konceptui, išdirbo jų tipus, civi
liniai aviacijai beliko tik pritai
kyti kariškus patyrimus. Ta pra
sme reikia žiūrėti ir Į dideles 
išlaidas, kurios šiandieną daro- 
domos erdvės užkariavimui. Šim • 
tai milijonų leidžiama išrasti 
lengvesnėms medžiagoms, nau
jiems elektroniniems aparatams, 
naujiems tele-komunikacijos bū
dams, naujiems preciziniams ga
mybos procesams, elektroninių 
aparatų miniatūrizacijai ir t.t. 
Joks privatus ūkis, dirbąs pelno 
motyvais nei pajėgtų nei drįstų 
tokias dideles sumas minėtiems 
patobulinimams išleisti. Be abe
jo, visas technologijos pažangos 
patyrimas, reikalingas erdvės 
užkariavimui, gaus didelį pritai
kymą Įvairiose technikos srity
se ir sukels naują pažangos ban
gą ir prisidės prie gyvenimo ly
gio pakilimo.

Šiandien Į dinamiškos techni
kos procesą yra Įsijungę mili
jonai inžinierių visame pasauly
je. Be abejo, vadovaujantis kraš
tas su geriausiais pramoniniais 
(rengimais ir laboratorijomis 
yra JAV. Pažanga vyksta visuose 
frontuose, o jie yra: griežtųjų 
mokslų bazinė pažanga (basic 
research). Čia ieškoma griež
tųjų mokslų pažangos dėl paties 
mokslo. Nors šie tyrimai ir ne
turi tiesioginio ryšio su ūkiu ar 
ūkine pažanga, bet už tai turi la
bai didelę netiesioginę reikšmę, 
nes be mokslo pažangos nėra 
rimtesnės technologijos pažan
gos. Negalima iš anksto pasa
kyti, kokios techniškos ar ūki
nės reikšmės turės vienas ar 
kitas mokslo atradimas, bet la
bai dažnai ta reikšmė yra di
delė.

Antra pažangos rūšis yra re
voliucinė pagrindinė techniška 
pažanga, čia bandoma atrasti 
nauji techniški principai, nauji 
išradimai, energijos, chemijos 
metalurgijos, Įvairių mašinų sri
tyje. Trečia plačiausia pažangos 
sritis yra nuolatinis kasdieninis 
patobulinimas, pagerinimas esa
mųjų išradimų, mašinų, medžia
gų ir ypatingai gamybos proce
sų pagerinimas bei papiginimas. 
Kiekvieną gaminį stengiamasi 
pagaminti paprastesnĮ, lengves
ni, mažesnį, patvaresni bei pi
gesni. Šitas mažais žingsniais 
kokybinis tobulinimas atrodo ne
reikšmingas, bet iš tikrųjų gali 
būti revoliucinis, tiek techniška 
tiek ūkiška prasme. Pavyzdžiui 

kol automobilio pagaminimas 
kainavo keletą tūkstančių valan
dų, jis negalėjo būti masine pre
ke, prieinama eiliniam piliečiui, 
nes eilinis pilietis negali paau
koti didelę dalį viso savo gyve
nimo laiko automobiliui. Bran
gus automobilis, pinigų ar lai
ko prasme (kas yra tolygu) te
galėjo būti prieinamas tik tur
tingesniems visuomenės sluoks
niams, turėjusiems galimybę dis
ponuoti ne tik savo laiku.

Tik kada Fordui Įvedus ma
sinės gamybos principus ir su
prastinus automobilių gamybos 
procesus pasisekė pagaminti au
tomobilį su daug mažesnėms va
landų išlaidoms, jis pasidarėpri- 
einamas plačiosioms masėms ir 
virto labai svarbiu socialiniai 
ekonominiu faktorium. Didelė ra
ketų pažanga šiandien leidžianti 
iššauti didelius krovinius be že
mės traukos Įtakos nėra jokia 
revoliucija, o tik nuolatinis ko
kybinis tobulinimas Įvairių ra
ketos Įpatybių, kurios esmėje 
jau buvo žinomos prieš keletą 
tūkstančių metų kiniečių ir var
tojamos karuose. Ši trečioji pa
žangos rūšis yra visuotinė. Šian
dien nėra nei vienos mašinos ku
ri nebūtų padaroma pigiau ar, 
vienu ar kitu aukščiau minėtu 
aspektu, geriau. Taigi, teisin
giausia būtų kalbėti apie visą 
technologijos pažangą iš esmės 
ir būtų galima parašyti techniš
kos pažangos enciklopediją. Ta
čiau yra eilė specialių sričių, 
kur pažanga yra nepaprastai Įs-
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SVETIMŲ KALBŲ MOKYMAS
Amerikos viešųjų mokyklų biuleteniuose džiaugia

masi faktu, kad auga mokinių skaičius, norinčių mokin
tis bent vieną svetimą kalbą. JAV Kongresui patvirtinus 
t. v. valstybės apsaugos švietimo aktą (National Defence 
Education Act) buvo paskirtos federalinės biudžeto lėšos 
svetimų kalbų dėstymui viešosiose mokyklose pagerinti.

Viename tų biuletenių sakoma:
”šis Kongreso nutarimas vaizduoja besikeičiančią 

amerikiečių nuomonę svetimų kalbų žinojimo atžvilgiu, 
anksčiau manant tai buvus grynai kultūriniu reiškiniu”.

Taigi, kultūriniu, bet ne švietimo reiškiniu.
Aišku, kad iki šiol amerikiečių buvo manoma, jog vi

sas pasaulis privalo mokėti anglų kalbą. Amerikiečiams 
pergyvenus izoliacionistinį laikotarpį ir pradėjus vaidinti 
kur kas žymesnį vaidmenį pasaulio politikoje, tūkstan
čiams jų susitinkant su kitų valstybių atstovais, (nebū
tinai diplomatais, bet pvz., kad ir studentų su studentais), 
buvo pajusta žmogaus, tik sava kalba kalbančio, menkas 
akiratis, nežiūrint kaip aukštai save bestatytum.

Amerikos pedagogai yra nustatę, kad antroji kalba 
lengviausia išmokti vaikui iki 11 metų amžiaus. Tas sve
timų kalbų mokymas viešosiose mokyklos, įvairių "spe
cialių programų” pavadinimais ir buvo vykdomas, prade
dant pradžios mokyklomis, baigiant gimnazijomis. Bet 
toms "specialioms programoms” vis stigdavo tai lėšų, tai 
mokytojų ... Dabar svetimoms kalboms mokinti naudo
jama specialios radijo ir televizijos stotys. Svetimų kalbų 
dėstymo plitimas priklausys ir toliau ne tiek nuo Kon
greso nutarimo, kiek nuo lėšų, skiriamų tam nutarimui 
vykdyti. Priklausys ir nuo mokyklų organizacijos ir mo
kinių noro savose mokyklose turėti tas "specialias pro
gramas” svetimoms kalboms išmokti. Tuo tarpu progra
mose įtrauktos šios svetimos kalbos: prancūzų, vokiečių, 
lotynų ir ispanų.

Visa tai liečia viešąsias mokyklas, kurioms problemą 
sudaro 9,6% pakilęs mokinių skaičius, reikalaująs sveti
mų kalbų mokymo. Mūsų tarpe vyravęs mitas, kad ame
rikiečių viešosiose mokyklose svetimų kalbų mokymas 
neprigis, nėra pagrįstas. Klausimas tik yra — o kaip su 
privačiomis (parapijinėmis) mokyklomis? Kaip su "sve
timos” lietuvių kalbos dėstymu tose parapijų mokyklose, 
kur didelė vaikų dauguma sudaroma iš lietuvių mokslei
vių? Tas klausimas jau ne kartą buvo keltas spaudoje, 
bet tuo tarpu vis dar naudojamasi vienu, kartais labai 
sunkiai sprendžiamu, būdu —■ šeštadieninėmis mokyk
lomis.

Įstatymai nedraudžia svetimų kalbų mokinti viešo
siose mokyklose. Jie tuo labiau nedraudžia jų mokinti 
privačiose (parapijų) mokyklose. Taip pat ir tų kalbų 
pasirinkimas nėra įstatymų varžomas. Tat nenuostabu, 
kad ir parapijinėse mokyklose svetimos kalbos yra dės
tomos. Ir dėstomos daugiausia tos kalbos, kurios atitinka 
mokyklą lankančių mokinių tautybei.

Tai buvo prieš 12 metų, kai mano geras bičiulis, tik 
■ką atvykęs į JAV, apsigyveno lenkų apgyventame miesto 
kvartale. Vaikai pradėjo lankyti artimiausią parapijinę 
mokyklą. Toje mokykloje lenkų kalba ne tik kad buvo 
dėstoma, bet ji buvo privaloma visiems moki
niams, taigi, ir mano bičiulio vaikai susipažino su lenkų 
kalba, kol persikėlė gyventi į kitą parapiją. Kuo svetimų 
kalbų "mokslas” ir pasibaigė ...

O kad taip mūsų švietimo Tarybos ir kitos institu
cijos pasidomėtų, kodėl taip uoliai lankomose lietuvių 
parapijinėse mokyklose negalima įvesti nors keliolika 
minučių lietuvių kalbos dėstymo. Kokios tam kliūtys? 
Gal jos ne tokios didelės, kaip 16 vasario gimnazijos išlai
kymas. Gal tinkamas duris pravėrus, prasivertų gali
mybės ir lietuvių moksleiviams "savojoje” mokykloje, o 
ne "papildomoje”, gauti tos dvasios, kurią taip sunkiai 
stengiamės puoselėti per šeštadienines mokyklas.

O parapijinėms mokykloms sunku būtų pasiteisinti 
lėšų, mokytojų ir mokslo priemonių stoka. Tėvai, sugebą 
apsimokėti lituanistinių mokyklų išlaidas, sugebės apmo
kėti ir susidariusias išlaidas lietuvių kalbos pamokoms 
apmokėti parapijinėje mokykloje. Atrodo, kad klausimas 
slepiasi ne mokinių noruose svetimas kalbas mokintis, 
bet mokyklų vadovybių sugebėjime jas organizuoti ir 
Įtraukti į mokslo programą. Sunku suprasti, kodėl šis 
klausimas taip sunkiai sprendžiamas. fjč)

VERTINGA KNYGA

Nesenai gavau knygą LAISVĖS 
KOVŲ DAINOS, kurią išleido Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondas. 
Gavęs, prisipažinsiu, nesusiža
vėjau , nes kas gi dabar tokiam 
realiam gyvenimo laikotarpy do
mėsis poezija, pagalvojau. Ta
čiau perskaitęs ir jsigilinęs { 
turinj pajutau, jog toje poezijoj 
atsispindi žiauri gyvenimo tik
rovė. Tai yra paskutiniai mūsų 
laisvės kovotojų atodūsiai ma
tant, kad ir didžiausia jų auka - 
gyvybė nebepajėgia atpirkti tė
vynei Lietuvai laisvės.

Ir jie, tie garbingi mūsų he
rojai, matydami, kaip raudona
sis pavergėjas žiauriai mindžio
ja mūsų gimtąją žemę ir žudo 
jos žmones, sukūrė ir paliko 
mums tos neapsakomai žiaurios 
gyvenimo tikrovės: jų pačių ko
vų ir išgyvenimų, o taip gi ir 
Visos tautos kančių ir nuotai

kų pilną ir gyvą vaizdą, kuris 
eidamas iš kartos j kartą pri
mins laisviesiems lietuviams jų 
tėvų žemės sunkųjį kelią ir pas
katins Įgyvendinti anų pirmųjų 
Lietuvos laisvės kovotojų idea
lą.

Ta knyga labai susidomėjo ir 
mano jaunimas, kas maneirpa
skatino šiuo laišku priminti apie 
tai ir kitiems jaunosios kartos 
globėjams.

K. Mikšys, 
Brooklyn, N.Y.

AČIŪ UŽ VAKARA U
"Dvylikos Brolių Juodvarniais 

Laksčiusių" pasikvietimas iš 
Chicagos buvo didelis įnašas l 
Clevelando lietuvių kultūrini gy
venimą.

Tokios tobulos lietuvių kalbos 
ir tokio gražaus tarimo ir kir
čiavimo lietuviškoje scenoje dar 
nėra tekę girdėti. V. Petravičiaus 
dekoracijos, skoningi kostiumai, 
šokiai ir dainos perdavė tą fėjų 
nuotaiką, kuria dvelkė jaunie
siems skirta dramatizuota pasa
ka. Tos dideliu kruopštumu ir 
skoniu scenai paruoštos ir dar
niai suvaidintos pasakos įspū
džiai dar ilgai bus gyvi mūsų 
atmintyje.

Julius Smetona 
Cleveland

Ūkininko kalba šiandieniniais mūsų 
klausimais

Su šiais metais pradėjau stum
ti septyniasdešimtuosius metus. 
Tai pasisakau ne kokias sukaktu
ves ruošdamas ar jų norėdamas.

Kai ateina tam tikras amžius, 
mes daugelis jokių sukaktuvių 
neruoštame ir jų nebelaukiame. 
Savo amžių prisiminiau tik dėl 
to, jog norėjau pabrėžti savo il
gą susigyvenimą su Amerika ir 
Amerikos lietuviais. Mat, po šios 
šalies žemelę esu jau išvaikš
čiojęs 67 metus. Dirbęs su lie
tuviais ir tarp lietuvių, rūpinę
sis tai šiokiais, tai vėl kitokiais 
lietuviškais reikalais irgi jauge- 
rokai per 50 metų.

Ligšiol nesutikau ir turbūt nie
kad nesutiksiu su tais, kurie,pa
dirbėję kiek tarp lietuvių, vėliau 
nuo jų pabėga, pasišalina, pas
kęsta amerikoniškoje jūroje, ir 
dar "pasiteisina": esą, dirbti su 
lietuviais vienas vargas, bėda 
ir gėda ir jokios naudos, todėl 
geriau su jais nieko bendro ne
turėti. Mano patyrimas ne toks. 
Buvo bėdų ir gėdų, bet kur jų 
nėra? Aš turėjau malonumo ir 
džiaugsmo dirbti su lietuviais ir 
dėl Lietuvos. Visada didžiuoda- 
vaus kitataučių tarpe, kad esu 
lietuvis, - ir žinote ką, aš nie
kad nuo to nenukentėjau. Gal net 
laimėdavau, nes seni amerikie
čiai už tai mane tik labiau pa
gerbdavo, daugiau negu kok{ la
bai uolų ir šviežią "išverstskū- 
rl". Ir naudos turėjau, pasilik
damas lietuviškoje visuomenėje, 
didelės dvasinės naudos ir 
džiaugsmo, ką aš labiau vertinu 
negu medžiaginę naudą.

Todėl iš to jūs suprasite, kad 
man iš to ilgo gyvenimo pavaka
rėje dar lygiai taip teberūpi mū
sų Amerikos lietuvių reikalai ir 
jų pagerinimas, kaip rūpėjo jau
nystėje. Ir ne dėl kokios apčiuo
piamos naudos, bet dėl pačio rei
kalo gerovės, dėl supratimo, kad 
iš to bus daugiau naudos lietuvy
bei.

Dar neseniai būnant tolimoje 
kelionėje, bičiuliai jau pradėjo 
laiškais informuoti apie naujas 
bėdas mūsų visuomeniniame gy
venime. O kai sugrįžau, radau 
katilą jau verdantį Suprantate, 
apie ką kalbu. Apie Amerikos 
lietuvių delegacijos sudarymą ir 
jos apsilankymą pas JAV prezi
dentą Kennedy š.m. vasario 16 d.

Po sugrįžimo iš Hawajų salų, 
susidarius progai pavažinėti po 
kai kurias didesnes lietuvių ko
lonijas, visur susidūriau su tuo 
pačiu klausimu, girdėjau visokių 
komentarų, aiškinimų, pykčio, 
kritikos ir naujų pasiūlymų. O ir 
spauda nuolat rašė ir teberašo. 
Daugumos laikraščių išvada to
kia: negerai kaip yra, negerai 
kaip buvo, reikia reformų; rei
kia kad ALT dirbtų ir tvarkytų- 
si ne tokia dvasia, kaip buvo 
prieš 20 metų ar net 50 metų, 
bet kad jis gyventų šiandienini 
gyvenimą ir atitinkamai persi
tvarkytų. Girdėjau ir kitokių nuo
monių (viskas gerai, kaip yra, 
arba vėl - viskas visiškai nege
rai ir viską pirmiau reikia nu
šluoti), bet ta paminėtoji išva
da atrodo vyraujanti.

Tačiau toji vyraujanti nuomo
nė tuojau pat atsiduria Į mūrą. 
ALT yra taip sutvarkyta, ar ge
riau sakant apsišarvavusi, kad 
visai nesvarbu, ko visuomenė ar 
spauda iš jos gali reikalauti. De
šimtys straipsnių ir šimtas pra
kalbų gali būti pasakyta, reika
laujant jos persitvarkymo, bet 
tai nieko nepadės, jeigu ALT 
sudarančios pagrindinės srovės, 
tikriau tų srovių vadovybės,nie
ko nedarys.

Tad koks galėtų būti planas 
ALT pertvarkyti? Viešumoje dar 
ne ką tuo klausimu tesame gir
dėję. Vis tebeina įrodinėjimai, 
kad su juo "netvarka", kad toks 
ar kitoks "diktatorius" už viską 
kaltas ir jis turjs būti pašalin
tas. -Tos kalbos ir prakalbos ir 
rašymai nieko neduoda ir nieko 
nepakeis.

Neturiu ir aš burtininko laz
delės ir, taip sakant, kokio visai 
konkretaus "plano". Joks dides
nis tikslas iŠ karto nepasiekia
mas. Gal eiti palaipsniui? Gal ge
riau pradėti nuo priemonių ieš
kojimo tikslui vėliau pasiekti?

Kaip jaučiu iš aplinkos ir pats 
galvoju, man rodos pagrindu yra 
tai, kad visas ALT pertvarkymo 
reikalas tuo tarpu tebėra ir dar 
bus jt sudarančių srovių, arba 
blokų rankose. Kaip žinoma, jų 
yra keturi, o gal net galima sa-
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kyti pusketvirto, jeigu ne tiesiai 
trys.

Kurie bešališkai sekamegyve- 
nimą, sutinkame, kad stambiau
sias blokas yra "dešinysis", ku
ri sudaro AL Rymo Katalikų Fe- 
deracija su daugybe jos padali
nių, Įskaitant ir iš Lietuvos at
važiavusių krikščionių demokra
tų ir kitų katalikiškų partijų liku
čius ar naujesnius tos pat srovės 
sambūrius.

"Vidurini" bloką sudaro tauti
ninkai, nebūtinai juos suprantant 
buvusių Lietuvos tautininkų par
tijos prasme. Šis blokas turi ir
gi kelioliką grupelių. Po "deši
niojo" bloko šis "vidurinis” blo
kas neabejotinai savo pajėgumu ir 
susiorganizavimu eina antroje 
vietoje.

Toliau eina "kairysis" blokas, 
susidedantis iš dviejų sparnų: 
"tikro kairiojo", arba socialistų 
ar socialdemokratų, ir "ne visai 
tikro kairiojo",arbasandariečių. 
Socialistų blokas buvo galingas 
praeityje, bet nuo komunistų at
skilimo jis susilpnėjo ir gal lab
iausia iš visų kitų pasigenda prie
auglio. Net ir naujai po karo at
vykę lietuviai mažai j{ tepapildė 
naujomis, ypač jaunomis jėgo
mis. Priežastis tam, atrodo bus 
pačių socialistų tarpe, nes kaip 
galima tikėtis prieauglio iš atvy
kusių, kai ALT sekretorius ir 
Naujienų redaktorius savo laik
raštyje leidžia spausdinti žodžius 
nupiešiančius naujuosius ateivius 

MIKAS TILVIKAS

APIE NEMATOMĄ RANKĄ 
IR ATOMINĘ PATRANKĄ

Rankų turime visokių: 
Vienos kvepia, kitos dvokia, 
Vienos baltos, kitos juodos, 
Trečios tik kauleliai rodos. 
Vienos švelnios lepūnėlės, 
Kitos vėl gaurais apžėlę... 
Betgi suminėti reikia, 
Jog planetoj mūsų veikia 
Ir nematoma ranka - 
Ji klastinga kaip ligai 
Ji ne tik atomus vagia 
(Kaip pagausi tokį vagį ?) 
Bet dar ir rikiuoja juos 
Pagal įgeidžius Maskvos.

Kai Amerika patranko 
Kur atominę patranką, 
Arba bombą susprogdina - 
Tuoj baisi ranka grasina, 
Tuoj grūmoja, 
Paskum ją 
Sujuda pikta gauja: 
Negirdėti humanistai, 
Visokie avantiūristai 
Ir plaukuoti, ir be plauko - 
Ir praeivį stumdo, trauko:
- Jau Sodoma ir Gomora!
- Jau užnuodijo mums orą!
- Karas!
- Pražūtis!
- Tiems agresoriams mirtis!

Kai Nikita savo rankom 
Šaudo iš tokių patrankų, 
Daužo šimtą megatonų - 
Supdamies į šilką ploną 
Bailiai tyli humanistai, 
Visokie avantiūristai, 
Tik patyliais gandas vaikšto, 
Guosdamas kiekvieną baikštų, 
Kad Nikitos megatonai - 
Kaip švelniausi smuiko tonai, 
Tik paguodžia ir ramina, 
Orą daro sveiką, gryną, 
Nušveičia jie net ir saulę. 
Gelbėdami taip pasaulį - 
Jį palieka ne tik sveiką, 
Bet, va, skelbia jam ir taiką.

Ir nematoma ranka, 
Kaip ranka, penktos kolonos, 
Viską laimina tada - 
Net ir dulkes megatonų!

kaip "Lietuvos išdavikai, rusų ir 
vokiečių prisiplakėliai, persi
sunkę diktatūriniu raugu..."(Nau
jienos, 1962 balandžio 4 d.). Tad 
kągi kalbėti apie socialistini prie 
auglj. Klausimas kyla, kaip ilgai 
naujoji išeivija tokius "kompli
mentus" priiminės?

Dėl sandariečių ir toliau lie
kasi neaiškumas: jų atstovas ALT 
kartu eina su socialistų atstovu, 
bet patys sandariečiai savo kil
me, idėjomis ir kultūra, kaip 
žinoma, nebuvo ir nėra socialis
tai, o tautiečiai. Natūraliai jie 
turėtų būti tautininkų bloko ei
lėse. Gal gyvenimas ir blaivių 
žmonių protas prie to ir prives, 
nes priežastys, kurios buvo iš- 
skyrę tautininkus praeityje, yra 
seniai išnykusios, ir nebėra lo
gikos jiems skaldytis.

Pagal ALT statutą, sunku lauk
ti, kad dabartinė ALT valdyba ar 
vykd. komitetas pats galėtų at
likti kokias reformas. Reformas 
gali nutarti ir vienu ar kitu bū
du pravesti tik blokai, kurie ski
ria savo atstovus l jj.

Čia nekalbėsiu apie kairiojo 
bloko atstovo elgesį Vykd. Ko
mitete ir kitas painiavas, ku
rias kiekvienas iš spaudos jau 
ganėtinai žino. Bet manyčiau, 
kad būtų reikalinga keliais žo
džiais sustoti dėl dešiniojo blo
ko atstovo laikysenos. Ji nema
žiau svarbi: viena, tas blokas 
yra vienas iš svariausių, o ant
ra, jo atstovas yra ALT pirmi
ninkas. Ir delegacijos pas Pre
zidentą eigą, kaip žinoma, pra

dėjo to bloko žmonės: Dr. P. 
Vileišis ir preL J. Balkūnas.

Beveik per visus metinius ALT 
suvažiavimus, kuriuose tik teko 
dalyvauti, pasikalbėjimuose su 
preL Balkūnu bei kitais dešinio
jo bloko atstovais nekartą esu 
kėlęs nuomonę klausdamas: kodėl 
jūs duodate galimybę kairiojo 
bloko atstovui taip sauvaliauti 
ALT, kodėl neprotestuojate, den
giate, nutylite, ko laukiate?... 
Prel. Balkūnas ir kiti man at
sakydavo: ką padarysi,visaipbū- 
na, bet mes viską aukojame dėl 
vienybės ir bendro darbo gali
mumų. Tuomet dar sakydavau: 
tiesa, tai labai gražu ir kilnu, 
suprantu ir {vertinu jūsų idea
listišką mostą, bet taipdarydami 
jūs tam atstovui užauginsite to
kius ragus, kad vieną dieną jis 
jus pačius subadys...

Man rodos, kad taip jau atsi
tiko. Istorijos su delegacijos su
darymu ir vizitu pas JAV pre
zidentą ui patvirtino. Tas kai
riųjų atstovas visai sėkmingai 
subadė prel. Balkūną ir Dr. Vi
leišį ir paliko juos sužeistus 
"karo" lauke. Iš šalies žiūrint, 
mus kitus dar daugiau stebino 
antras faktas, kad dešiniojo blo
ko atstovas ALT, būdamas jo pir
mininku, savo žmonių neapgynė, 
o irgi paliko juos sužeistus lauke. 
Tai yra tragiška, ypač prelatui 
Balkonui, kuris per tiek metų"dėl 
vienybės" toleravo kairiųjų at
stovą, ir dabar gavo užmokės t {.

Tokiomis aplinkybėmis, man 
rodos, kalba turi prasidėti ne iš 
kur kitur, bet kaip tik iš to blo
ko, kuriam dabartinis kelias at
nešė tiek skaudulių ir nesusipra
timų. ALT perorganizavimas tu
rėtų išeiti iš dešiniojo bloko žmo
nių ir jų vadovybės: pirma, tai 
juos pirmiausia palietė, antra, 
jų, kaip vienos stambiausių sro
vių nusistatymas yra reikšmin
gas. Jei dešinysis blokas nutars 
atšaukti savo atstovą iš ALT, 
tai tuomet ir "vidurinysis” ar
ba tautininkų blokas solidarizuo
damas, atrodo, atšauks ir savo 
atstovą.

Pasilikęs vienas kairiųjų blo
kas, visai aišku, negalėtų pre- 
tendtioti, kad jis toliau atstovau
ja visą Amerikos lietuvių visuo
menę. Jis tos visuomenės nebū
tų remiamas, ir jeigu jis lietu
viškus reikalus mokėtų statyti 
aukščiau už savo asmeniškus, tai 
suprastų, kad taip toliau negali 
pasilikti ir kad jam norom neno
rom teks jieškoti kompromiso, 
surasti visiems naudingos refor
mos kelius.

Toks būtų mano pasiūlymas. 
Be didelių filosofavimų ir poli
tikavimų, o grynai Ūkiškas ir 
praktiškas žingsnis, kaip mes 
ūkininkai savo darbuose esame 
pripratę. Nes kokia nauda iš tų 
kalbų, straipsnių, rezoliucijų, 
protestų, apšaudymų ir atsišau- 
dymų? Tai tik toliau gadina san
tykius ir nieko neduoda. O per 
tą laiką "rabinai" tegu pagalvo
ja ir sudaro planą, kokios ALT 
jie norėtų ir koks būtų tinkamiau
sias Amerikos lietuvių reika
lams.

Kaip dabar atrodo, efektingai 
ir entuziastingai Draugo pusla
piuose pajudintas opus būtinos 
reformos klausimas yra apma
rintas.

Ar plačioji lietuvių visuome
nė toleruos dabartini status quo? 
J tai atsakys netolima ateitis.

PADĖKA
Visoms, visiems Dirvos spau

dos baliaus, 1962 m. gegužės mėn. 
5 d. Chicagoje, dalyviams, taip 
maloniai atsilankiusiems ir mus 
visokeriopai parėmusiems.otaip 
pat šio baliaus rengėjams-talki- 
ninkams visu atsidėjimu dirbu
siems jUl ruošiantbei pravedant:

Ponioms B. Paplėnienei, Blin- 
strubienei, Daunorienei, Joku- 
bauskienei, Jurkūnienei, Matu- 
tienei, Račkauskienei, Vaičeko- 
nienei, Vilutienei talkininkavu
sioms bufete bei visoms kitoms 
ponioms prisidėjusioms prie bu
feto sudarymo; J. Ilčiukui, J. Ju
revičiui, J. Kelečiui, V.A. Rač
kauskui, K. Ramonui, P. Vėbrai, 
J. Žemaičiui; programos išpildy- 
tojams R. Stakauskui, R. Vėžiui,
G. Karaičiui, E. Kniukštai, D. 
Valiukėnui, A. Vilučiui ir vi
soms-visiems, kuo nors talkinu
siems bei prisidėjusiems prie 
baliaus sėkmės, reiškiame padė
ką.

Dirvos Bendradarbių Klubo 
Chicagoje Valdyba
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DOVANA JAUNOMS AKIMS IR ŠIRDIMS
Po "Dvylika broliiį juodvarniais laksčiusių” gastrolės Clevelande

Jau pačioje įžangoje turiu at
virai pasakyti: S. Čiurlionienės 
"Dvylika brolių juodvarniais 
laksčiusių" 4 v. scenos pasaka 
yra vaikams skirtas veikalas. 
Kietesnio žvilgsnio suaugėliui ši
ta pasaka yra jau senai išgyven
ta ir nepasiilgta vizija. Bet vai
kams'ji yra būtinoji, kasdieniš
ka ir visom galiom gintina re
alybė. Tad kur šitomis sąlygo
mis glūdi kritiko pasisakymo ga
limybės? J eigų vaikams patiko, 
jeigu jie scenos žodį ir vaizdą 
susisėmė | savo akis ir širdis,- 
ką Čia suaugėlis gali daugiau, 
mažiau arba kitaip pasakyti! Vai
kai kieti ir neatlaidūs: ka jie 
pasiima - niekas neišraus, ką 
atmeta, joki autoritetai šiuo me

tu jam jokiais grąsinimais ar 
pažadais neĮstengs atgal j širdĮ 
grąžinti.

Įžiūrėjau, kad mano, recenzen
to požiūris turi būti atremtas l 
kompromisą. Mėginau surasti, 
kas šitas teatrinis {vykis buvo 
pačiam tikrajam žiūrovui-vaikui. 
Mėginau ir susivokti, kokia jo 
reikšmė tremtinės tautos egzis
tencijai. Nelengva man buvo ne
atsiliepti ir Į {prastini linkimą 
jieškoti, kas šitam mene buvo 
menas ir kas tik jo pakaitalas.

Šeštadieninės mokyklos moky
tojas J. Stempužis vaidinimo me
tu buvo su savo mokyklos moki
niais. Jis pastebėjo, kad vaikai 
šitam vaidinimui būtų turėję bū
ti iš anksto tėvų paruošti. Bet 
tokių buvę gal tik koks dešimtas 
procentas. Kiti Įvykius scenoje 
mėginę sekti tom pačiom nuo
taikom, kaip sekami filmų ir te
levizijų vaidinimai. Į šitų širdis 
ir akis scenos gyvenimas ma
žai teĮsmingęs. Bet tie vaikai, 
kuriuos tėvai paruošė, ko lauk
ti iš ano pasakos pasaulio, sekė 
vaidinimą karštom sielom ir grĮ- 
žo namo turtingesni ir žodynu 
ir tautinėm asociacijom. Šita lai
mė, berods, lydėjo ir tuos, ku
rie salėje sėdėjo savo tėvų glo
bojami ir vedami.

Mano paties nuomone, dėl tų 
atvejų, kur scena praskrido vai
ko sielos skaudžiau neužkliudžiu- 
si, kalti yra ir kaikuriekiti veiks
niai.

Pagrindiniu kaltininku yra pats 
veikalas. Šita pasaka, gaila, liu
dija ne per stipriausią S. Čiurlio
nienės kaip dramininkės talentą. 
Gerai, dinamiškai savo veikalą 
užmezgusi toliau draminę liniją 
pameta iki pačios atomazginės 
scenos. Antras ir trečias veiks
mai yra sukomponuoti iš grynai 
epizodinių scenų, menančių gana 
tolimą giminystę su pačia brolių 
jieškojimo drama. Netikėti per
ėjimai iš draminių ritmų { dra
minę prozą žodinę dinamiką pra
žudo. Jeigu šitų kompozicinių 
klaidų būtų buvę išvengta, tai ir 
neparuoštas mažasis žiūrovas 
būtų artimiau keliavęs ir su bro
lių jieškotoja ir su jos sutiktais 
veikėjais.

VIKTORAS MARIŪHAS

Bet šitom kritinėm pastabom 
apie veikalą nenoriu peikti nei 
Scenos Darbuotojų Sąjungos nei 
režisorės Z. Kevalaitytės-Vi- 
sockienės dėl pasirinkimo. Pa
sirinkti nebuvo iš ko. Čiurlionie
nės pasaka šiuo atveju buvo be
ne vienintelis pasirinkimas. Duo
ta, kas turėta. Tuo bylą ir baig
ti reikia.

Zitos Kevalaitytės-Visockie- 
nės režisūroje atsižvelgta { ma
žąjį žiūrovą ir stengtasi draminę 
liniją ir prastinti ir dinaminti. 
Jeigu kaikuriais atvejais būtų bu
vę išvengta mirusio draminio 
laiko trečiajame scenos lanke, 
režisorė būtų davusi viską, ką 
veikalas buvo leidęs duoti. At
simenant, kad režisūra atsako- 
minga už viską, kasscenojeleis- 
ta rodyti, norėtųsi priminti, kad 
šokis yra organinė sceninio vaiz
do dalis ir neprivalo baigtis su- 
pliuškimu, bet būti pabaiga nau

V

Sv. Kazimiero kapai ir Lietuvių 
aikštė Chicagoje

Lietuvių švento Kazimiero Ka
pai yra vieni iš geriausiai ir gra
žiausiai tvarkomų kapų Chicago
je. Doras žmogus savo artimųjų, 
prietelių, draugų kapus stengiasi 
kuo' gražiausiai užlaikyti, juos 
tvarkyti ir puošti. Pavyzdingai 
tvarkomi ir gražiai užlaikomi 
kapai, savaime aišku, yra meilės 
ir prisirišimo parodymas mūsų 
įnirusiems artimiesiems.

Kiekvieno žmogaus prigimty
je yra {diegtas noras-siekimas 
kuo ilgiau, net po savo mirties, 
palikti žinomu žmonių atmintyje. 

jai pradžiai. Pačia esmingąja li
nija režisorė išlaikė darnumą ir 
draminėje spalvoje ir dinamiko
je.

Visi aštuoniolika veikėjų buvo 
entuziastiški, spalvingo pasaki
nio audeklo audėjai. Algimantas 
Dikinis (Gudruolis), Alfonsas 
Brinką (Protuolis) ir Elena Pet- 
rokaitė-Rukuižienė (šarka) buvo 
stiprūs, brandūs ir tikėtinai pa
sakiški scenos pavidalai, ryš
kiai išlikę kiekvieno spektaklio 
žiūrovo sąmonėje.

č. Rukuižos sceniniai efektai 
buvo stiprūs ir Įspūdingi. Leoka
dijos Braždienės šokiai gerai 
paruošti, skoningi.

Išskirtinai minėtinas dailinin
kas Viktoras Petravičius. Iškal
bus, taupus ir darnus.

Visa iš karto: Clevelando lie
tuvių vaikai, tėvai ir visuomenė 
priėmė ir palydėjo Chicagiečių 
gastroles su meile ir dėkingu
mu. Ir su linkėjimais: kliūtis nu
galėti, išlikti gyvais ir reikalin
gais.

Dažniausiai savo artimųjų atmin
ti, kiek tai Įmanoma, Įamžiname 
paminklu ant kapo. Kiekvienas tai 
atlieka pagal savo išgales ir su
gebėjimus.

Kapai - mirusiųjų miestas, ku
ri tvarko ir puošia gyvieji. Ka
pų administracija šiam aptvarky- 
mo ir kapų puošimo darbui re
guliuoti skelbia savo nuostatus, 
kurių, suprantama, reikia vi
siems laikytis, jei norime kapus 
turėti tvarkingus ir gražiai at
rodančius.

Kaip iš paties vardo, šv. Kazi

miero, t-y. Lietuvos globėjo, ma- 
?ti šie kapai yra lietuvių kapai.

ia t.y. JAV-se oficialūs Įvai
rių institucijų raštai, potvarkiai 
ir kiti su viešu gyvenimu susi
ję dalykai yra ir privalo būti 
atliekami šio krašto kalba. Taip 
pat suprantama, kad niekas ne
gali uždrausti įvairių gyventojų 
grupių, jų organizacijų vidaus 
reikaluose, šalia vietinės var
toti savo tėvų gimtąją kalbą.

Paskaitęs paskutinę šv. Kazi
miero kapų administracijos tvar
kos palaikymo instrukciją, kaip 
lietuvis pasijutau nuskriaustas. 
Ir kas Įdomu, ne kieno nors kito 
nuskriaustas, bet pačių brolių 
lietuvių (šv. Kazimiero kapų ad
ministracijos). Skriauda patirta 
nuo savųjų visada daug skaudes
nė, nes gi nesitikėta ir nelauk
ta. Mes patys dažnai kaltiname 
Įvairias aplinkybes dėl lietuvių 
kalbos mūsų tarpe nykimo, bet 
minėtu atveju ne aplinkybės, o 
mes patys menkystės-mažaver- 
tiškumo kompleksu sergame ir 
tuomi savo kalbą vejame lauk 
iš mūsų tarpo.

Šv. Kazimiero kapų tvarkos 
taisyklės ir Įvairios tuo reikalu 
intrukcijos, kapų administracijos 
parašai kapuose be skriaudos 
Amerikai ir anglų kalbai turėtų 
būti šalia vietinės taip pat ir 
taisyklinga lietuvių kalba rašyti. 
Tas turėtų būti daroma ypač dar 
ir dėl to, kad tam tikra lietuvių 
dalis kapais besinaudojančių ang
lų kalbos bent raštu nemoka ir 
jos niekad jau neišmoks. Jau tik 
ši viena aplinkybė turėtų būti pa
kankama už lietuvių kalbą ir 
tiems, kurie lietuvių kalbos ar 
tai nepageidauja ar net neapken
čia.

Aš manau nedaug suklysiu teig
damas, kad lietuvių kalbos Įsilei
dimas Į lietuvių kapus būtų visų 
kapais besinaudojančių lietuvių 
dėkingai sutiktas.

Jau berods penkeri metai, kai 
viena iš gražesnių Chicagoje lie
tuvių apgyventų vietų, lietuvių 
rūpesčiu ir miesto vadovybės dė
ka yra pavadinta "Lithuanian Pla- 
za" - Lietuvių Aikštė.

Šios aikštės ribose vienos iš 
pirmųjų gyventojų yra Įsikūru
sios švento Kazimiero seserys. 
Be didelio ir Įspūdingo seserų 
gyv. namo su gražiu parku, vie
nuolyno Įkūrėjo kun. Staniukyno 
paminklu yra prieš kelis metus 
pastatyta Įspūdinga ir moderni 
Marijos aukštesnioji mokykla, o 
be to šiuo metu šalia senosios 
šv. Kryžiaus ligoninės, baigiama 
Įrengti didinga ir viena iš moder
niškiausių ligoninių Chicagoje 
nauja šv. Kryžiaus ligoninė, kuri 
tikrai labai gražiai derinasi Į vi
są lietuvių aikštės pastatų an
sambli.

Visą Lietuvių aikštę dominuo
ja lietuvių parapijos naujoji liez- 
tuviško stiliaus bažnyčia. Prie 
pat Lietuvių aikštės pačiame par
ko kampe, prie pat dviejųgatvių- 
Marąuett Road ir Californijos 
sankryžos yra mūsų Atlanto nu
galėtojų Dariaus-Girėno pamink
las. Visaši vieta tikrai verta Lie
tuvių aikštės vardo, ką ir miesto

pareigūnai pripažino ir aikštei tą 
vardą ’eikė. Deja, praeivis ar 
turistas _ j vietą aplankęs ar 
pravažiavęs nieko nepamatys kas 
jam sakytų, kad čia lietuvių var
do aikštė, kad čia lietuvių Įstai
gos ir kad čia lietuvių gyvenama. 
Tas pats keleivis Chicagoje pa
matys švedų ligoninę, pamatys 
žydų ir kitų tautybių Įstaigas iš 
aiškių jų iškabų. Manau, kad ne
būtų sunku Chicagos lietuviams 
šią miesto vadovybės pavadintą 
Lietuvių Aikštę vietovę ir atžy
mėti kokiu nors parašu ar ženk

Specialiai šį mėnesį jubiliejiniai 
siuntiniai be uždarbio

Lietuvių Prekybos Bendrovės vadovybė nori 
pareikšti nuoširdų ačiū savo klijentams už sveiki
nimus ir linkėjimus gautus per "Jubiliejinį mėne
sį”, penkerių metų sukakties proga.

Dauguma lietuvių pasinaudojo mūsų Jubilie
jumi ir užsisakė jubiliejinius siuntinius, kuriuos 
mes išsiuntėme pirkimo kaina. Pripažindami visą 
malonę ir nuoširdžią paramą — ir dėl dar vis gau
namų pasiteiravimų iš viso pasaulio, L. P. B-vės 
vadovybė nutarė duoti dar ”Extra mėnesį” dėl 
1,000 Extra, be uždarbio, jubiliejinių siuntinių.
JUBILIEJINIS SIUNTINYS NR. 1 —

314 jardų vilnonės medžiagos kostiumui,
3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
3 jardai poplino.
Normali kaina — $46.50.

Jubiliejinė pirkimo kaina yra tiktai — $38.50
— įskaitant visus mokesčius.

JUBILIEJINIS SIUNTINYS NR. 1 — DVIGUBAS 
jardų vilnonės medžiagos kostiumui,

6 jardai vilnonės medžiagos paltui,
6 jardai poplino.
Normali kaina — $84.50.

Jubiliejinė — pirkimo kaina yra tiktai — $65.00
— įskaitant visus mokesčius.

JUBILIEJINIS SIUNTINYS NR. 2 —
3Į4 jardų vilnonės medžiagos kostiumui,
3 jardai vilnonės medžiagos paltui,
3 jardai poplino,
4 jardai skalbiamo aksomo.
Normali šio siuntinio kaina — $58.00.

Jubiliejinė pirkimo kaina yra tiktai — $48.00
— įskaitant visus mokesčius.

Paprašius, mes oro paštu nemokamai 
siusime medžiagų pavyzdžius į bet 

kurį pasaulio kraštą.

5% NUOLAIDA NUO VISŲ KATA
LOGINIŲ PREKIŲ SIUNTINIŲ šį JUBILIEJINĮ 
MĖNESĮ.

Prašykite mūsų katalogo ir praleiskite mūsų 
Jubiliejų su Jubiliejiniais siuntiniais ir Jubilieji
nėmis kainomis.

JUBILIEJINIAI SIUNTINIAI bus siun
čiami dėl Jūsų — mūsų seno klijento ir, 
Jūsų — mūsų naujo klijento: visi už pir
kimo kainą ir visi su garantija.

$1.00 UŽSTATO PATVIRTINA BET KURĮ 
JUBILIEJINĮ SIUNTINI JUMS. PIRKIMO KAI
NA, IKI PABAIGOS 1962 JUBILIEJINIŲ METŲ.

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
341 Ladbroke Grove, 

London, W. 10.
England

lu. Taip pat šv. Kryžiaus ligoni
nės vadovybė tikrai susi lauktų vi
sų lietuvių dėkingumo, jei ji sa
vo ligoninės iškabon Įdėtų žodĮ 
"Lithuanian". Nemanau, kad kam 
nors tai galėtų nepatikti, net ne 
lietuviams, nes juk, kaip minėta, 
ir miesto vadovybė tokiu vardu 
aikštę pavadino, juo labiau mes 
patys, o šiuo atveju?švento Ka
zimiero seserys, nesigėdinkim 
mūsų garbingo vardo ir drąsiai 
jĮ iškaldinkime naujosios ligoni
nės atatinkamoje vietoje.

Aloyzas Sirutis

vertė j. p. palukaitis

(19)
— žinoma, mano kaklaraištis.
Pulkininkas Szendro žvilgterėjo Į ryškiai raudoną 

kaklaraištį, gulintį ant stalo, lyg krūptelėjo, pritardamas 
linktelėjo ir žiūrėjo į šalį. Reinoldas pajuto jame kylantį 
pyktį.

— Kodėl klausiate, kad jau žinote? — jo balsas iš
davė, kad jis jau niršo.

— Tai atsitiko be blogos valios, — pasakė "Janscis, 
kalbėdamas vietoj pulkininko. — Kraštutinis nepasitikė
jimas, pone Reinoldai, yra garantija išlikti gyviems. Mes 
nepasitikime nieku. Mūsų įtarimai kiekvieną akimirką 
nukreipti prieš kiekvieną gyvą žmogų. Todėl, kaip ma
tote, mes liekame gyvi. Mes buvome prašyti susitikti su 
tamsta toje kavinėje. Imre pastarąsias tris dienas prak
tiškai ten jau gyveno. Bet reikalavimas atėjo iš mums 
nepažįstamo šaltinio Vienoje, Apie Macintoshą jame nie
ko nebuvo minėta. Tas senas lapė! Taip, ir jeigu toje 
kavinėje kas nors būtų prie tamstos priėjęs?

— Man buvo pasakyta, kad aš būsiu nugabentas pas 
tamstą arba vieną iš kitų dviejų: Hridą arba Baltąją 
Pelę.

— Labai laimingu sutapimu tamsta atsidūrei pas 
mane, — tyliai pasakė Janscis. — Deja, tamsta nebe
būtum sutikęs nei Hrido, nei Baltosios Pelės.

— Ar jų jau nebėra Budapešte?
— Baltoji Pelė yra Sibire. Mes jo niekada daugiau 

nebepamatysime. Hridas mirė prieš tris savaites už dvie
jų kilometrų nuo čia, AVO kankinimo kamerose. Nesau
gomą akimirką jis pagriebė pistoletą ir nusišovė i burną. 
Džiaugėsi, galėdamas numirti.

— Bet... bet iš kur žinote visa tai?
— Pulkininkas Szendro — tiskliau pasakius, žmogus, 

kurį tamsta pažįsti, kaip pulkininką Szendro, buvo ten. 
Jis matė, kaip Hridas mirė. Jis nusišovė Szendro pistoletu.

Reinoldas lėtai užspaudė savo cigaretę peleninėje. 
Paskui pakėlė akis, pasižiūrėjo Į Janscj, vėliau į Szendro 
ir vėl į Janscį: pastarojo veidas buvo visiškai be išraiškos.

— Szendro jau pusantrų metų yra AVO narys. — 
ramiai pasakė Janscis. — Tai vienas šauniausių ir ver
tingiausių valdininkų, ir *jei kas nors neišaiškintu būdu 
susipainioja ir areštuoti numatyti žmonės paskutinę aki
mirką pabėga, tai nė vienas taip neniršta, kaip Szendro, 
nė vienas savo pavaldinių taip negailestingai negainioja, 
kol’jie iš nuovargio sukniumba. Jo kalbos naujai į AVO 
Įstojusiems kursantams yra jau surinktos ir atspaustos 
atskira knyga. JĮ vadina ten "bizūnu”. Jo šefas Furmin- 
tas nepajėgia suprasti patologinės Szendro neapykantos 
savo tautiečiams, tačiau nuolat kartoja, kad jis esąs vie
nintelis nepakeičiamas slaptosios policijos valdininkas 
Budapešte. — Janscis valandėlei stabtelėjo, paskui pri
dūrė: — Apie du šimtu vengrų, kurie tebėra gyvi čia 
arba Vakaruose, dėkingi už savo gyvybes pulkininkui 
Szendro.

Reinoldas žiūrėjo į Szendro, tirdamas kiekvieną jo 
veido smulkmeną, tartum matytų jį pirmąjį kartą, ir 
klausinėjo save, koks tai turėtų būti žmogus, kuris ryžosi 
neįtikimai sunkiam ir pavojingam gyvenimui, kuriame jis 
niekad negalėjo būti tikras, ar nėra įtariamas, sekamas 
arba išduotas, ar sekanti auka, kuriai budelis uždės ran

ką ant peties, nebus jis pats — ir staiga žinojo Reinoldas 
be jokių išsamesnių paaiškinimų, kad tas vyras tikrai 
buvo toks, kaip jį apibūdino Janscis. Ir visa tai turėjo 
atitikti tikrovę, nes priešingu atveju, jis, Reinoldas, bū
tų ne čia atsiradęs, o raitydamasis nuo kankinimų kauktų 
ten, giliai po Stalino gatve.

— Atrodo, kad tikrai taip yra, kaip tamsta, generole 
lljurinai, sakai, — pareiškė Reinoldas tyliu balsu. — Bet 
su tuo surišta rizika yra negirdėta.

— Janscis, jei galiu paprašyti, visada tik Janscis. 
Generolas majoras Iljurinas yra miręs.

— Atsiprašau. Ir šį vakarą — kaip išaiškinti visa tai?
— O, tamsta galvoji apie savo — hm — areštą, kurį 

atliko mūsų bičiulis?
— Taip.
— Tai labai paprasta. Išskyrus keletą visiškai slaptų 

dalykų, jam prieinami visi dokumentai. Jis taip pat iš 
anksto painformuotas apie planuojamas priemones Buda
pešte ir vakarinėje Vengrijoje. .Jis žinojo apie kelių kon
trolę ir sienos uždarymą — ir jis žinojo, kad tamsta esi 
pakeliui į čia.

— Bet... be abejo, visa tai ne dėl manęs ... kaip ...
— Ne, mielasis Reinoldai, toks jau svarbus tamsta 

nesi, — pasakė Szendro, rūpestingai tvirtindamas kitą 
rusišką cigaretę kandiklyje — Reinoldas galėjo.konsta
tuoti, kad šis žmogus kasdien surūkė arti šimto cigare
čių — ir užbraukė degtuką. — Nebuvai tykomas nei pats, 
nei kuris kitas. Sunkvežimis buvo sulaikytas tik ieškant 
didesnių volframo metalo kiekių, kurie slaptai įgabenami 
iš Austrijos.

— Aš maniau, kad čia rūpinamasi gauti tiek volfra
mo, kiek įmanoma, — nustebo Reinoldas.

— Taip ir yra, mielasis, taip ir yra. Tačiau turi būti 
tvarka, jis turi tekėti nustatytais kanalais. Trumpai drū
tai, keletas mūsų aukštųjų ir garbingųjų partijos bonzų 
susirūpino Įprastinio pelno mažėjimu. Neįmanoma būklė.

(Bus daugiau)
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IUOZĄ CINKŲ PRISIMINUS
Liet aviškoje sargyboje 

tvirtai stovėjęs, nemažu 
audru pakėlęs, išvirto vie
nas , didžiųjų tautininkų- 
ąžuolų — Juozas Cinkus, 
savo mirtimi tartum už- 
skleisdamas paskutinį pus
lapį tos gadynės, kurioje 
velioniui teko palikti neiš
dildomų pėdsakų.

Reta kuriam Juozo Gin- 
kaus vardas nereikšmingas, 
blankus, šio tautininko bū
ta tokio žmogaus, kuris 
bėgte bėgo ten, kur lietu
viškieji aidai šuktelėjo. Kai 
reikėjo talkos, be svyravi
mų buvo siūlomi savi pe
čiai, kad lietuviškoji garbė 
būtų išlaikyta.

Kiekviename lietuvi š k o 
darbo žingsnyje Juozą Gin- 
kų matome kaip atkaklų 
kovotoją dėl to kas yra 
svarbu, brangu Lietuvos 
žemei.

Nevisi lygiai vertino 
Ginkų, ypač kreivai žiūrėjo 
raudono raugalo suklaidinti 
lietuviai. Tačiau jų sukur
tos "pasakos” greit atsi
mušdavo į tikrovę.

Nuostąbu yra tai, jog Jo
niškio artojo sūnus, atsi
danginęs į New Yorko dan- 
gorėžių pavėsį, išvarė plačią 
vagą lietuviškose dirvonuo
se. Juozas Ginkus visą savo 
amžių buvo su Lietuva. 
Reikia daugiau tokių tau
tiečių, kad Lietuvai būtų 
lemta išplūduriuoti iš skau
smų į skaistų rytojų.

J. Ginkus kilimo iš Jo
niškio, Šiaulių apskr. Tėvas 
Stanislovas, motina Barbo
ra Radvilaitė. Ginkų gimi
nės šaknys sakoma, tūno 
Ginkūnų dvare, netoli Šiau
lių. Senieji Ginkai šeimoje 
augino 5 sūnus ir keturias 
dukras, kurių tarpe Juozas 
priklausė jaunesniųjų gru
pei. Tėvas neturėdamas tiek 
žemės, kad galėtų gausią 
šeimą aprūpinti, vertėsi 
prekyba, buvo supirkinėto

Šv. Antano gimnazijos, Kennebunkport, Me., Mindaugo draugovės skautai suruošę šv. Jurgio šventę, su 
savo vadovais ir svečiais. Sėdi iš kairės: Atlanto rajono vadeiva Pileika, inž. Z. Gavelis, poetas Faustas 
Kirša, provincijolas Tėv. J. Gailiušis, gimnazijos vedėjas Tėv. G. Baltrušaitis, mokyt, kun. V. Bitinas ir 
inž. J. Stašaitis. Kun. V. Bitino nuotrauka

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Suparvisad by th* United Stote* Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phana: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauikat, Pro*.

jas, prekes gabendavo į Ry
gą ar Mintaują.

Triukšmingi buvo 1905- 
1906 m. Rusijoje, neramu
mai prieš caro valdžią per
simetė ir į Lietuvą, o ypač 
į Latviją. Jonišky susidarė 
vadinamoji darbininkų 'ar
telė’, svieto lygintojai, ku
rie pradėjo tvarkyti ūki
ninkus, nustatinėti už mais
to produktus kainas.

R e v o liucijonieriai ypač 
reiškėsi prakalbomis, ku
rias ruošdavo turgaus die
nomis ir šventadieniais. Jo

Velionis Juozas Ginkus (dešinėje) su žmona Ona ir sūnumi Juo
zu.

niškio pristavas ir keletas 
jo pagelbininkų jautėsi per 
silpni kovoti su tais gaiva
lais, todėl parsikvietė dra
gūnų būrį — šimtinę, kurie 
siautėjo kaip baudžiamieji 
būriai.

Pasitaikė š v e ntadienis, 
miestely daug žmonių. Dra
gūnams rinkoje išsirykia- 
vus, minimi revoliucijonie- 
riai, pasislėpę už švento
riaus mūrų, pradėjo plyto
mis vaišinti dragūnus, kele
tą jų sužeisdami. žmonės 
pajutę pavojų, pradėjo 
spaustis į bažnyčią. Revo- 

liucijonieriai paleido keletą 
šūvių iš užmūrio. Rusams 
pradėjus šaudyti, žuvo po
ra maldininkų. Užmuštuo
sius laidojo labai iškilmin
gai. Tai buvo savotiška de
monstracija prieš caro val
džią. Dragūnų štabas, už
ėmęs valsčiaus patalpas su
iminėjo nurodytus asmenis, 
kišo į daboklę. Suimtus 
nuogai išvilkę plakė bizū
nais. Jaunuoliui Juozui po 
tokios dragūnų pirties pa
sidarė karštoka. Nutarė 
sprukti į Rygą, kur buvo 
Ginkų giminaičių. Jen ap
sigyvenimui dirvos neradęs, 
sugalvojo traukti į Ameri
ką. Motina lydėjo sūnų iki

Šiaulių, o Šiaulių žydeliai — 
iki Tilžės. Savaitę kitą už
trukęs Tilžėje, Juozas pa
bėgo per Hamburgą į Ame
riką.

1908 m. Visų šventųjų 
dienoje Ginkus jau vaikš
čiojo New Yorko gatvėmis. 
Daug vėliau į šį kraštą at
keliavo du Juozo broliai, 
šiuo metu jau pasimirė. Ne
trukus gavo darbą. Sau 
kambarį susirado pas savo 
giminaitę Vaičkuvienę. Be
veik iš pirmųjų dienų susi
bičiuliavo su Pranu Narvy
du, irgi nuo Joniškio apylin- ' 

kių. Narvydas dažnai bū- 
vodamas pas savo dėdę Jo
niškyje, pažinojo daug jo
niškiečių, pažinojo ir visa 
Ginkų šeimą. Ginkus ypa
tingai vertino Narvydą, lai
kydamas jį vienu iš arti
miausių savo bičiulių.

1913 m., bičiulio pamo
kytas, ėmėsi fotografo ama
to. Foto studiją laikė Mas- 
pethe, vėliau Brooklyno lie
tuviškame Grand Street ra
jone. Jo studijoj buvo atėję 
daug įžymių Lietuvos vyrų 
nusitraukti, kelios Ginkaus 
darytos fotografijos ir 
šiandien kabo Lietuvos pa
siuntinybėje Washingtone.

Brooklyne nuo 1904 m. 
veikė Simono Daukanto 
Dramatiška draugija, ku
rios tikslas buvo rengti vai
dinimus. Juozas uoliai daly
vaudavo visuose tos drau
gijos vaidinimuose. M. Pet
rauskui apsigyvenus Brook
lyne, reikėjo organizuoti 
chorą, Juozas buvo vienas 
iš uoliausių organizatorių. 
Su Vienybės redaktorium 
Juozas palaikė glaudžius 
ryšius ir įgijo platesnį tau
tinį susipratimą už tai Gin
kaus tautiškoje veikloje nu
eiti takai yra vieni iš Įdo
miausių.

Nekartą Ginkus buvo 
tautininkų viršūnių eilėse 
ir už veiklą ir nuopelnus 
tautinei srovei buvo išrink
tas LTS 1-mo skyriaus gar
bės pirmininku. Verta pa
žymėti, jog didysis tauti
ninkas a. a. Antanas Olis 
dažnai rodydavo G inkų i pa
garbą ir dėmesį.

Ginkus buvo toks žmo
gus, kuris svarbiais Nepri
klausomos Lietuvos mo
mentais buvo lyg koks šau
klys New Yorko lietuvių 
tarpe. Primintina, jog Gin
kus daug kuo prisidėjo, kad 
sukvietus milžinišką lietu
vių mitingą Cooper Union

"NEJAUGI JOS GALITE TUO PATIKĖTI?”
V. MUNTERIO LAIŠKO REIKŠMĖ (7)

Kai piktadariai ateina J namus 
ir, atstatę pistoletą {pakaušį,tau 
liepia kalbėti telefonu su draugu 
taip, lyg nebūtų nieko atsitikę, 
stengiesi pasakyti kokią nors ne
sąmonę ir bent tuo duoti ženklą, 
kad kalbi ne savo valia ir kad ne
reikia tuo tikėti.

Panašus dalykas atsitiko ir V. 
Munterio "laiške". Imkime tą jo 
vietą, kur jis pasakoja, kaip 
"sklandžiai"jam pačiam pavyko 
Rygoj įsikurti ir kaip jam dabar 
"absoliučiai aišku", kad bolše
vikų baimė, dėl kurios daugelis 
pabaltiečių nuo jų pabėgo, buvu
si nepagrįsta. Štai:

"Iš pradžių, grįžęs į Rygą, 
jieškojau darbo. Atnaujinau, de
ja, negausias pažintis. Vis dar 
aitrino širdį prisiminimai. Tuo
met svajojau apie poilsį, apie 
ramų, nuošalų gyvenimą. Bet re
alus gyvenimas įsakmiai reika
lauja atsisakyti nuo atsiskyrėlio 
gyvenimo, o juo labiau veržli, 
srauni tarybinė tikrovė. Supra
tau, kad turiu ne tik gyventi, 
bet ir pergyventi, gyventi nesa
vo asmeniniais interesais, o tuo, 
kas jaudina visus piliečius, visą 
visuomenę."
Suprask: "Tarybinė tikrovė" 

veržli ir ramiai gyventi, kaip 
pats norėtum, tau čia neleidžia. 
Turi gyventi tuo, kuo ji liepia, 
-- tas gi ii* "jaudina visus pi
liečius, visą visuomenę". Paga
liau, veikia gi ir nuostatas "kas 
nedirba, tas nevalgo", o dirbti 
ir uždirbti galima tik taip, kaip 
"tarybinė tikrovė" teikiasi kam 
leisti. Tad ar nuostabu, kad ta 
"tarybinė tikrovė" netruko ir 
Munterius sutvarkyti:

"Džiaugiuosi, kad mano nujau
timas buvo be pagrindo. Pra
ėjo visai nedaug laiko nuo mūsų 
grįžimo į Rygą, bet mes abu Įsi- 
jungėm Į naujo gyvenimo ritmą, 
tokį skirtingą nuo tos Rygos, ku
rią aš prisiminiau prieš 20 me- 
tų;,

"Verčiant kūrinius Latvijos 
valstybinei leidyklai ir Latvijos 
TSR Mokslų akademijos "Ži
nioms", -- čia Munteris nurodo, 
kad jo 20 metų eita "tarybinėmo- 
kykla" neišmokė jo nieko nauja,

Velionis Juozas Ginkus, 1958 metais dalyvavęs Tautiniame Kon
grese New Yorke, sveikinamas bičiulių. Iš kairės: dr. J. Bartkus, 
V. Žilinskas, A. Latvėnas ir Juozas Ginkus.

svetainėje New Yorke, ku
riame aiškiai buvo pasisa
kyta prieš akiplėšiška len
kų ultimatumą, kai tuo tar
pu New Yorko lenkų kolo
nija visaip stengėsi tai su
ardyti.

Visą amžių Ginkui rūpė
jo, kad Lietuva būtų lais
va, nepriklausoma ir nere
tai viešuose susirinkimuose 
jis kartodavo: niekad neuž
mirškime vaduoti Lietuvos!

Atsimename Dariaus-Gi
rėno daromus žygius per
skristi Atlantą, kad išgar
sinus Lietuvos vardą, čia 
velionis Juozas nemažai pri
sidėjo kaip darbu taip ir au
komis.

Liet. Taut. Korporacijos 
Neo-Lithuania studentų at
stovams atvykus savo sta
tomam bendrabučiui aukų 
rinkti, Brooklyne susiorga
nizavo komitetas, kurio už
daviniu buvo susižinoti su

ir jis tetinka tokiai "karjerai", 
kuriai sugebėjimų tebeturi tik iš 
"buržuazinės mokyklos", --"man 
dažnai teko naudotis fundamen
talios Mokslų akademijos biblio
tekos fondais. Čia kartą ir sura
dau laikraščius, kuriuos leidžia 
Latvijos emigrantai. Lengvai ga
lima įsivaizduoti, kaip jaudinda
masis ėmiau į rankas užsienyje 
leidžiamus latvių kalba periodi
nius leidinius, kuriuose pasitai
kydavo pažįstamų vardų, vardų 
tų žmonių, su kuriais buvau as
meniškai pats pažįstamas, su 
daugeliu kurių tais senais metais 
mane siejo draugiški santykiai".

Čia Munteris visam dabarti
niam Pabaltijui patvirtino, kad 
tie, kurie pasitraukė, ne tik ne
išnyko, bet kad leidžia savo kal
bomis laikraščius, gyvuoja, vei
kia, ir kad tuos laikraščius ty
lomis gauna dabartiniai valdo
vai, bet laiko juos ypatinguose 
"fonduose", nuo žmonių slepia,' 
kad tik atsitiktinai Munteriui pa
sitaikė jų kiek "rasti" ir slap
čiomis, drebančiomis rankomis 
juos pavartyti, paragauti vai
siaus, kuris kitiems yra uždraus
tas. Bet to "uždrausto vaisiaus 
ragavimo" Munteriui paslėpti, 
matyt, nepavyko, tad jam dabar 
tenka atsipirkti už tą smalsumo 
nuodėmę, būtent, parašyti savo 
vardu neva savo samprotavimus 
apie politinių pabėgėlių reikšmę. 
Ir jis rašo:

"Kaip atsirado latvių emigra
cija? Manau, kad iš dalies dėl tų' 
nepaprastai žiaurių priemonių, 
kurias Pabaltijo respublikose 
1940 metais, ne be Stalino suti
kimo, vykdė jo artimiausi ben
dradarbiai ir jų valios vykdyto
jai". (Čia pasinaudodamas "des- 
talinizacijos” nuotaikomis, Mun
teris gana vikliai įterpė tikrą
ją tiesą ir pasakė, ką ištikrų- 
jų Į Pabaltijį atnešė "Stalino 
saulė"). "Kai 1944 metais hit
lerinė kariuomenė, spaudžiama 
Tarybinės Armijos smūgių, pa
liko Pabaltijį, daugelis latvių, 
estų, lietuvių išvyko iš gimtosios 
šalies. Vieni jų bijojo atpildo už 
bendradarbiavimą su okupacine 
valdžia.” (Skaitytojas čia skaito: 

kolonijų veikėjais ir suda
ryti maršrutą jų kelionei. 
J. Ginkus buvo to komiteto 
pirmininku ir daug kuo pri
sidėjo, kiek jam aplinkybes 
leido, užtai Korp. Neo-Li
thuania paskyrė jį savo 
mecenatu.

Pradėjus atvykti tremti
niams iš Europos, Ginkaus 
saldainių krautuvė pasidarė 
lyg koks susibūrimo cent
ras, į kurį naujai atvyku
sieji kreipdavosi įvairiais 
reikalais ir velionis Juozas 
niekam neatsisakydavo pa
gal galimybes padėti, kai 
kuriems už tą gerą nei ačiū 
nepasakius. Pastarais i a i s 
metais, ligos pakirstas. Juo
zas nenustojo sielojęsis sa
vųjų organizacijų ir Lietu
vos reikalais. Toks tat buvo 
to didelio patrioto gyveni
mas ir jo darbai.

Du Bičiuliai

"...bijojo pirmųjų okupanto ker
što už pasyvumą prieš kitus oku
pantus, nes gi, kai ponai pešasi, 
vargšų kudlos dulka..."). Kiti tai 
padarė, paveikti hitlerininkų grą- 
sinimų ir įkalbinėjimų" (Skaity
tojas: "Kas gi tau,ponas ar drau
gas Munteri, pakišo tokią mintį? 
Hitlerininkai juk ne įkalbinėjo, o 
daugiau kliudė ne vokiečiams 
trauktis!"). "Treti -- stambūs 
fabrikantai, prekybininkai, tur
tingi ūkininkai -- nenorėjo taik
stytis su socialinėmis permai
nomis". (Skaitytojas: "Praleidai 
vieną žodį, p. Munteri! Nenorė
jo taikstytis su socialinės gy- 
nos priemonėmis! Juk tur
tą jie paliko, išsinešė tik gyvy
bę. O kas atsitiko su tokiais pa
silikusiais? Kodėl dabar Rygoj 
tiek maža pažįstamų besutikai?") 
"Emigrantų, arba teisingiau -- 
pabėgėlių -- tarpe buvo žymus 
skaičius ir paprastai įbaugintų 
žmonių, kurie išvyko, nes bi
jojo "bolševikų".

Čia ir vėl Munteriui pavyko 
pasakyti tikrą tiesą: išbėgo, nes 
bijojo bolševikų, ir bijojo ypač 
todėl, kad, kaip Munteris teisin
gai ir nurodė, jie Pabaltijy jau 
1940 metais buvo pasirodę, koki 
jie yra ir "kuo jie kvepia". Vi
sa Munterio pastarųjų dviejų de
šimtmečių biografija, papasako
ta šiame "laiške”,geriausiai liu
dija, kodėl žmonės, kam tik 
pavyko, kas iš baimės dar nebu
vo galutinai sugniužęs ir pasi
metęs ar aklai pasidavęs liki
mui, bėgo.

Bet čia Munteris ir pradeda 
tai, kas už jo nugaros stovintie
siems galėjo atrodyti reikalinga 
pasakyti, bet kas tuo pačiu įspė
ja skaitytoją: žiūrėk, kokias ne
sąmones man tenka čia pasako
ti! O juk, tu skaitytojau, atsime
ni ir žinai, kaip iš tikrųjų buvo. 
Na, tai gali iš to spręsti ir apie 
visa kita, ką čia toliau kalbė
siu...

(Nukelta J 6 psl.)

•) "Socialinės gynos priemonė" 
RSFSR baudž. statutų termino
logijoj reiškia sušaudymas.
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GARBINGOS LIETUVIU KREPŠININKU SUKAKTYS
Šiomis dienomis lietuvių krep

šiniui išpuola dvi svarbios sukak
tys - prieš 40 metų (balandžio 
mėn. 23 d.) Lietuvoje buvo su
žaistos pirmosios oficialios 
krepšinio rungtynės, o prieš 25 
metus (gegužės mėn. 7 d.) Lie
tuva pirmą kartą laimėjo Euro
pos krepšinio pirmenybes.

Tenka prisiminti, jog Ameri- 
koje'praėjusiais metais buvo mi
nima krepšinio 70 metų sukaktis, 
skaitant nuo 1891 m., kada jis čia 
žengė pirmąjį žingsni labai kuk
liose aplinkybėse. Tai buvo 
Springfield, Mass. YMCA patal
pose, kur sporto instruktorius 
James Naismith (gimęs 1861 m.) 
suradęs 2 krepšius nuo vaisių 
ir išėmęs jiems dugnus, sumanė 
išmėginti naują sporto šaką, kuri 
netrukus prigijo ne tik Ameriko
je, bet irvisamepasaulyje.okiek 
vėliau - ir Lietuvoje.

I Lietuvą krepšinis atkeliavo 
pirmaisiais Nepriklausomojo gy
venimo metais. Jo pradininkais 
reikia laikyti Steponą Darių (vė
liau perskridus} Atlantą) ir dr. 
Karoli Dineiką. Tačiau jis čia 
pradžioje nesusilaukė didesnio 
susidomėjimo ir krepšinio lygis 
nebuvo aukštas. Tik laimėjus Eu
ropos krepšinio pirmenybes, 
krepšinis Lietuvoje Igavomasiš-. 
ką pobūd}.

Munteris...
(Atkelta iš 5 psl.)

Tos skaitytoją įspėjančios ne
sąmonės štai kaip atrodo:

"Ši baimė (dabar absoliučiai 
aišku) buvo nepagrista. Ji kilo 
dėl neapsigalvojimopanikos, psi
chozės. Buvau susitikęs su dau
geliu asmenų, kurie turėjo vi
sišką pagrindą nerimauti dėl sa
vo likimo, grįžus Tarybinei Ar
mijai, ir kurie visdėlto nutarė 
likti tėvynėje. Ir ką gi? N ė v i e- 
nas iš jų nenukentėjo, 
iškyrus kaikuriuos trumpus su
ėmimus, kai reikėjo išaiškinti 
to asmens veiklą vokiečių oku
pacijos laikotarpiu. Tik emigran
tų vadovai ir nelabai sąžiningi 
Vakarų žurnalistai iki šiol tebe
kelia triukšmą apie "deportaci
jas", nors visai nepagristai iš
tremtieji jau seniai grjžo, net 
amnestuoti legionieriai ir hitle
rininkams tarnavę policininkai".

Taigi! O kaip ten buvo liepos 
rugsėjo mėnesiais 1945 metais? 
Vasario 18 d. 1946? Visą 1947 me
tų rudeni? Gegužės 22 d. 1948? 
Kovo 24-29 d. 1949? Kovo mėne
si 1950? Ar tai nėra masinių 
deportacijų iš Pabaltijo da
tos? Munteris tada jų galėjo ne
žinoti, bet kiti latviai, lietuviai, 
estai juk to nepamiršo, nors 

bolševikai ir iš kailio neriasi, 
kad pamirštų. Ir klausimas--ty- 
čia ar netyčia Munteris čia ypa
tingai painiojasi. Čia jis sako, 
kad "nevienas nenukentėjo”, čia 
buvę tik "trumpų suėmimų" ir 
tik "išaiškinti"... Bet čia pat kal
ba ir apie nepagristai iš
tremtus (ką tik ištaręs, kad de
portacijos" esą tik "nelabai są
žiningų" Vakarų žurnalistų ir 
emigrantų vadovų prasimany
mas. Tai-iš kur tie (nepagristai 
ištremtieji" grižo, jei tokių trė
mimų nebuvo?). Ir vėl, ką tik pa
sakęs, kad net ir toki, kurie tu
rėjo pagrindo bijoti, niekas ne
nukentėjo, ramina, kad visi buvo 
amnestuoti. Tvirtina, kad visi 
grjžo, bet ir čia kiekvienas mato 
kad tyčia ar netyčia yra praleis
ti du labai svarbūs žodeliai: "gy
vi išlikusieji"... O ir gyvų išli
kusių ištrėmime ir šiandien dar 
yra: tą žino skaitytojai Pabaltijy, 
žino net ir užsienyje (ne vieną 
vardais - pavardėmis), ir pats 
Munteris žino, kad visi tą žino ir 
tokiais jo žodžiais negali pa
tikėti. Pagaliau, kai Munteris ra
šė, kad "visi" seniaigrlžo, juk 
aiškiai žinojo, kad kiekvienas 
skaitytojas paskaičiuos: argi tik
rai taip jau seniai? O pats Mun
teris -- kada grjžo j Rygą? 
Argi tais "laimingaisiais” 1944 
metais, kai tiek daug žmonių iš 
tos pačios Rygos bėgo?Nieko 
panašaus. Gr(žo tik dar pen - 
kioliką metų "palūkėjęs”...

Tyčia ar netyčia, Munteris šioj 
vietoj tas nesąmones parašė, už 
jo nugaros stovėjusieji jas pra
žiopsojo ir tuo būdu valdiniais 
("tarybiniais") dažais atspausdi
no aiškių aiškiausi (spėjimą: 
skaitykit ir matykit, kad čia tik 
šaukštuku tiesos atskiestas melo 
kibiras.

(vr)

ED. ŠULAITIS
Pirmąsias oficialias krepšinio 

rungtynes Lietuvoje, nuo kurių 
šiemet sueina 40 metų, žaidė 
LFLS (Lietuvos Fizinio Lavini
mo Sąjunga) su Kauno miesto 

Vaizdas iš 1939 m. EuroposkrepšiniopirmenybiųatidarymoKaune.

rinktine. Pirmosios tarpvalsty
binės krepšinio rungtynės - Lie
tuva-Latvija Jvyko po dviejų me
tų (1925 m. gruodžio mėn. 13 d.) 
Rygoje. Čia nesunkiai - 41:20 
pasekme laimėjo latviai. Lietu
vos rinktinę tada atstovavo: Bal
čiūnas, Sabaliauskas, Norvaiša 
Bučinskas, Kumpis, Rakickas, 
Heiningas. 1926 m. Lietuvos

Lietuvos ir Latvijos krepši
nio rinktinių vadovai F. Kriau
čiūnas ir V. Baumanis (dešinė
je), susitikę Chicagoje.

E. Šulaičio nuotrauka 

krepšininkai vėl buvo padarę žy
gi l Rygą, tačiau pralaimėjo dar 
didesne pasekme - 12:47.

Po to tarpvalstybiniai ryšiai 
krepšinyje buvo nutrūkę ir tik 
1935 m. vėl bandytos jėgos su 
tradiciniais varžovais latviais. 
Šį kartą Rygoje buvo pralaimė
ta net 10:123. 1936 m. latviai 
(jau pasipuošę Europos krepši
nio čempiono titulu) buvo užsu
kę Kaunan ir čia išplėšė kuk
lesnę 31:10 pergalę. Lietuvos nau
dai taškus sumetė: K. Savickas 

HOUSES 
WEAR OUT!

Lietuvos krepšinio veteranai susitikę rungtynėms 1957 m. Chica
goje. Nuotraukoje matomi: K. Savickas, Z. Puzinauskas, F. Kriau
čiūnas, M. Ruzgys, A. Andrulis, Budriūnas, V. Norkus ir kt. 

V. Noreikos nuotrauka
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(atvykęs iš Amerikos) - 5, Žė
ruolis - 4, Andrulis - 1. Tais 
pačiais metais Kaune buvo rung
tyniauta ir su Estija, kuriai nu
sileista 11:31, Lietuvos komando
je be K. Savicko š{ kartą žaidė 
ir kitas Amerikos lietuvis - J.

Knašas. 1937 m. pradžioje dar 
kartą buvo nukeliauta Rygon ir 
čia stipriai pasipriešinta lat
viams, pralaimint 29:41. Lietu
vos komanda šiame susitikime 
jau buvo naujo veido: Puzinaus- 
kas, Žukas, Baltrūnas, Petraus
kas, Andrulis, Šačkus ir kiti.

Tokiu būdu prieiname prieEu- 
ropos krepšinio Pirmenybių 1937 
m. gegužės mėn. pradžioje Rygo
je. Kaip matome, iki jų Lietuva 
nebuvo laimėjusi nė vieno tarp
valstybinio susitikimo krepšiny
je. Žinoma, prieš vykstant { pir
menybes Lietuvos rinktinė dar 
buvo labiau sustiprinta, į ją (jun
giant chicagiečius Kriaučiūną ir 
Talzūną, kurie tarė lemiamą žo
di Lietuvos pergalių skynime.

Pirmame susitikime Rygoje, 
Lietuva susitiko su Italijos pen
ketuku. Čia lietuviams atiteko 
kukli 22:20 pergalė. Daugiausiai 
taškų - 12 Lietuvai sukalė Ame
rikos lietuvis Talzunas (dabar 
gyvena Chicagos priemiestyje - 
Westchester). Antrose rungty
nėse lietuvių auka buvo Estija, 
kuri nugalėta 20:15. Po to kovo
ta su Egiptu ir čia turėta leng
vesnė kova, ką pasako 21:7 per-, 
gale. Egiptiečiai 5 taškus suka
lė iš baudų ir pataikė tik 1 Pil
ną metimą.

Priešpaskutinėse rungtynėse 
Lietuva susikibo su Lenkija. Len
kai prieš vykstant l pirmenybes 
buvo užtikrinti pergale, o lietu
viams nedavė vilčių patekti t 
baigminę grupę. Tačiau išėjo ki
taip ir Lietuva ne tik kad pateko 
l baigminę grupę, bet ir {veikė 
pačią Lenkiją 32:25. Vien tik 
Talzunas šj kar.tą sumetė 21 taš- 
ką-

Ir pagaliau, baigmėje Lietu
vai dar kartą teko susikibti su 
Italija, kuri buvo išėjusi paguo
dos rato nugalėtoja. ŠI kartą ita
lai žadėjo atsiteisti lietuviams 

už pirmąjį pralaimėjimą, bet 
jiems nepavyko ir turėjo pralai
mėti 23:24. Komandoje žaidė: 
Kriaučiūnas, Žukas, Andrulis, 
Puzinauskas, Baltrūnas. Atsar
ginių tarpe buvo: Kepalas, Dauk
ša, Mažeika, Nikolskis, Petraus
kas, Šačkus.

Lietuvos krepšiniui 1937 m. ge
gužės mėn. 7 d. yra viena iš 
labiausiai atmintinų datų, nes 
tą dieną Lietuva buvo vainikuo
ta Europos krepšinio meisterio 
vainiku. Kaipžinomemeisterys- 
tė buvo pakartota ir 1939 m. pir
menybėse Kaune.

IlI-se Europos krepšinio pir
menybėse Lietuva teturėjo tik 
vieną sunkią kovą - rungtynes 
prieš Latviją, kuriją įveikė 37:36 
Po to sekė lengvos pergalės prieš 
Lenkiją, Prancūziją, Estiją, Ita
liją, Vengriją, Suomiją. Pažymė
tina, kad Suomija buvo {veikta 
redordine pasekme -112:9, Bend
ras Lietuvos krepšių santykis ne
paprastai geras - 402:125. Lie
tuvis P. Lubinas (gimęs Ameri
koje, dabar gyvenantis Los An
geles, Caiif.) buvo Hl-čiaslmes-

LITERATŪRINĖS KRITIKOS 
REIKALU

R. Mieželis straipsnyje "Kiek 
teisybės ir kiek neapykantos" 
IV.30 d. sako, kad Dr. Jonas Gri
nius kritikavęs Antano Škėmos 
raštus bendrųjų vertybių ir auto
riaus asmenybės požiūriais, ku
rie esą literatūrinėj kritikoj ne
taikytini.

Tačiau literatūros teorija sa
ko, kad literatūriniai kūriniai ski
riasi esme, turiniu, pavidalu, 
paskirtim, samprotavimais ir to
bulybės laipsniu. Jieyra kultūros 
atspindis, kuris patiekiamas kul
tūriniais simboliais, mitais ir 
sąvokomis ir yra ryšyje su kul
tūrine tradicija. Jie neįmanomi 
be kultūrinio tęstinumo, be ku
rio jie pasidarytų svetimi, lėkš
tus, nihilistiniai, chaotiški, at
stumtą, ar net perversminiai. 
Rašytojas turi identifikuotis su 
žmonėmis, kuriems jis nori ra
šyti ir vadovauti. Kitaip skaity
tojai izoliuotųsi nuo jiems dva
siniai svetimo rašytojo. Todėl 
bendrosios vertybės ir objekty- 
vinis veiksnys apskritai sudaro 
pagrindą diskusijoms tarp rašy
tojo ir skaitytojų. Jis nustato tu
rini ir suteikia vertinimo mastą. 
Be jo rimtas literatūrinis kūri
nys neįmanomas.

Bet iš kitos pusės, individua
liniai asmenybės, laiko ir vietos 
veiksniai suteikia gyvenimišką 
spalvingumą literatūriniam kūri
niui. Autoriaus asmenybės ir jo 
vaizduojamų asmenų būdo ir idė
jų ypatybės turi reikšmės litera
tūrinio kūrinio turiniui ir verti
nimui.

Ginčas dėl objektyvinių irsub- 
jektyvinių veiksnių reikšmės li
teratūroj eina nuo Aristotelio lai
kų. Vadinamoji literatūrinė este
tika, dabar veikianti Regelio įta
koj, reikalauja idėjinio turi
nio, kuris tarnautų kuriam nors 
aiškiam tikslui. Tuo tarpu natū
ralistinė pasaulėžiūra, įskaitant 
pozitivistus, pragmatistus ir 
marksistus, reikalauja tik ne- 
idejinės literatūros, kuri ar
ba neturėtų aiškaus tikslo arba 
tarnautų tik jų pačių "moksli
niam" tikslui. Taigi, vieni reika
lauja metafiziniais elementais 
pasireiškiančios literatūros. An
trieji reikalauja vien matomais 
fiziniais veiksniais operuojan
čios literatūros. Tretieji nesi- 
orientuoja ir žaidžia su kuo pa
kliuvo. Abu objektyviniai ir sub- 
jektyviniai veiksniai literatūroj 
yra esminiai egzistencinio po
būdžio. Jų pirmumo klausimas 
rikiuojamas konkretaus indivi- 
dumo požiūriu. Gi vidutiniškumas 
literatūroj .yra neigiamos reikš
mės. Kuris anų dviejų pozityvi
nių veiksnių kultūriniu ir auklė
jamuoju požiūriu yra labiau ver
tingas, yra subjektyvinis klausi
mas, priklausąs nuo asmens pa
tyrimo ir įsitikinimo. Tatai ne
sudaro mokslinės problemos.

Literatūrinio kūrinio kritikos 
pasireiškimas rodo, kad nebe- 
sitenkinama pirmaisiais litera
tūrinės kūdikystės pasireiš
kimais. Jis išryškina dvasias ir 
frontus. Jis yra teigiamas daly
kas. Tačiau nepamirškime, kad 
net ir teigiamieji dalykai gali 
iškrypti neigiamybėn, jei nesais
toma tvirtais pagrindais ir me
todais, kurie nepriklauso nuo as
mens ūpo. Mūsų čigoniško gyve
nimo sąlygos stovyklose ir sve
timybėje apskritai, nedavė rei-

tų taškų skaičiumi pirmenybėse 
(96). Lietuviai Budriūnas ir Ruz- 
gys (irgi Amerikos lietuviai da
bar gyvena Chicagoje) su 75 taš
kais dalinosi V-VI vietą.

Gaila, kad 1940 m. {vykusi Lie
tuvos okupacija neleido Lietuvos 
krepšininkams toliau savo vardu 
varžytis tarpvalstybinėje areno
je ir ginti 2 kartus pelnyto Euro
pos krepšinio meisterio titulą. 
Tačiau, nežiūrint to, pavienių 
Lietuvos krepšininkų vardas ir 
dabar yra žinomas pasaulio spor
to mėgėjams, nes be jų neapsi
einama olimpinėse, Europos ar 
pasaulio varžybose, nors ten jie 
turi atstovauti savo pavergėjus.

Taip pat liūdna, jog okup. Lie
tuvoje, minint 40 m. sukaktj nuo 
krepšinio pradžios, stengiamasi 
nutylėti ( su mažomis išimtimis) 
mūsų krepšinio veteranus šiuo 
metu gyvenančius Amerikoje ir 
kitose laisvojo pasaulio valstybė
se. Jiems ir Europos krepšinio 
pirmenybėse laimėjimų sukaktys 
yra ne prie širdies, nes tai at
siekė "buržuazinė" Lietuva...

Ed.Šulaitis

kiamos progos susiformuoti ir 
pasireikšti asmens ir tautinės 
bendruomenės pareigingumui ir 
atsakomybei. Jos nebuvo palan
kios stipriems literatams susi
daryti ir veikti. Todėl būkime 
tolerantiški, mokydamiesi aplin
koj ir vertindami jos pasireiš
kimus. Laikykimės savitarpinio 
kuklumo, nes kartais matome, 
kad garsiausiai rėkia tie, kurie 
mažiausiai nusimano.

Martynas Kavolis

CHICAGOS SPORTO 
ŽINIOS

• 5 Chicagos lietuviai 
krepšininkai pakviesti Į pro
vizorinę lietuviu krepšinio 
rinktinę, kuri žada važiuo
ti į Europą. Jais yra — Var
nas, žvinakis, Jakšys (visi 
Neries), Molis (Jūra), Zu- 
bor (Aras). Be jų, 4 krep
šininkai pakviesti iš Toron
to Aušros ir 3 iš Waterbu- 
rio Gintaro.

• Liet. Futbolo Klubas 
Lithuanica (Liths) yra pri
imtas nariu į Midmest Soc- 
cer Football Promotion 
Ašs’n., kuris rengia įvai
rias tarptautines futbolo 
rungtynes Chicagoje. Iki 
šioliai šiam junginiui pri
klausė vien tik vokiečių 
klubai (iš viso G).

• Aro tinklininkės buvo 
nuvykusios į Clevclandą ir 
dalyvavo XII š. Amerikos 
liet, sporto žaidynių tinkli
nio varžybose, šių varžybų 
favoritai — Neries klubo 
atstovai i varžybas nevažia
vo.

• Lituanicos futbolinin
kai kitas pirmenybių rung
tynes žais gegužės mėn. 20 
d. Marųuette parko aikštė
je. Varžovu bus Kickers ko
mandos. Rezervų susitiki
mas 1 vai., pirmųjų koman
dų — 3 vai.

• Mark Zubor-Zubrickas 
iš Cicero, 111., kuris žaidė už 
Aro jaunius lietuvių pirme
nybėse, yra Įtrauktas j vi
sos Amerikos vid. mokyklų 
II-ji penketuką.

• Chicagos futbolo rink
tinė gegužės mėn. 13 d. 
Hanson parko stadijone ko
vojo su š. Vokietijos rink
tine. Laimėjo svečiai 3:0. 
Priešžaismyje žaidė Litua
nicos — Hansus kombinuo
ta su Eagles-Maroons. Lai
mėjo lietuvių-vokiečių jung
tinė komanda 7:1. šioje ko
mandoje gerai pasirodė H. 
Jcnigas, McCluskey - Mika
lauskas, Žukauskas, Gavė
nia, Palčiauskas. E. š,

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

AČIŪ UŽ DIDELĘ 
TALKĄ

Dideliu pasisekimu pra
ėjęs Dirvos vakaras ir įspū
džiai iš vaidinimo ilgai liks 
c 1 e v elandiečių atmintyje. 
Po vaidinimo vykusiose vai
šėse, linksminantis ir šo
kant, svečiai praleido vaka
rą kultūringoje ir nuotai
kingoje dvasioje.

Prie vakaro pasisekimo, 
tokio, gausaus atsilankiusių 
svečių pavaišinimo prisidė
jo visa eilė malonių talki
ninkių ir talkininkų, be ku
rių darbo ir nuoširdžios pa
ramos tokiais atvejais būtų 
sunku laukti visapusiško 
vakaro pasisekimo.

Valgių ir užkandžių bu
fetui talkininkavo šios po
nios, Dirvos rėmėjos: Ci- 
junskienė, Garlaus k i e n ė, 
Staškevičienė, Laikūnienė, 
Garmienė, Pivoriūnienė, 
Marcinkevičienė, Premenec- 
kienė, Nasvytienė B., Rau- 
linaitienė Aid., Stefnpužie- 
nė E.? Vinclovienė I., Ras
tenienė, Giedraitienė, Juo- 
dėnienė, Maslauskienė, Sme-. 
tonienė B., Juodvalkienė A., 
Karpienė, M a c k evičienė, 
Švarcienė, Kubilių n i e n ė, 
M o c k u v ienė, Pročkienė, 
Gasparaitienė, Jonaiti e n ė, 
S a n d argienė, Snarskienė, 
Degesienė, Lazdinienė, Bru
žienė, Orintienė, Ignienė, 
Gedgaudienė, Palukaitienė, 
Vasiliauskienė ir čiuberkie- 
nė.

Ištroškusius ramino; VI. 
Blinstrubas, Stuogys, Luko
ševičius, Mainelis, Pabrin- 
kis, J. Rastenis. Prie bilietų 
kasos talkino — L. Banis ir 
Pr. Pročkys.

Visoms ir visiems pri
klauso . didelė Dirvos padė
ka.

Ta proga Dirva dėkoja 
visiems, vienu kitu būdu 
talkininkavusiems daugely
je tokio vakaro paruošimui 
reikalinguose darbuose. Ne
galima nepaminėti savano
riškos Pr. Karulio talkos 
balkone, prižiūrint jaunuo
sius žiūrovus.

Dar sykį — visai didelei 
talkai ir gausiai atsilankiu
siems — nuoširdus Dirvos 
ačiū’

CHICAGOS PAREHGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS —

GEGUŽĖS 19 D. Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio ir laikraščio 
"Laisvoji Lietuva" ruošiamas 
Červenės žudynių minėjimas 
Lietuvių Auditorijoje 7 vai. 30 
min. vakare.

GEGUŽĖS 19 D. Chicagos Aukš
tesniosios Lituanistikos Mokyk
los linksmavakarįs Jaunimo 
Centre.

GEGUŽĖS 20 D. Lietuvių Pre
kybos Rūmų metinis banketas 
Ambassador West viešbutyje.

GEGUŽĖS 20 D. Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Rėmėjų seimas 
Jaunimo Centre.

GEGUŽĖS 25-26-27 D. Lietu
vių Studentų Santaros Chicagos 
skyriaus ruošiamos Studijų Die
nos Gintaro vasarvietėje, Lake 
Shore Road, Union Pier, Mich.

GEGUŽĖS 26-27 D. Lietuvių 
Veteranų Sąjungos "Ramovės" 
skyrių atstovų suvažiavimas 
Jaunimo Centre.

GEGUŽĖS 26-27 D. LDK Bi
rutės draugijos skyrių atstovių 
visuotinis suvažiavimas Jauni
mo Centre.

GEGUŽĖS 26 D. LVS "Ramo
vės" ir LDK Birutės draugijos 
banketas Jaunimo Centre 8 vaL 
vak.

GEGUŽĖS 27 D. Ateitininkų 
Sendraugių šeimos šventė Jau
nimo Centre.
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A.. . Detroito lietuvių žinios
CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE
• Dail. Juozo Bagdono 

dailės darbų paroda Cleve
lande,-gegužės 19-20 d. Čiur
lionio Ansamblio namuose, 
Magnolia Dr., reikia tikė
tis susilauks mūsų visuo
menės dėmesio. "Lietuvių 
Dienos’’ paskutiniame ba
landžio mėn. numeryje apie 
Juozo Bagdono parodą Los 
Angeles, kovo 24 ir 25 d.d., 
rašo: ”ši paroda buvo ne
įprasta — dailininkas, pu
siau abstrakčios kūrybos- 
atstovas} žiūrovas nematė 
realių daiktų ar kasdienių 
vaizdų, bet jis žavėjosi 
kompozicijų gyvumu bei 
spalvų žaidimais, traukian
čiais akį”.

Juozo Bagdono parodą 
Clevelande globoja Dirva.

• Jaunųjų koncertas 
įvyks šį sekmadienį, gegu
žės 20 d., 4 vai. po pietų, 
Naujos parapijos salėje — 
J. Kazėno ir Pr. Ambrazo 
mokinių koncertas. Jaunie
ji talentai yra rimtai pasi
ruošę šiam koncertui ir ma
loniai visus kviečia į tikrai 
nuotaikingą meno šventę — 
į paskutinį pavasario kon
certą. Atsilankydami i šią 
šventę suteiksime daug drą
sos bei paskatinimo muzi
koje besireiškiančiam jau
nimui. Už įėjimą mokama 
vienas doleris ir pelnas ski
riamas šios parapijos mo
kyklos fondui. Taip pat tur
tingas bufetas visus paso
tins.

R. K. Moterų Sąjungos 
36 kuopa

• Clevelandas jungiasi 
kovai su polio ir gegužės 27 
d. prasideda didžiausios 
skiepijimo programos vyk
dymas, niekur dar tokiu 
plačiu mastu nevykdytas.

Gegužės 27 d. ir birželio 
3 polio skiepai (Sabin orai 
polio vacc-ine) bus prieina
mi arti 2 mil. Cuyahogos 
apskrities gyventojams. Ir 
visi yra kviečiami toje nau
dingoje programoje daly
vauti.

Skiepai bus duodami ne
mokamai. ši akcija yra glo
bojama Clevelando Medici
nos Akademijos. Ją remia 
visa eilė profesinių, religi
nių bei kito pobūdžio orga
nizacijų.

Faktinai lai ne skiepai, o 
praryjamos piliulės. Sabin 
piliulės neturi jokių nema
lonių pasėkų ir tinka įvai
raus amžiaus asmenims.

Norintieji pasinaudoti šia

Clevelando jaunučiai ateitininkai atlikę meninę programą mamyčių pagerbime.
V. Pliodžinsko nuotrauka

proga, užpildo žemiau deda
mą kortelę.

• Jaunieji Lietuvos Vy
čiai iš centrinių valstijų š. 
m. gegužės mėn. 6 d. buvo 
suvažiavę Carey, Ohio. Our 
Lady of Consolation vienuo
lyne dvi dienos buvo pa
švęstos dvasiniam susitel
kimui, susipažinimui su ki
tų vietovių Vyčiais ir pasi
rodyta lietuvių dainų ir šo
kių programose. Pamaldų 
metu vyčiai giedojo lietu
viškas giesmes.

Suvažiavę Daytono, De
troito ir Clevelando jaunie
ji vyčiai, pasidalinę įspū
džiais iš savo veiklos, pasi
rodė programoje lietuvių 
dainų ir tautinių šokių py
ne.

Taip pat buvo išdalintos 
premijos ir už gražiausią 
lietuvišką margutį ir už ra
šinį ”Ką Vyčių organizaci
ja man reiškia”. Už rašinį 
premiją laimėjo Kristina 
Juozapaitytė iš Clevelando.

Jaunuosius Vyčius Cleve
lande auklėja seselė M. 
Francita iš šv. Jurgio pa
rapijos.

• Lietuvos partizanų ko
vų dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle
velande jas galima gauti 
pas Vytautą Stuogį — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė., telef. 361-8165; 
VDda Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV 1-6700 ir Dirvoje.

• Testamento reikšmė pa
veldėjimo teisėje. Gegužės 
20 d., 11:30 vai. šv. Jurgio 
liet, parapijos salėje įvyks 
paskaita — Testamento 
reikšmė paveldėjimo teisė
je. Skaitys advokatas Ju
lius Smetona. Pranešimą 
rengia Teisininkų Draugi
jos Clevelando skyrius. Įėji_ 
mas neapmokamas.

Kviečiama Clevelando lie
tuvių visuomenė pasinau
doti šią progą. Bus išaiš
kinta testamento sudarymo 

reikalingumas ir jo reikšmė 
paveldėjimo teisėje.

Clevelando Teis. Ek.
Valdyba

GERI NAMAI
Prie pat Naujos parapi

jos:
Tik 8 metų senumo labai 

geras ir modernus 3 miega
mųjų. Visi dideli kambariai.

Dviejų šeimti po 3 miega
mus.

Vienos šeimos 4 miega
mųjų.

Plytinis 3 miegamųjų su 
labai dideliu sbdu.

Mažas tik 2 miegamieji 
labai gerame stovyje.

2 šeimų namas prie pat 
Šv. Pylipo bažnyčios ir mo
kyklos, t. y. prie E. 79 ir 
St. Clair gt. Gerai sutvar
kytas.

Prie Pymatuning ežero 
parduodamas beveik nau
jas 7 miegamųjų namas 
tinka vasarojimui-poilsiui.

Du sklypai prie Punder- 
son ežero, graži vieta.

Norintieji pirkti, parduo
ti, ar išmainyti, prašome 
skambinti
EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

780 E. 185 IV 1-6900 
Namų MU 1-2154

21 valandų patarnavimas

J. S. AUTO SERVICE & SALES 
Didelis pasirinkimas geros rūšies vartotų mašinų. 
Dažoma karštais purkštuvais — taisomos karose- 
rijos — motorai — bėgiai — sankabos — stabdžiai.
J. ŠVARCAS 35571 Vine Street
savininkas Eastlake, Ohio

PIGESNE KAINA 
MEDICINIŠKA PAGALBA 
DABAR GAUNAMA 
VYRESNIO AMŽ. ŽMONĖMS

Nesenai Clevelande atida
ryta Auksinio Amžiaus Li
goninė (Cleveland Golden 
Age Hospital) suteikia me
dicinišką pagalbą pigesne 
kaina vyresnio amžiaus žmo
nėms, kenčiantiems nuo li
gų, neišvengiamų sulaukus 
senatvės.

Pilnai informacijai ir ne
mokamai brošiūrai gauti, o 
toje brošiūroje aprašoma 
apie medicinišką pagalbą, 
kurią gausite žemomis kai
nomis, skambinkite arba ra
šykite šiandien! Skambinki
te telefonu PO 1-5660 arba 
rašykite šiuo adresu: Cleve
land Golden Age Hospital, 
924 E. 152 St., Cleveland 10, 
Ohio.

• Piano — skoliname at
sakingam mokiniui ar ki
tiems besidomintiems. Kai
nuoja tik pervežimas.

Skambinkite: Mr. Kenne
dy MI 1-2528.

(58, 59, 60)

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

• Inž. J. Miklovas atvyks
ta Detroitan ir padarys 
pranešimą apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cen
tro ruošiamoje paskaitoje, 
sekmadienį, gegužės 20-tą, 
12:15 p. p., Hispanos Uni- 
dos (buv. lietuvių) didžioje 
salėje, West Vernor kam
pas 25-tos. Detroito ir apy
linkių lietuviai ir kaimynai 
kanadiečiai kviečiami atsi
lankyti.

• Auksinio amžiaus (virš 
50 metų) lietuviams vy
rams ir moterims savaitinis 
susibūrimas įvyksta kiek
vieną ketvirtadienį nuo 11 
vai. ryto iki 4 vai. p. p., 
Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje, Schaefer prie Grand 
River. šis susibūrimas ruo
šiamas visiems lietuviams 
nežiūrint politinių ar reli
ginių įsitikinimų.

• Adomas ir Paulina 
Meškauskai ir Antanas ir 
Paulina Jasukaičiai mini 
auksinį (50 metų) vedybų 
jubiliejų.

• Birželio Įvykių minėji
mas Detroite, ruošiamas 
Detroito Pabaltijo Komite
to, kuriam šiuo metu vado
vauja lietuviai, įvyks sek
madienį, birželio 17-tą, 
T a r ptautiniame Institute, 
11 E. Kirby, 4 vai. p. p.

• Lithuanian Melodies rū
dijo valandėlė nuolatai gir
dima iš Detroito radijo sto
ties WJLB, banga 1400 k., 
šeštadieniais, nuo 5 iki 5:30 
p. p. Pasiklausykite.

Metinis lietuvių žurnalistų 
susirinkimas

Kurį laiką Detroito spau
dos bendradarbiai — žur
nalistai buvo neorganizuo
ti, daugelis kažkodėl bijojo 
žurnalisto vardo, kiti buvo 
kaip tas "Tomas netikėlis” 
— ne visiems atrodė, jog 
plunksnos darbuotojų profe
sinis susiorganizavimas yra 

Detroite Vilijos draugovės skautės prie savo pavilijono Kaziuko 
mugėje. Iš kairės J. Šeputaitė, B. Marčiukaitytė, Z. Zaparackaitė,, 
R. Bulgarytė, G. Šileikytė, Z. Rotnikaitė. J.Gaižučio nuotrauka

galimas. Bet buvo vienas 
kitas ir toks, kuris supra
to, jog neorganizuotus visi 
stumdo, tad jų ryžto dėka 
buvo pralaužti pirmieji "le
dai” ir šiemet Detroito LžS 
skyrius mini 1 metų veik
los laikotarpį.

š. m. gegužės 20 d., 1:30 
vai. Petrulionio krautuvės 
susirinkimų salėje įvyksta 
žurnalistų metinis susirin
kimas. Visiems dalyvavimas 
būtinas. Tiems, kurie atsi
neš dvi fotografijas bus iš
duoti žurnalisto pažymėji
mai, o su jais mes galėsime 
lankytis višai laisvai, be jo
kio užmokesčio, jei ne lie
tuvių parengimuose, tai 
bent visuose amerikiečių 
parengimuose, koncertuose, 
parodose ir t.t. Kolkas tik 
vienas Detroito skyrius su
gebėjo prasiveržti pro ne
pasitikėjimo ir nusipigini- 
mo rutiną. Be to, bus ren
kama nauja L. ž. S. Detroi
to skyriaus valdyba. Nau
jai išrinkta valdyba savo 
veiklos kadencijoje praves 
profesinio paruošimo bei 
pasitobulinimo kursą.

Kviečiami atsilankyti il
tie spaudos bendradarbiai, 
kurie iki šiol nebuvo įstoję 
į Detroito skyrių. Bus pri
imami nariais spaudos ben
dradarbiai, kurie gyvena ir 
ne Detroite, šiame susirin
kime bus aptartas Lž S-gos 
Centro Valdybos rinkimų 
klausimas. Jeigu bus nutar
ta, numatoma išrinkti at
stovus į L. Ž. S. atstovų su
važiavimą Chicagoje. De
troite turime apie 30 asme
nų rašančiųjų j laikraščius. 
Skyriui priklauso žurnalis
tai: tėvas dr. T. žiūraitis, 
VI. Mingėla, Al. Gimantas, 
raš. M. Sims, Alf. Nakas, 
St. Garliauskas, inž. V. Kat
kus, St. Sližys, K. Jurgutis 
ir kt. mg.

Y OF MEIHCINE OF (LEVEMD
Sabin Oral Sunday

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIl 2:30

Polio Prevention Program
List on this form (PLEASE PRINT) the narnės of ALL persons 
your household who will be immunired AT THE ŠAME TIME.

in

SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS 
INSURER TO 

»<o ooo

SUPERIOR 
SAVINGS

Dale.

Household Address___
HOME ANO 

REMODEUNO LOAN3

RADIO - TV — II OME
BERT WITT — savininkas

11817 LORA1N AVĖ. Telef. 232-3810

Didelis išpardavimas importuotų radijo aparatų nepa
prastai atpigintum kainom; Blaupunkt, Telefunken, Grun- 
dig ir kiti paskutinės laidos stereo bei Ili-Fi aparatai.

Pritaikinti amerikoniškom stotim. Garantijos ir asme
niškas įrengimas jūsų namuose bei eksperto pataisymai.

Skambinkite nedelsdami ar atvykite pasižiūrėti, (iš
skyrus trečiadienius).

City

LAŠT NAME

_______________County___

PLEASE PRINT.................

FIRST NAME INITIAL

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68ST, <

AGE

I hereby stote that I am the heod of the household of the persons 
listed above and I hereby request that Sabin orai polio vaccine be 
odministered to said above listed minors:

persons

Signature

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Deli* E. Jakubs & WiUlam J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimu.

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

RENAE’S BEAUTY SHOP
Atidarytas naujas grožio Balionas!!!

Plaukų priežiūra — dažymas, pusmetiniai.

1210 Hayden Avė.
Cleveland 10, Ohio 

Telef. 761'7999
Atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak. Galima 
ir kitomis valandomis pagal susitarimą (išskyrus 

sekmadienius)

Savininkė Prudencija Montvilienė
HEAD OF HOUSEHOLD*••••••••••••••••••••••••

1

___
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KAS IR KUR?
• Rietuvių Fondo iniciato
rius ir fondo tarybos pir
mininkas, Dr. Antanas Raz
ma, įmokėjo fondo sąskai- 
ton 900 dolerių. Tai jau 
antras tūkstantis, paauko
tas LF naudai. Dr. Antanas 
ir Elena Razmai gyvena — 
902 So. Joliet St., Wilming- 
ton, UI.
• Buv. Kasselio (Vokieti
joje) lietuvių gimnazijos 
mokinių ir mokytojų suva
žiavimas įvyks šių metų 
rugsėjo mėn. 1-2 d.d. Chi
cagoje. šio suvažiavimo ini
ciatoriais yra gimnazijos II 
laidos (1947 m.) abiturien
tai — A. Kazakevičius, 5549 
So. Whipple St., Chicago, 
tel. PR 8-0595 ir Ed. bu
laitis, 132Q So. 48 Ct., Ci
cero, tel. OL 6-1357. Į juos 
reikia kreiptis, norint užsi
registruoti, gauti daugiau 
informacijų ar suteikti pa
siūlymų.
• Darbininko redakciją 
Brooklyne praeito sekma
dienio naktį apiplėšė vagys, 
išnešdami dvi rašomąsias 
mašinėles ir projekcijos 
aparatą.
• Ped. Lituanistikos Insti
tuto išlaikymui gydytojas 
J. Juozevičius atsiuntė 40 
dolerių. Už auką gyd. J. 
Juozevičiui Institutas nuo
širdžiai dėkoja.

• ”Tėvynės Pašvaistė” jau 
išspausdinta ir atiduota ri
šyklai. Tai trečiasis Chica
gos Aukštesniosios Litua
nistikos Mokyklos mokslei
vių metraštis, kurį leidžia 
tos mokyklos Tėvų Komite
tas. Metraščio turinį suda
ro pačių moksleivių įvai
riausių temų rašiniai, šiuos 
rašinius patys metraščio 
bendradarbiai atrenka, ver
tina ir taiso specialiose met
raštininkų pamokose, ku
rios vyksta mokslo metų 
sekmadieniais. Be pagrindi
nių rašybos, sintaksės, sti
liaus ir kitų rašto dalykų, 
šiose pamokose metraščio 
bendradarbiai susipažįsta il
su techniniu metraščio tvar
kymu bei redagavimu, spau
dos (korektūros) klaidų 
taisymu ir kita. Metrašti
ninkų pamokoms vadovauja 
lituanistas Domas Velička, 
kuris yra ir to metraščio 
globėjas. "Tėvynės Pašvais
tėje” bendradarbiauja per 
40 bendradarbių, iš kurių 5 
(Mykolas Drunga. Kristina 
Grabauskaitė, Vytautas Na
kas, Milda Pakalniškytė ir 
Birutė šia jute) sudaro re
dakciją. Pirmojo metraščio 
("Gintaro”) leidimo bei fi
nansavimo reikalais rūpino
si Juozas Grabauskas, to 
metraščio pradininkas, ant
rojo ("Sakalų Kelių”) — 
Vytautas Šimkus, trečiojo 
— Juozas Šlajus. J. Gra- 

• Pabaltiečių varžybos at
šauktos. 1962 m. Pabaltie
čių pirmenybės, turėjusios 
įvykti gegužės 26-27 d., 
Long Branch, N. J., yra at
šaukiamos. šių varžybų ren
gėjai latviai pareiškė, kad 
jie nenumato pirmenybes 
šiais metais rengti. FASKas 
prašo klubų pasirengimus 
nutraukti iki atskiro parė
dymo. Tolimesnis šių var
žybų likimas bus nuspręs
tas artimiausiu laiku, su
ėjus į kontaktą su estų bei 
latvių pareigūnais.

Gegužės 12 d. Chicagoje įvyko Lietuvių Agronomų Sąjungos susi
rinkimas, kuriame buvo išrinkta nauja valdyba. Nuotraukoje naujos 
valdybos nariai: Šoše, Šeštokas, Ruibys ir Brenčius..Trūksta Eivie- 
nės ir Velžos. V.A. Račkausko nuotrauka

Kalbėdamas apie kitų lietuvių 
dailininkų kūrybą, jis buvo vie
tomis šiurkščiai atviras, bet ne

ALTS CHICAGO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

ALTS-gos Chicagos skyriaus 
susirinkimas, gegužės 12 d. "Du
bysos” patalpose, Chicagoje, bu
vo įdomus netik savo turiniu bet 
ir forma.

Per pusšimtis tautininkų susi
rinkimui pirmininkauti išsirinko 
Antaną Verbicką ir sekretoriauti 
Juozą Jurevičių.

Su paskaita apie modernųjį me
ną, visų dėmesį atkreipė muzi
kas-dailininkas-teisininkas An
tanas Nakas. Puikus paskaitinin
kas. Nenaudoja nuvalkiotų fra
zių. Iš seno pianino, jo pačio 
"bačka" pavadinto, jis išgavo ai
škią iliustraciją savo sąvokoms.

bauskas ir V. Šimkus met
raščio leidimo darbams tal
kininkauja ir dabar, nebū
dami tėvų komitete. Moks
leivių metraščio leidimas 
yra vienas iš pačių reikš
mingiausių Tėvų Komiteto 
darbų lituanistinio švietimo 
bare.
• D. A. Siliūnas. Columbia, 
užsisakydamas Dirvą, įtei
kė ir $10.00 auką.

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA!
Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

New Yorke gegužės5d. įsisteigė Pabaltijo teisininkų sąjunga, apjungianti apie 50 estų, latvių ir lietuvių 
teisininkų. Ji turi užsibrėžusi tikslą tęsti ir ugdyti Pabaltijo teisininkų bendradarbiavimą ir kelti profesi
nes kvalifikacijas, atstovauti šių kraštų teisininkams Amerikos bei tarptautinėse teisininkų organizacijose 
ir remti bei stiprinti Pabaltijo kraštų išlaisvinimo pastangas. Į valdybą iš lietuvių išrinkti V. Sidzikauskas 
ir M. Brakas. Valdybos pirmininku išrinktas Karno.

gailėjo ir gerų žodžių kūriniams, 
kurie jam patiko.

Be to pademonstravo tris sa
vo kūrinius drobėje. Visur jis bu
vo originalus, šviežias ir nenuo
bodus.

Tie Chicagos tautininkai, kurie 
į susirinkimą neatvyko ir Nako 
negirdėjo daug pralaimėjo, bet 
dar daugiau jie įdomaus pralei
do, kad nematė ir negirdėjo kai 
po Mečio Valiukėno trumpo pra
nešimo apie Dirvą, susirinki
mas įkaito. Pasipylė gandai, gan
deliai, kaltinimai. Nelogiškos, o 
jausmų sukurtos išvados, bujo
jo dėl faktų stokos. Susirinki
mas įsisiūbavo ir, rodės, nebus 
galo. Daugumas buvo nuomonės, 
kad Vilties d-jos valdyba teisė
tai pakeitė redaktorius, tik buvo 
pasigesta tikresnės ir greitesnės 
tuo reikalu informacijos.

V. A. Račkauskas

PRALEISKITE ATOSTOGAS MEŠKOJ PRIE 
ATLANTO.

VILA MEŠKA
42 Beach St., Monument Beach, 
Cape Cod, Mass.
Tel. Buzzards Bay. PLaza 9-3251.

VASAROS SEZONUI ATIDAROMA BIRŽELIO 
MĖN. 16 D. IKI RUGSĖJO 9 I).
ŠEIMININKAI PASIRUOŠĘ iUS MALONIAI 

PRIIMTI.
Grupė ALTS Chicagos skyriaus susirinkimo dalyvių. Pirmoj ei

lėj iš kairės: Janukaitis, Ona ir dr. Steponas Biežiai. Užpakaly 
sėdi Stasys Virpša, Genė Modestavičienė, Vaclovas Mažeika su po
nia ir kit. V.A. Račkausko nuotrauka

NEW YORK
• ALT S-gos 11-jo sky

riaus metinis narių susirin
kimas įvyko gegužės 11 d., 
pas V. ir E. Rastenius, 
Woodhaven, N. Y.

Pirm. J. Sirusas nušvietė 
praeitų metų skyriaus vei
klą, pažymėdamas, kad sky
rius paaukojo 200 dol. An
tano Smetonos monografi
jos leidimui. Buvo perskai
tyti ALT S-gos valdybos 
bendraraščiai, sukėlę gyvų 
diskusijų. Tartasi veiklos 
pagyvinimo ir lėšų telkimo 
reikalais.'Be to, pranešimus 
padarė S-gos pirm. Vytau
tas Abraitis, Antanas Se- 
nikas ir Ona Valaitienė.

Skyrius nutarė įstoti na
riu į Vilties draugiją su 100 
dolerių įnašu, šiems me
tams nario mokestis pakel
tas iki 3-jų dol.

Į naują skyriaus valdybą 
perrinkti: Jurgis Sirusas, 
Stella Abraitienė ir Petras 
Paprockas. Į kontrolės ko
misiją V. Abraitis, A. Se- 
nikas ir O. Valaitienė.

Susirinkimas buvo gau
sus, gyvas ir iškelta daug 
naujų užsimojimų ateities 
veiklai.

• Dailininką Adomą Gal
diką nesenai aplankė sve
čias iš Paryžiaus, jo gerbė
jas M. Jardot, didžiausio 
moderninio meno kolekcijo- 
nieriaus Kohnvveilcr dali
ninkas, vienos iš geriausių 
Paryžiaus meno galerijų 
savininkų,

Į New Yorką M. Jardot 

atvyko suruošti Picasso pa
rodas ir ta proga pašventė 
visą pusdienį apžiūrėjimui 
A. Galdiko paskutinių dar
bų, juos aukštai įvertino ir 
džiaugėsi, kad nors jis var
tojus moderniausias prie
mones, bet galutinai neati
trūko nuo gamtos, kas jo 
nuomone, kaip meno kriti
ko, yra esminis Europos 
meno siekimas ir tuo ski
riasi nuo JAV meno.

Prieš porą metų Jardot 
siūlė A. Galdikui apsigy
venti Paryžiuje, bet šis at
sisakė nenorėdamas ati
trūkti nuo didesnės lietuvių 
kolonijos, be to, tada buvo 
susirišęs su Feigl galerija, 
kurios savininkas nesenai 
mirė.

• Jokūbo Stuko vadovau
jamas Lietuvos Atsiminimų 
Radijas New Yorke įspū
dingai paminėjo motinos 
dieną, skiriant po 15 min. 
laiko du šeštadienius iš ei
lės.

Pirmąjį šeštadienį kalbė
jo E. čekienė ir akt. K. Va
siliauskas padeklamavo ke
letą motinos garbei sukurtų 
eilėraščių. Antrąjį šeštadie
nį, gegužės 12 d. Maironio 
lituanistinės mokyklos mo
kiniai: A. Miklas, Baltru
šaitytė ir Ruzgaitė atliko I. 
Banaitienės patriotini radi
jo vaizdelį Dovana Mamy
tei, mokytojai E. Ruzgienei 
vadovaujant. Akt. K. Vasi
liauskas padeklamavo iš

KAM VARGTI, KELIAUTI...

KAINOS savaitei su pcnsijonu: SUAUGUSIEMS 
$50.00, VAIKAMS $25.00. Didesnėms šeimoms 
daroma nuolaida.
15% nuolaida nuo birželio mėn. 16 d. iki liepos 

mėn. 9 d.
IKI SEZONO PRADŽIOS KREIPTIS: 

St. Lūšys, 105 Grand St.,
Brooklyn 11, N. Y., Tel. EVergreen 7-5576.

PO BIRŽELIO MĖN. 16 D.; 
VILA MEŠKA, 
42 Beach St., Monument Beach, 
Cape Cod, Mass.
Tel. Buzzards Bay, PLaza 9-3251.

IR JŪSŲ BUTUI
turime tinkamą oro vėsintuvą - net ligi 24,000 BTU (šilumi
nių vienetų). Geriausios sąlygos. Televizijos, radijai, vo
kiški aparatai. Gradinskas, 2512 W 47th St., Chicago, III.. 
FR 6-1998

kny- 
moti- 
kurio 
muzi-

Laisvės Kovų Dainų 
gos, išleistos LNF, 
nos garbei eilėraštj, 
žodžiams pritaikytos 
kos plokštelę parūpino J.
Stukas. Deklamavo jis taip 
pat kelis B. Brazdžionio ei
lėraščius.

• Vincas Jonikas iš 
Brooklyno, N. Y., baigė 
ruošti spaudai naują savo 
eilėraščių rinkinį.

• Lietuvių Moterų Atsto
vybės centro valdybos po
sėdis įvyko gegužės 10 d. 
B. ir L. Bieliukų bute. Po
sėdyje buvo aptartos atei
ties veiklos galimybės vis 
daugiau įsijungiant į tarp
tautinę moterų organizaci
ją GFWC, kurios suvažiavi
mas įvyks birželio mėn. Wa- 
shingtone.

Lietuvės nutarė siųsti ir 
savo atstovę ieškant kelių 
pravesti Pabaltijo tautų 
pavergimą liečiančią rezo
liuciją. Į suvažiavimą su
tiko vykti pirm. L. Bieliu
kienė.
"ŽYDINTIS LAUKU VĖJAS" 
BROOKLYNE

Gegužės 12 d. Brooklyno Ope
retės choro suvaidintasG. Velič
kos 2-jų veiksmų vaizdelis "Žy
dintis laukų vėjas " praėjo su pa
sisekimu.

Nors pats vaidinimas neilgas, 
bet jame dalyvauja labai daug 
veikėjų, aktorių, tautinių šokių 
grupė, choras, kurių priskaičiuo
tume keletą dešimčių, kas labai 
apsunkina veikalo pastatymą ir iš 
rengėjų pusės tai yra neįkainoja
mas pasiaukojimas žinant, kaip 
sunku yra šiandie sukviesti ku
riam nors neapmokamam darbui 
žmones, ypač jaunimą, kurio dau
giausia čia ir matėsi.

Dėdės Rimkaus rolę labai gerai 
atliko S. Vaškys ir Birutės, gud
rios kaimo mergaitės V. Gintau- 
taitė, Agnės B. Macežinskaitės 
ir rafinuotos miestietės rolę dr.
M. Žukauskienė. Gerai buvo įsi
jautęs į studento Petro vaidmenį 
J. Lapurka, kurio asmenyje au
torius G. Velička parodė lietuvio 
inteligento suaugimą su savo gim 
tuoju kaimu, kur jo žodžiais ta
riant, niekur nėra tiek širdies ir 
sveikos išminties, kiek lietuviš
kame kaime, juk tai mūsų tautos 
gėrybių aruodas.

Režisavo akt. Vitalis Žukaus
kas, muzikinę dalį paruošė muz.
M. Cibas, tautinius šokius J.Ma
tulaitienė, dekoracijas padarė P. 
Petraitis. Pilna publikos Apreiš
kimo par. salė parodė, kad jųpas- 
tangos buvo įvertintos ir negailė
ta aplodismentų.

(eč)

"Jaunieji aktoriai" prisidėję prie Dirvos spaudos baliaus Chica
goje linksmos programos išpildymo. Iš kairės: Karaitis, Vilutis, 
Valiukėnas ir Kniukšta. V.A. Račkausko nuotrauka

Prie stalo sėdi susirinkimo sekretorius Juozas Jurevičius, ALTS 
Chicagos skyriaus pirmininkas Ignas Andrašiūnas ir susirinkimo 
pirmininkas Antanas Verbickas. V.A. Račkausko nuotrauka
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