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DE GAULLE ir Adenaueris 

nepatenkinti Washingtonopra
nešimu, kad Amerika ir So
vietų Sąjunga sutaria dėl bū
tinumo Laoso krizei išspręs
ti sudaryti koalicinę vyriau
sybę. Šitam sutarimui nepri
taria Tailandas ir Formoza. 
Priešinasi Pekinas ir pats La
osas.

De Gaulle nepatenkintas ne 
tiek dėl siūlomos vyriausybės 
formos (prancūzai jau seniai 
tai siūlė Laosui), kiek dėl fak
to, kad du dideiji gali pri
mesti kitam kraštui vykdyti 
jų susitarimą.

Šis dalykas visad gąsdino 
Europą.

Ernest Bevin, buvęs britų 
užsienio reikalų ministeris, 
sakydavo, kad amerikiečių- 
sovietų sugyvenimas Europai 
sudaro didžiausį pavojų. Tad 
dabar de Gaulle ir Adenaueris, 
kurdami naują nepriklausomą 
jėgą Europoje, nori kaip tik 
iš to pavojaus išsilaisvinti.

Visa tai nėra nauja. Nauja 
tas, kad amerikiečiai pirmą 
kartą po karo buvo priversti 
viešai parodyti, jog Vakarų 
sąjunga nėra vieninga kaip 
buvo įsivaizduojama.

Prancūzai sako, kad Ame
rika ir Sovietų Sąjunga serga 
diplomatine šizofrenija ir 
bando tarpusavy susitarti, bi
jodamos konkurencijos, kad 
kas naujas į jų tarpą neįlįstų.

*
KUR garantija, kad ameri

kiečiai su sovietais nepadarys 
panašaus susitarimo dėl Vo
kietijos?

Prancūzija bijo, kad tokiu 
atveju Vokietija būtų pastūmė
ta į Maskvos glėbį ir būtų su
kliudytas Vakarų Europos or
ganizavimas. DeGaullegriež- 
tai pasiryžęs priešintis to
kiam susitarimui ir amerikie
čiai žino, kad jis nejuokauja.

Washingtone suprato, kad 
Vakarų sąjungoje viskas pasi
keitę. Iki šiam laikui ameri
kiečiai įsivaizdavo tik tokią 
antikomunistinę sąjungą, ku
riai jie vadovauja.

Neutralieji, Afrika ir Azi
ja, buvo neišsivystę kraštai, 
kuriuos galima buvo manev
ruoti su ekonomine pagalba. 
Tad buvo tik vienas antiko
munistinis frontas. Dabar at
sirado du: Washingtono ir Eu
ropos.

Tad amerikiečių diplomatai 
sako, kad atėjo laikas visus 
susitarimus iš naujo peržiū
rėti.

Pavergtųjų atsišaukimas į
Europos patariamąjį Seimą

Gegužės 15 -19 Strasburge vyko 
Europos Tarybos Patariamojo 
Seimo sesija. Ta proga Paverg
tąją Seimas Įteikė sesijai savo 
atsišaukimą. Jis pabrėžia laisvo
sios ir sovietą pavergtosios Eu
ropos solidarumą ir neatskiria- 
mumą ir ypač kreipia Europos 
Patariamojo Seimo dėmes} į da- 
bartinią VVashingtono-Kremliaus 
pasikalbėjimą rezultatus. Atsi
šaukimas tikliai primena, kad tie,
kurie kalba apie reikalą sunor- 
malinti nenormalią Berlyno pa
dėtį, kažkodėl nutyli reikalą su- 
normalinti dar labiau negu Ber- 
lyne nenormalią padėtį Centro ir 
Rytų Europoje. Pavergtųjų Sei
mas prašo Europos Patariamą
jį Seimą panaudoti visą savo 
svorį ir įtaką prieš tokius Va
karų politinius ėjimus, kurie tik 
skatintų Sovietų Sąjungos agre
sines ambicijas ir už Vakarų pa
ramą sovietų pavergtoms tau
toms kovoje dėl laisvės ir ne
priklausomybės.

Europos Patariamojo Seimo 
sesijoje stebėtojais dalyvavo Pa
vergtųjų Seimo Delegacija.

ŽMOČAUS TEISIŲ LYGA SVARS
TO SOVIETŲ KOLONIZMĄBAL- 
TUOS VALSTYBĖSE.

Tarptautinė Žmogaus Teisių 
Lyga, kurios centras yra New 
Yorke, ir kuri patariamuoju bal
su dalyvauja Jungtinėse Tauto
se, pastaruoju metu pradėjo svar
styti sovietinio kolonizmo reiš-
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AUERIS BUVO TEISUS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

"Mein Gott — was soll 
aus Deutschland vverden?” 
—■ prieš metus sušuko Vo
kietijos kancleris Dr. Kon
radas Adenaueris, patyręs, 
kad jo paties krikščionių 
demokratų partijoje kilo 
nuodėminga mintis pasidai
ryti kito kanclerio. Iš pirmo 
žvilgsnio, toks surišimas 
savo asmens su visos vals
tybės likimu gali pasirody
ti smarkokai perdėtas, šian
dien tačiau man atrodo, kad 
Adenaueris vis dėlto turėjo 
nemažai tiesos.

Netiesiogiai tai patvirti
na ir Walter Lippmann, ne
seniai pakartotinai gavęs 
Pulitzerio premiją už 'iš
mintingus rašinius’ tarptau
tinės politikos temomis. Ką 
tik grįžęs iš mėnesio studi
jų Europoje, Walter Lipp
mann štai ką konstatavo. 
Nepaisant praeities nesusi
pratimų ir tarpusavio karų, 
Prancūzija ir Vokietija tu
ri istorinį sąryšį siekiantį 
Romos imperijos laikus, 
ūkiškai, abu kraštai vienas 
kitą papildo ir savo dalyva
vimu bendroje Europos rin
koje, 
vertė 
negu 
savo 
giu su JAV.

Politiškai tačiau Prancū- 
zijos-Vokietijos kombinaci
ja yra asmeninė sąjunga 
tarp de Gaulle ir K. Aden
auerio. Praktiškai dėl savo 
asmenio prestižo jie abu 
yra karaliai, tačiau be įpė
dinių. Abu yra gerokai pa
žengusio amžiaus ir jų pa
sitraukimas iš politinės see-

tą ūkinę sąjungą pa- 
galingesniu vienetu 

D. Britanija su visu 
Commomvealthu, ly-

Šukinius Baltijos Valstybėse, 
rinkusi atitinkamą medžiagą, Ly
ga gali klausimą iškelti Jungti
nėse Tautose.

LIETUVOS PARTIZANAI SU
LAUKĖ DAUG DĖMESIO

Neseniai Voyages Press iš
leista "Guerilla Warfare on the 
Amber Coast" knyga apie Lie-

-- Turėkit kantrybės, jis (de Gaulle) tuojau baigs būsimos Europos paveikslą...
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nos turėtą palikti tam tikrą 
tuštumą. Prancūzai, anot 
Lippmanno, esą labai kul
tūringa tauta, pergyvenan
ti ūkinio gerbūvio laikotar
pį. Todėl jai nesunku bus 
surasti kitą politinės san
tvarkos formą.

Neturėtų ypatingų sutri
kimų sukelti ir Konrado 
Adenauerio pasitraukimas, 
tačiau — rašo toliau Lipp
mannas — iš to, ką jis pa
tyręs Berlyne ir Bonnoje, 
sunku esą tikėti, kad Vo
kietija tęstų tokią pat poli
tiką, kaip iki šiol.

Jis tai sakąs todėl, kad 
Vokietija puikiai atgijusi 
ūkiškai, politiškai nepasie
kė dar tokio subrendimo, 
kad pati galėtų nuspręsti 
savo užsienio politiką. Pa
saulio politinėje scenoje 
Vokietija nesanti viena iš 
pačių svarbiausių veikėjų. 
Ji tebėra kitų valstybių 
diplomatijos objektu. Aden- 
aueris visą tai suprantąs ir 
už tat laikosi 'griežtos lini
jos’, susijusios su de Gaulle 
ir prieštaraujančios ameri-

tuvos partizanus amerikiečiuose 
yra radusi plataus atgarsio. Jau 
lietuvių spaudoje cituotas E.A. 
Mowere atsiliepimas ryšium su 
"Guerilla Warfare..." pasirody
mu buvo paskelbtas 45 laikraš
čių vedamuoju. Knyga buvo pa
minėta ne tik "New York Times" 
naujų knygų pranešime, bet ir 
"Publishers Weekly" ir "The 
Library Journal". Labai gausus 
atsiliepimai iš senatorių, kon- 
gresmanų, gubernatorių. Illinois 
gubernatorius O. Kerner, dėko
damas už knygą, rašo, kad kny
ga "yra įdomi ir žininga”. Texas 
gubernatorius P. Daniel pagiria, 
kad knygos "faktai yra pateikti 
patraukliu būdu". Senatorius P.A. 
Hart priduria, neabejojąs, kad 
herojiška lietuvių kova dėl lais
vės yra įsidėmėtina pamoka lais
vajam pasauliui. Senatorius B. 
Keating leidinio (vadą ir savo 
gražų įvertinimą (rašė į "Con- 
gressional Record". Kai kurie 
radijo komentatoriai leidinio iš
traukas yra panaudoję savo pra
nešimams. Būdinga, kad leidi
nys atkreipė ir Amerikos komu
nistų dėmesį ir New World Re- 
view pasirūpino jį įsigyti.

A
M

kiečių-britų pastangom su
sitarti su sovietais dėl Ber
lyno, jau nekalbant apie 
mintį patiems rasti bendrą 
kalbą su sovietais.

Lippmannui tokia glaudi 
de Gaulle - Adenauerio są
junga neesanti prie širdies. 
Jis tikisi, kad Adenaueriui 
pasitraukus, su jo paties 
partijos veikėjais, o tuo la
biau su liberalais ar social
demokratais, būsią lengviau 
susikalbėti dėl platesnės 
Europos sąjungos su britų 
dalyvavimu bei glaudesniu 
bendradarbiavimu su JAV.

Bet tai kaip tik iškelia 
Adenauerio nuopelnus. Rei
kia tik atsiminti kokia stip
ri opozicija buvo pačioje 
Vokietijoje prieš 'bendrąją 
rinką’ ir politinį draugavi
mą su Prancūzija. Atrodo, 
kad be Adenauerio griežtos 
rankos toji sąjunga nebūtų 
galėjusi įsikūnyti ir tuo pa
čiu- pasiekti tokio galybės 
laipsnio, kad šiandien visi 
ja susirūpino, nors ne vie
nodais siekiais. Britų įsto
jimas j jungtinę Europą, 
kurio taip nori Lippmannas, 
bet kurio kratosi de Gaulle 
ir dėl kurio svyruoja Aden- 
aueris, nebūtinai turi išeiti 
jai į gerą. Visų pirmą, bri
tai nori įsijungti su viso
kiom išimtim ir nenori po
litinės vienybės, žodžiu, bri
tai savo dalyvavimu ją ge
rokai praskiestų. Jei jie pa
galiau bus įsileisti į tą są
jungą, jie turės padaryti 
daug nuolaidų Europos 
naudai, o tai bus kreditas 
ir de Gaulle ir Adenaueriui. 
Esu beveik tikras, kad be 
Adenauerio britams jau se
niai būtų pasisiekę 'pra
skiesti' Jungtinės Europos 
idėją ir rezultate Vokietija 
norėtų laviruoti tarp Sovie
tų ir Vakarų. Iš to nebūtų 
naudos nei pačiai Europai 
nei Vokietijai, taigi: "Mein 
Gott 
Deutschland verden ? 
be Konrado Adenauerio?

was soll aus

• Prezidento sekretorius 
l’ierre Salinger’is, grįžęs iš 
viešnagės Sovietų Sąjungo
je, pareiškė, kad pasikeiti
mas televizijos programose 
abiejų valstybių viršūnių 
tekę atidėti "į lentyną”.

• Malcolm Scott Carpen- 
ter, sekantis JAV astronau
tas, pasiruošęs skristi i erd
vę astronauto Glenn pėdo
mis, išgyvena skridimo ati
dėliojimus.

Dailininkas KAZIMIERAS ŽOROMSKIS, kurio kūrinių paroda New 
Yorke, globojama Lietuvių Bendruomenės New Yorko apygardos, 
praėjo su dideliu susidomėjimu, sutraukusi gausiai lietuvių ir ame
rikiečių meno mėgėjų.

KAZIMIERO ŽOROMSKIO TAPYBOS 
PARODA NEVY YORKE

Kaži mieras žoromskis, 
gerai mums pažįstamas dai
lininkas, 15-kos metų su
kakties proga nuo pirmo
sios savo parodos New Yor
ke, š. m. gegužės 6-20 d.d. 
turėjo savo kūrinių parodą 
New Yorke, kurią globoja 
Lietuvių Bendr u o m e n ė s 
New Yorko Apygarda.

Stebint parodoj išstaty
tus ilgesnio laikotarpio jo 
kūrinius, nesunku pastebė
ti ir eiliniam mėgėjui, kad 
jis nesustojo vietoje, bet 
vis jieškojo nors naujo, 
nežinomo kūrybinio pasau
lio. Paskutiniuose kūri
niuose pastebimas, tamsių 
spalvų pamėgimas, ypač 
juodos.

K. žoromskis yra ne tik 
lietuviams žinomas, bet pri
pažintas ir labai gerai įver
tintas svetimtaučių meno 
kritikų, turėjusių progos 
susipažinti su jo kūryba. 
Štai keletas būdingesnių at
siliepimų :

"Peizažo skyriuje yra 
darbų, kaip Kazimiero žo- 
romskio, kurie yra kaip 
tvirtovės mūras savo kolo
ritu, originalumu ir išsireiš
kimu, kuriuose virpa emo
cinis jausmas mažai varto
tas šiuose subanalėjimo lai
kuose. žoromskio išsireiški
mų tikėjimas yra labai kul
tivuotas ir rinktinės dva
sios, pajėgus spalvose su
sekti visą muzikalų gamą 
pačių kilniausių jausmų. (J. 
Prados Lopez, Radio Nacio- 
nal de Espana, 1949 m.).

Tų pačių metų Madrido 
Moderniojo meno muziejaus 
parodoje meno kritikas R. 
Faraldo dienraštyje "Ya”, 
aprašydamas šią parodą, 
kurioje teko garbė dalyvau
ti ir mūsų dailininkui, rašo:

”. .. Peizažas, šioje paro
doje lyg labiausia pažymė

ŽINIOS IS VISO PASAULIO
* 76 FBI agentai tiria 

asmenis. įveltus į Te.vas’o 
finansininko B. S. Estei1 
skandalą. Tuo tarpu dar tik 
4 žemės ūkio departamento 
tarnautojai atleisti iš pa- 
z’eigų. Tai vienas iš nemalo
niausių skandalų Kennedžio 
administracijai.

* SLAPTI PASITARIMAI, apie 
kuriuos taip mažai težino JAV 
politiniai strategai, vykoBonnoje 
tarp prancūzų ir vokiečių kraš
to apsaugos ministerių, Ko JAV 
labiausia baiminasi, kad abu mi- 
nisteriai nebūtų sutarę dalintis 
žiniomis atominių ginklų srityje.

* EUROPIEČIAI stengiasi emi
gruoti iš Alžiro, neatsižvelgiant 
SAO (Slaptosios Armijos) grąsi- 
nimų. Masinė emigracija dar ne
prasidėjo, bet nuotaikos rodo, kad 
Alžiro prancūzai slaptosios ar
mijos pasipriešinimą laiko be
prasmiu kraujo praliejimu.

tinas ir dominuoja. Gussi- 
nye ir Lopez Monteilegro 
nors išsiskiria, bet nutolę 
nuo mūsų epochos. Kalbant 
apie šių dienų jausmą ir lai
mingą temos išvystimą, — 
dvi stipriausios drobės, ku
rios pasirašytos Vincente 
Clavo ir Casimiro žoroms
kis”.

"Kazimiero žoro m s k i o 
Botanikos Sodas rimto ir 
įkvėpto darbo vaisius pa- 
verčiąs spalvas iki abstrak
tumo ir madridietiško ryto 
spindesio švarumo. Man,at
rodo, jog šis išpildymas yra 
tikro tapytojo, kuriame 
jungiasi meistras su ypa
tingo jausmo kūrėju”.

1950 m. jo parodą Kolum
bijoj Bogotos meno mokyk
los rektorius, kurioje ir žo
romskis dėstė, taip apibū
dina: "dailininką žoromskį 
matome kaip tikrą daili
ninką — paprastą ir pasi
šventusį. Jo tapyba siekia 
iki Monet, Sisle.v ir I’isarro 
tapybinės muzikos gamų, 
ypač jis turtingas jautriuo
se niuansuose, žoromskis 
yra be tėvynės ir daugumas 
jo paveikslų daryti tokiose 
.sąlygose, kuriose nei vienas 
mūsų laisvo krašto dailinin
kas nesiryžtų. Už tai jam 
turėtume parodyti didelę 
pagarbą ir mūsų brolišku
mą ... (E. Martinez).

Dail. K. žoromskis aukš
tuosius meno mokslus bai
gęs Lietuvoje. Vėliau studi
javo Vienoje, Romoje, yra 
aplankęs studijų gilinimo 
tikslu daugelį Europos kraš
tų ir jų didžiuosius muzie
jus. Atvykęs j JAV vėl at
sidavė kūrybai ir suruošė 
eilę parodų bei dalyvavo 
amerikiečiu parodose.

E. C.

•INDONEZIJOS atstovas Jung
tinėse Tautose praneša, kad pa- 
raŠutininkų daliniai, išsikėlę 
Olandijos Naujoje Gvinėjoje, pra
dėjo išlaisvinimo akciją, kuri tę
sis, iki bus prieita taikaus tuo 
klausimu sprendimo.

•MILOVAN DJILAS, parašęs 
knygą "Pasikalbėjimai su Stali
nu" ir už tai vėl grįžęs į kalė
jimą, toje knygoje Staliną pava
dino "didžiausiu kriminalistu is
torijoje".

♦BUDAPEŠTO gatvės vengri- 
namos, pakeičiant Malinovskio, 
Stalino, Vorošilovo ir kt. vardais 
vadintas, grynai vengriškomis.

♦ CHRUŠČIOVAS paskelbė at
naujinsiąs vėl atominius bandy
mus.

♦ VATIKANAS savo šveicarų 
gvardijai prijungė dar 23 vyrus 
ir dabar turi 87 vyrų kariuo
menę.
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TECHNIKOS PAŽ4N6A <2> B. K.

ATOMINĖ ENERGIJA
Mokslininkei Curie-Skladovs- 

kai suradus radijumo elementą, 
skleidžiantį įvairius spindulius, 
(nuo ko ir žodis radioaktyvumas) 
mokslininkams nebuvo sunku su
rasti, kad radijumo radioakty
vumas yra to elemento skilimas 
į kitus elementus ir paliuosavi- 
mas didelių spinduliuojančių ener 
gijos kiekių. Tos natūralios ra
dijumo ypatybės buvo raktas į 
daug gilesnį medžiagos pažini
mą ir suradimą: kad medžia
gos atomas nėra nedalinama da
lytė, bet ištisa sistema, susi
dedanti iš atomo branduolio, 
elektronų, neutronų (elementa
rinė dalytė turinti masę, bet ne
turinti elektrinio krūvio), įvai
rių rūšių mezonų, ir tt. Šian
dien jau priskaitoma apiekelias- 
dešimt atomo sudėties elemen
tų.

Prieš pat antrąjį karą vokie
čių mokslininkams atradus, kad 
urano elemento izotopas N r. 235 
(izotopas yra beveik toks pats 
elementas kuris turi tas pačias 
chemines ypatybes, tik šiek tiek 
kitokį atominį svorį, lengviausias 
elementas yra vandenilis su ato
miniu svoriu J. Skaičius235 reiš
kia atominį svorį uranijaus izo- 
topo. Pagrindinis uranijaus ele
mentas turi atominį svorį 238) 
kartais spontaniškai skyla, iš
leisdamas kelis neutronus ir 
jei kitas uranijaus atomas yra 
pataikomas vieno iš tų neutronų, 
jis irgi skyla toliau išleisda
mas sekančius neutronus. Tas 
spontaniškas uranijaus skilimas 
į kelis lengvesnius elementus 
kartu atpalaiduoja labai didelius 
energijos kiekius. Po šito reiš
kinio atradimo, atominės bombos 
išradimas ir atominės energijos 
panaudojimas energijos gamini
mui žmonijos reikalams pasida
rė tik laiko klausimas. Žinoma, 
teko nugalėti didelius sunkumus. 
Reikėjo išmokti atskirti nepasto
vų urano izotopą nuo pastovios 
238 formos. Izotopas 235 tesu
daro 1/140 dalį gamtoje randamo 
uranijaus. Kartu su energijos 
gavimo iš uranijaus problema7vy- 
ko nepaprastai didelis moksliš
kas patyrimas išsivystęs į spe
cialią atominės fizikos šaką. Bu
vo rasta, kad nedideli kiekiai ne
pastovaus 235 uranijaus, nors jis 
ir skyla spontaniškai (tą patį da
ro radiumas), bet nesudaro dide
lio spontaniško sprogimo. Tačiau 
buvo apskaičiuota ir vėliau iš
bandyta, kad tam tikra uranijaus 
masė pasidaro kritiška, tai yra 
atskirų atomų sprogimai tada iš
leidžia tiek neutronų, kad jie su
geba pataikyti į kitus atomus, 
procesas vyksta kaip besiple
čianti liepsnos grandinė,"chain 
reaction”, sukelianti didelio 
masto atominį sprogimą. Tuo 
principu buvo sukonstruota pir
moji atominė bomba. Buvo pa
imtos 
kurios 
jingos. 
du tos 
šamos
rą masę kritiška ir iššaukiant 
atominį sprogimą. 235 urani
jaus kritiška masė yra apie 1 
kg. Toliau buvo atrasta du nau
ji elementai tinką atominei re
akcijai: uranijus 233 ir pluto- 
nius atominis svoris 239. Abu 
tie elementai., gamtoje nesutin
kami, yra pagaminti dirbtinu bū
du, bombarduojant neutronus, ir 
kitais spinduliais uranijų 238.

Visų tų atominių medžiagų 
ypatybė yra nepaprastai didelis 
energijos atpalaidavimas labai 
trumpu laiku laike skilimo re
akcijos. Jei vienas svaras ura
nijaus būtų visiškai suskaldytas, 
tai jo atpalaiduota energija yra 
lygi šiluminiai energijai k.urigau 
narna sudeginus 1400 tonų ang
lių. Šiandieną uranijaus ištek
liai žemėje yra savo energijos 
kiekiu dešimt kartų didesni už 
pasaulio naftos išteklius. Kaip 
jau minėta,visi nauji išradimai 
pirmiausiai gauna ginklų pritai
kymus. Kelių kilogramų urani
jaus atominė bomba ( su visa 
konstrukcija bomba sveria žy
miai daugiau) lengvai gali bū
ti nunešama į priešo teritoriją 
ir dėl nepaprasto eksplozijos 
greičio ir nepaprastai didelio 
energijos atpalaidavimo - gali 
padaryti didelio masto sunaiki
nimus. Atominių bombų karinė 
reikšmė yra plačiajai visuome
nei gerai žinoma. Čia mus inte
resuoja atominės energijos pri
taikymas techniškiems pramo
nės reikalams.

Uranijaus atominės energijos 
pritaikymas pramonei pasidarė 
galimas tada, kada buvo atrasti 
būdai atominės reakcijos greitį 
kontroliuoti. Elementai kadmijus 
ir boras turi ypatybę absorbuoti 
belekiančius neutronus. Kitos 
medžiagos kaip berilijus turi ypa
tybę atmušti neutronus ir grą
žinti atgal. Naudojantis šiomis 
ypatybėmis, pagaminus didelį 
urano gabalą su skylėmis ir {tas 
skyles įkišant pav. kadmijaus 
lazdas galima kontroliuoti neut
ronų kiekį lekiantį į gretimas 
medžiagos dalis pakeliant ar lei 
dŽian kadmijaus lazdas. Šitoks 
prietaisas vadinasi atominis re
aktorius. Reaktorius yra pripil
dytas vandeniu ar kitomis me
džiagomis, kurios įkaista nuo vyks
tančios atominės reakcijos, iš
vysto didelį spaudimą ir gali bū
ti panaudojamos lygiai taip pat 
kaip vandens garai iš katilo lei
džiant juos į garo mašinas ar į 
garo turbinas. Žinoma, spren
džiant techniškai praktiškas prob' 
lemas teko susidurti su eile sun
kumų, ypatingai surištų su reak
toriaus aptarnavimu ir saugumu 
dėl medžiagų radioaktyvumo. 
Šiandieną atominiai reaktoriai 
kaip jėgos šaltiniai yra padarę 
didelę pažangą. Jau yra jų ke
liolika tipų, įvairiausių konstruk
cijų.

(Bus daugiau)

Paraginkit savo pa
žįstamus ' užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

dvi dalys 235 uranijaus 
savo dydžiu nėra pavo- 
Parako eksplozijos bū- 
dvi dalys buvo sumu- 
Į krūvą, sudarant bend-

K. ŽOROMSKIS

RUSIJA BE VAKARU YRA NIEKAS
EUGENIJUS PUŠINIS

Tokiu ryškiu ir nepaprastu pa
vadinimu vokiečių mokslininkas 
Werner Keller parašėknygą,kuri 
pereitais metais buvo vokišku 
"bestselleriu" (Ost minus West 
- Nuli), o dabar išleista anglų 
kalba ir Amerikoje (East Minus 
kalba ir Amerikoje ("East Mi
nus West - Zero", G. P. Put- 
nams Sons, $6.95) Populiaria kal
ba parašytas veikalas suteikia 
skaitytojui išsamų vaizdą apie 
Rusijos ūkinį gyvenimą pasku
tiniųjų 1000 metų bėgyje. Tai įti
kinantis dokumentas, kuris liūdy- 
ja, kaip vakariečiai net keletą 
kartų apginklavo savo priešus, 
kaip per paskutinius keturius 
šimtmečius buvo bandoma įgy
vendinti "koegzistencija", kas- 
ka rt turėjusią skaudžių pasėkų Va
karams. Knyga nenoromis suke
lia minčių, kuo turės pasibaigti 
šioji penktoji "koegzistencija", 
nes Rusijos valdytojų viešpata
vimo metodai ne daug ką pasi
keitę.

Autorius nekalba nei apie kraš 
tus, kurie randasi Europos rytuo
se, nei apie komunistinių valsty
bių santykius su vakarų demokra
tijomis, bet plačiai apžvelgia tik-

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.

tai Rusijos ekonominę istoriją. 
Galima spręsti, kad akstiną šiai 
knygai davė netolimos praeities 
įvykiai. Kai sovietai paleido pir
mąjį sputniką, pirmieji išbandė 
tarpplanetines raketas ir pirmie
ji pasiekė erdvę, Vakaruose ne
tikėtai greit pasklido nuomonė, 
kad rusai pasiekę daug aukštes
nį laipsnį technikoje, negu Vaka
rų kraštai.

Šis klausimasbuvo Vakarųpla- 
čiai diskutuojamas ir ieškoma 
priežasčių, kaip tokia pirmenybė 
buvo pasiekta tokiu trumpu lai
ku. Dauguma rado tam priežastį 
rusų auklėjimo sistemoje, bru- 
talinėje valdymo santvarkoje, 
kuri susiaurino gyventojų pra
gyvenimo lygį, tuo keliu įgytą
sias lėšas investavus ginklavi
mosi pramonėje. Baimė dažnai 
pasiekė net isteriją, ypač ma
žesnėse Vakarų valstybėse. So
vietų įtaka mažiau išvystytuose 
kraštuose žymiai priaugę ir Va
karuose kilo nepasitikėjimas sa
vimi.

W. Kellerio tikslas yra sukel
ti pasipriešinimą šiam masiniam 
mažavertiškumo kompleksui. Pla
čia informacija, skaitlinėmis ir 
kitomis žiniomis jis įrodo, kad 
rusų tariamas pranašumas - tai 
ne jų pačių darbo išdavos, bet 
visumoje iki pat komiškų smulk
menų perimtas iš vakariečių, iš- 
elgetaujant, atperkant, išvilio- 
jant, slaptai nukopijuojant arba 
net paprastai pavagiant.

Visa tai parodyta gilioje is
torinėje perspektyvoje. Medžia
ga šiam darbui rinkta virš 30 
metų. Galutiniame apipavidalini
me jis apima Rusijos ekonominę 
ir tecnhikos istoriją 1000 metų 
laikotarpyje.

Stebina faktai, kad visame 
mums žinomame Rusijos istori
jos laikotarpyje keičiasi koegzis-

stingsta, dalinai pasimiršta, ne
suprasti ir netęsiami ima nykti. 
Po kelių šimtų metų mongolų jun
go rusai, neišskiriant nei valdo
vų, vėl gyvena medinėse lūšno
se ir nebemoka nei skaityti, nei 
rašyti. Iš seniau užsilikę tiktai 
despotizmas, dvaro apeigos ir 
vergija.

15 a. pabaigoje ir 16 a. pra
džioje pirmą kartą rusų valdovai 
pradeda kreipti dėmesį į vaka
rus. Atvyksta italų architektai ir 
ima statyti pilis pagal savo ša
lies pavyzdžius, kopijuojant grai
kų senuosius pastatus, sukuria 
bažnyčių statybos stilių ir paga
lbaus pastato ir Kremliaus tvir
tovę. Kitus meno ir amatininkys
tės kūrinius atsineša vokiečiai ir 
švedai. Maskvoje carų specialis
tams įrengiama atskira didelė 
miesto dalis. Tačiau Jonas III , 
o tuo labiau Jonas IV (Žiauru
sis) trokšta įsigyti vakariečių 
ginklų; , nes rusai tuo tarpu dar 
tebevartoja priešistorinės išvai
zdos saikokus ir vilyčias. Vokie
čiai ir anglai pirmieji atgabena į 
Rusiją pirmuosius pabūklus, o 
paskui lieja juos vietoje. Jie įren
gia ir pirmąsias geležies kasyk
las. Tačiau žemdirbiai vis dar 
tebevartoja medinius arklus, nes 
visa iškastoji geležis suvartoja
ma ginklams. Svetimšaliai vado
vauja kariuomenei, kuri užver
buojama užsienyje. Tiems pri
jungiami baudžiauninkų pulkai, 
kurie moka tiktai rėkauti ir - 
žūti. Kada jau atrodo, kad iš 
Vakarų gauta viskas, kas rei
kalinga, koegzistencija baigia
si. Kai Jonui Žiauriajam atro
do, kad ginklų jau gana, jis už
puola Vidžemę ir Estiją, per ku
rias visą laiką ėjo prekės iš už
sienio ir specialistai. Vidžemę 
Jonui pasilaikyti nepavyksta, už
tat jis ją išgriauna iki pamatų.

Po to rusų pavojus susilpnė
ja kokiam šimtui metų. Kai kovų 
laimėjimai baigia pranykti, rusų 
valdovai vėl pradeda siekti koeg
zistencijos. Užsienio specialis
tai - pirkliai, navigatoriai, ama-
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tininkai, statybininkai užplūsta 
Rusiją ištisais būriais. Petras I 
šią srovę dar padidina. Jis yra 
pirmas Maskovijos valdovas, ku
ris pats vyksta į Vakarus - mo
kintis amatų. Tačiau jo pagrin
dinis tikslas - suvilioti specia
listus, apgaulėmis išgauti kari
nes paslaptis, šnipinėti ir papir
kinėti. Olandai 'ir anglai jam pa
stato pirmuosius karo laivus. Pa
sinaudojant tuo būdu gautais pa
vyzdžiais, užsienio amatininkai 
talkininkaujant 25.000 prievar
taujamų baudžiauninkų, Petrui 
per vieną žiemą ant Dono krantų 
pastato 29 karo laivus ir 1000 
valčių. Šio laivyno pagelba jis 
iš turkų atima Azovo tvirtovę, 
vėliau pavadinęs ją Taganrogu.

(Bus daugiau)

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE
APLANKYKITE

PARAMA
MinuiFCT MAISTO ir LIKERIŲ miUnLOI KRAUTUVĘ
2515 West 69 St. Marquette Parke

Telef. RE 7-1731

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Cbartered and Svparvfoad by th« United Stote* Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Fhano: Vlrginta 7-7747 John J. Kazanautkai, Pres.

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.

tencijos periodai, kuriuose rusai 
stengiasi su Vakarais sugyventi, 
kad juos išnaudotų su agresyviais 
posmais, kur rusai atkreipia 
prieš Vakarus jų pačių ginklus. 
Nei viename Rusijos istorijos 
laikotarpyje jos valdovai nesirū
pindavo savo gyventojų gerbūviu. 
Ginklavimosi periodai visuomet 
pagreitinami žiauriausios vergi
jos pagalba.

Rusijos istorija prasideda 
Nestoro chronikos legenda, kai 
krašte nebuvę jokios tvarkos ir 
rusai pasikvietę savo valdovais 
Švedijos vikingus. Tie ir atvykę 
862 m., ir nuo to laiko Rusiją 
nėra valdęs nei vienas tikras ru
sas. Valdovai kartais būdavę 
mišrūs, o dažnai net grynakrau
jai svetimšaliai, kuriems rusų 
tautos likimas visuomet būdavęs 
abejingas.

Tikėjimą, raštų ženklus, baž
nyčių statybos pradus rusai per
ėmę nuo graikų, bet sykiu ir Bi
zantijos herbą, valdovų dvaro 
santvarką ir - despotizmą. Visi 
taip perimtieji dalykai greit su

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT.................5th 4-95
2. BISQUIT 3 star Cognac........5th 4.98
3. CHIANTI Imported Wine Quo. . 0-98
4. MARTINI or '

MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98
5. GERMAN BRANDY

10 metų senumo .................. 5th 4-39
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY  .....................5th 5.29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA......... . . .  5th 3.59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT.......................... 5th 3.98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2.98 

10. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0-98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
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ARGI ALT SANTVARKA - 
ABSTRAKTINIS MENAS?

m.Čia matome Mažeikių miesto pakraštį su naujai pastatyta autobusų stotimi.

SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

DĖL B. K. NAUJOKO PASTABU APIE KOMUNIZMĄ

Aną dieną šioj vietoj buvo paminėtas vienas visiems 
viešai žinomas dalykas: kad Amerikos Lietuvių Taryba 
ir jos Vykdomasis Komitetas nėra visos Amerikos 

, lietuvių visuomenės rinkti atstovai, ir kad dėl to Taryba 
faktiškai nėra sutvarkyta demokratiniais pagrindais.

Naujienos nurodė, kad tokią nuomonę Dirvoje rašo 
”viepas po raidėmis ’vr’ pasislėpęs asmuo”. Naujieny 
asmuo, pasislėpęs netgi ne po raidėmis, o po visiškai 
tuščia vieta, štai kaip tą nuomonę atrėmė:

"Vadinasi, demokratija tai 'visuotiniai rinkimai’. De
legavimas tai 'ne demokratija’, šitoks demokratijos su
pratimas yra visai primityvus”.

Visai, kaip diskusijose apie abstraktinį meną. Jei 
kas pasako, kad "čia ne menas”, iš žinovų išgirsta nenu
galimą argumentą: "Tamstos supratimas apie meną pri
mityvus”.

Bet demokratija, o ypač Amerikos Lietuvių Tarybos 
santvarka, berods, dar nėra virtusi abstraktiniu menu. 
Čia dalykai regimi, ir jų tikrieji vardai žinomi. Tiesa, 
žinojimas kartais, netyčia ar tyčia, gali sušlubuoti. 
Bene bus tai atsitikę ir vienam asmeniui Naujienose, kai 
kitą dieną, dar kartą atpasakojęs ALT susikūrimo isto
riją, ėmė aiškinti, kad "demokratija būtų visai neprak
tiškas dalykas, jeigu ji turėtų kiekvieną klausimą spręsti 
visuotiniu balsavimu”... Ogi, rodos, kas apie demokra
tiją šį tą žinom, tai žinom, kad yra tiesioginė demokra
tija, kur tikrai maždaug kiekvienas klausimas sprendžia
mas visuotiniu balsavimu (ji praktiška tik nedideliam 
dažnai susirinkti galinčių dalyvių kiekiui), ir yra praktiš
kesnė demokratinė santvarka — reprezentacinė demo
kratija, kur visi dalyviai turi teisę periodiš
kai rinkti savo valios vykdytojus, ir kur išrinktieji yra 
atsakingi visiems tą teisę turintiems. Jeigu ir. tas 
Tarybos veikimui nepraktiška, tai kągi pada
rysi, bet tai reiškia ne ką kita, kaip tik tai, kad Tarybai 
yra nepraktiška tvarkytis demokratiniais pa
grindais ...

Naujienų asmuo sako, kad Amerikos lietuvių visuo
menė nėra respublika, tai ji negali turėti demokratiškai 
išsirinkto parlamento, ir kad Taryba nėra parlamentas, 
nėra reprezentacijos organas.

Dėl pirmojo teigimo yra pagrindo stipriai ginčytis.. 
Jeigu Amerikos lietuvių visuomenės susiorganizavimas 
yra pakrikas, tai tada, žinoma, ji negali turėti bendros, 
išsirinktos savo politinės reprezentacijos ir politinės veik
los vadovybės. Bet tai nereiškia, kad ši visuomenė iv 
negalėtų tampriau (nebūtinai atskiros respublikos 
forma) susiorganizuoti tokiam reikalui. Kodėl tokia ga
limybė taip paniekinamai atmetama?

Antrasis teigimas — kaip tik ii’ yra tas pats, ką 
vienas ir ne vienas asmuo seniai žino: ALT nėra visos 
Amerikos lietuvių reprezentacijos organas. Ji tik "sutar
tinio veikimo ir kovos’* organas, sudarytas šešių organi
zacijų susitarimo pagrindu.

Anot Naujienų asmens, "reprezentuoti lietuvius gali, 
žiūrint kur, ir rašytojai, ir teatro aktoriai, ir meninin
kai, ir šokėjai, ir dainininkai... Bet tai nėra politinė re
prezentacija”. Tiesa. Tik čia kažkaip primityviai pamirš
ta, kad, ir politiniame visuomenės vardu veikime esti 
dvejopas reprezentavimas: reprezentacija pagal 
m a n d a t ą ir reprezentancija be mandato. 
Taryba visos visuomenės mandato neturi ir ligi šiol, 
bent kai kurių savo autoritetų lūpomis, pareiškia nema
tanti reikalo jį turėti. O visuomenėje, ar bent jos dar 
neišaiškinto dydžio dalyje, vis daugiau pasigirsta balsų, 
tokio mandato reikalaujančių.

Jeigu maudai u paremtos reprezentacijos nėra, tai 
tariama, kad už tokią nesusiorganizavusią visuomenę 
veikti gali kas tik nori! Taryba, mandato ne
turėdama (ar turėdama jį tik iš šešių organizacijų vado
vybių, kurios pačios nebe visos linkusios aprobuoti tai, 
kas jų vardu dedasi), neturi jokio pagrindo drausti kam 
kitam irgi imtis reprezentuoti Amerikos lietuvių visuo
menę taip pat ir politinėje veikloje. Jeigu toks lygiagre
tumas nepageidaujamas, ypač, jeigu jis gali būti net 
žalingas, tai Tarybą sudariusioms organizasijoms pri
dera skubiai ir energingai išsiaiškinti, kaip ir į kokias 
Tarybos ligi šiol neaprėptas visuomenės grupes reikia 
išplėsti ligi šiol tik tarp šešių organizacijų galiojanti 
susi t a r i m ą.

Nebent pasirodytų, kad ėmus r i m t a i kalbėtis, 
entuziastų aktyviai veikime dalyvauti neatsiranda. Ta
rybą sudarančios organizacijos turėtų pagrindo pareikšti, 
kad reikalavimai praplėsti Tarybos rėmus ir patobulinti 
jos susitvarkymą bus buvę tik askiri. šioje visuomenėje 
dėmesio vertos reikšmės neturį balsai. Nebandžius išsi
aiškinti, niekas neturi teisės savo nuožiūra tuos balsus 
paniekinti. (vr)

KUR VISO TO PRIEŽASTYS?
Br. Raila ir St. Žymantas per 

Dirvos puslapius apkaltinę spau
dos bendradarbę S. Narkeliūnai- 
tę, padarę tai ne iš neapykantos, 
o su širdgėla, turėtų, kaip plunks
nos meistrams tai tinka, panag
rinėti ir priežastis, kodėl ji da
rė tai kuo ji kaltinama.

įsivaizduokim sau, kad ji pra
dėjo garbinti okupantą ne savo 
laisva valia, ne savo noru ir ne 

sava žurnalistine logika. Kadan
gi S.N. nėra jokia ligonis, nėra 
nesuprantanti reikalo, tai josnu- 
sigrjžimas nuo savo tautos yra 
komunistų išprievartautas. Kaip 
toji prievarta {vyko ar galėjo 
įvykti, mūsų didieji spaudos 
bendradarbiai turėtų žinoti ir 
išaiškinti tikrąjį inkvizitorių.

Reiktų išlukštenti visas logiš
kas aplinkybes ir padaryti išva
das.

Dirvos skaitytojai būtų dėkin
gi už atskleidimą užkulisinės ko
vos, vykstančio "sielų gaudymo" 
ir kokiu būdu neviena S.N. pateko 
kryžkelėje.

A.M. 
Detroitas, Mich

ALT IR REZOLIUCIJA.

A. Šemeta "Naujienų" Nr. 111, 
rašydamas apie Clevelando ALTo

B.K. Naujokas, atsakydamas į 
mano straipsnį "Prieškomunis- 
tinė veikla Amerikoje",sako,kad 
patyrimas komunizmo ant savo 
kailio nepadarėmusekspertais,o 
tik faktų liudytojais. Kalbėdamas 
apie komunizmo supratimą per 
patyrimą aš laikau savaime aiš
kiu dalyku, kad kalbama apie in
telektualiniai pajėgius, pakanka
mai informuotus asmenis, mo
kančius įvertinti įvykius ir juos 
apibendrinti. Ne visi lietuviai tik 
gali rėkti "ai, mane muša” 1 Su
sidaro įspūdis, lyg B.K. Naujo
kas dar mato kokį tai skirtumą 
tarp teoretinio - ideologinio ir 
praktiško komunizmo ir lyg tai 
tiki į kokį tai mistišką žengimą 
į komunizmą ir mano, kad bai
mę ir neapykantą sukėlė tik bū
dai ir metodai to '.'žengimo".

Betkokia teoretinė socialinė 
visuomenės konstrukcija neban
dyta įgyvendinti, neverta nei su
lūžusio grašio. Kaip inžinieriui 
man gerai žinoma iš patyrimo, 
kad negalima visko numatyti 
skaičiuojant ir planuojant kad ir 
nelabai komplikuotą mašiną. Vi
suomet atsiranda nenumatytų 

skyriaus metinį narių susirinki
mą, įvykusį š.m. balandžio mėn. 
29 d. neišvengė kaikurių netiks
lumų. Jo tvirtinimu, ALTo sky
riaus narių susirinkime buvo at
stovaujamos 27 organizacijos. 
Tiek žmonių dalyvavo tik susi
rinkime, bet dalis jų neatstovavo 
jokiai organizacijai. Kaikurioms 
organizacijoms atstovavo2-3na
riai, tai kaip jie galėjo atstovau
ti 27 organizacijoms?

Toliau A. Šemeta rašo: "Susi
rinkime dalyvavę 27 Clevelando 
organizacijų įgalioti atstovai, 
viešai balsuodami, taip pasisakė: 
17 atstovų už rezoliuciją, 1 prieš 
(Bendruomenės atstovas), 7 nuo 
balsavimo susilaikė ir dviejų or
ganizacijų atstovai, diskusijų 
metu aiškiai pasisakė už rezo
liuciją, dėl svarbių priežasčių 
negalėdami sulaukti balsavimo, 
iš susirinkimo turėjo išvykti ir 
balsavime nedalyvavo. Taigi, 
faktiškai už rezoliuciją pasisakė 
19, prieš 1 ir 7 susilaikė." Tai 
netiesa! Jei A. Šemeta būtų pa
sitikrinęs protokole balsavimo 
davinius, tai būtų radęs štai ką: 
17 už, 5 prieš ir 3 susilaikė, nes 
jie siūlė rezoliuciją ištaisyti. 
Pav. V. Jokūbaitis siūlė į rezo
liuciją įdėti punktą, kuriuo būtų 
pareikšta Dr. P. Grigaičiui pa
peikimas. Be to, jis pareiškė, 
jei rezoliucija, kokią siūlo sky
riaus valdyba, bus priimta, tai 
jis po protokolu nepasirašys. 
(Buvo susirinkimo sekretorium).

Tenka stebėtis, kokiomis tei
sėmis naudodamasis po rezoliu
cija pasirašė K. Žiedonis, kaip 
ALTo skyriaus pirmininkas, nes 
senoji valdyba prieš susirinkimą 
buvo atsistatydinusi, o naujoji 
valdyba buvo renkama po rezoliu
cijos priėmimo?

Tiesa, rezoliucija priimta bal
sų dauguma. Bet kas iš to? Rezo
liucija vienus smerkdama, o ki
tus girdama ALTo skyriaus or
ganizacijų atstovų tarpe sukėlė 
bereikalingus ginčus, užgaulioji
mus. Šis bereikalingai sukeltas 
erzelis, negali pasitarnauti sėk
mingam ALTo skyriaus darbui, 
tuo labiau, kai su visu kartumu 
persimetė J spaudą.

K. Gaižutis, 
Cleveland

ALGIRDAS NASVYTIS
reiškinių, dažnai visos mašinos 
planus paverčiančius niekais. 
Mašina vertinama tik išbandyta 
įr patikrinta. Jei žmogaus proto 
neužtenka paprastai mašinai, 
kaip galima suplanuoti sociali
nę sistemą su tiek daug reiški
nių ir faktorių, kada net nega
lima išaiškinti ir suprasti eilę 
ekonominių ir socialinių funkci
jų esamoje visuomenės struktū
roje.

Komunizmo teorija, taip pat 
vadinamas Sovietų Sąjungos žen
gimas į tikrojo komunizmo fazę 
per proletariato diktatūrą ir per 
socializmą tėra tik pasaka ma
žiems vaikams. Visi šie tvir
tinimai išnyktų ir Sovietų Są
jungoje per vieną akimirką jei 
papūginiai partijos šūkių kar- 
totojai neturėtų veiksmingos or
ganizacijos sukišti į kalėjimus 
visus tuos, kurie prieštarautų 
ar drįstų nepatikėti.

Mūsų patyrimas ir yra kaip 
tik stebėjimai ir liudijimai, kuo 
pavirto popierinė teorija gyveni
me. Lygiai kaip žmogaus inte
lektas nepajėgia be ilgų bandy- 
dymų teoretiškai sukurti naujų 
socialinių konstrukcijų, lygiai 
taip pat net ir aukščiau viduti
nio išsilavinimo žmogus nesuge
ba suprasti komunizmo sistemos 
mechanizmo, jeigu jis yra išau
gęs Vakarų civilizacijos kapita
lizmo sistemoje ir tesugeba ste
bėti komunizmą tik iš paviršiaus.

Vakariečio vaizduotėje negali 
tilpti vartojamų metodų niekšin- 
gumas, toks nepaprastas žmo
gaus laisvės ir proto išprievar
tavimas. Jis negali įsivaizduo
ti, kaip žmogus reaguoja susi
tikdamas su absoliutiniu teroru.

Jeigu vakarietis stebėtojas ga
lėtų įlysti į tikrą Sovietų Spajun- 
gos piliečio kailį keliems mėne
siams, jam tada atsidarytų akys. 
Lygiai kaip atsidarė akys mums.

Kiek žmonių bėgo iš Lietuvos 
nuo pirmosios okupacijos ir kiek 
nuo antrosios?

B.K. Naujokas tvirtina kad Ame 
rikos Universitetuose nėra in- 
doktrinacijos. Čia galima ginčy
tis dėl termino. Gal būt būtų 
tiksliau pasakius, kad Amerikos 
Universitetai, lygiai kaip ir visi 
kiti pasaulyje, studentą nuteikia. 
Kaip kitaip galima pavadinti kad 
ir tokį pareiškimą vieno iš ži
nomųjų lietuvių, čia brendusio 
intelektualo, kad komunizmas yra 
ateities sistema, nes darodides- 
nę pažangą už kapitalizmą ir kad 
kolektyvai yra geriausia ūkinin
kavimo sistema, nes leidžia di
džiausią mechanizaciją ir tikslų 
darbo pasidalinimą.

Minėdamas knygas jaunimui aš 
neturėjau galvoje teoretinių vei
kalų apie komunizmą ir Sovietų 
Sąjungą. Jeigu kas sugebėtų toje 
srityje parašyti puikius veikalus, 
terašo juos anglų kalba plačia
jam pasauliui. Aš turėjau galvo
je faktinį supažindinimą su Lie
tuvių tautos kančiomis, naikini
mu ir priespauda. Reikia džiaug
tis kad per tas porą savaičių 
pasirodė dvi naujos knygos toje 
srityje.

B.K. Naujokas tvirtina kad Ame 
rikos Universitetuose studentai 
turi nepalyginamai platesnes są
lygas komunizmui kaip doktrinai 
ir kaip akcijai pažinti. Žinoma, 
kad beveik visuose Amerikos 
Universitetuose dėstoma Sovietų 
Sąjungos konstitucija, bet vargu 
ar sakoma, kad ta konstitucija 

yra nevykdoma ir tėra parašyta 
naiviems užsienio profesoriams 
skaityti.

Prieš pusmetį Clevelande, 
Western Reserve Universiteto 
salėje, žinomas Harvardo teisių 
profesorius tvirtino, kad Sovietų 
politiniai teismai yra objektyvūs. 
Jis buvęs Maskvoje ir dalyvavęs 
vieno piliečio byloje, kuris buvo 
kaltinamas politine neištikimybe 
ir buvęs išteisintas. O ar jis 
žino, kur dingo virš 10 milijonų 
žmonių? Aš esu tikras, kad var
gu ar vienas iš tūkstančio Ame
rikos studentų žino, kas atsitiko 
su sena ir garbinga totorių tau
ta Kryme. Net gi niekas nežino 
Rytprūsių likimo, nes Amerikos 
spauda tą nuo amerikiečių sle
pia.

B. K. Naujokas mini Andra- 
šiūno straipsnį kur tvirtinama, 
kad Kolumbijoje siekiama drąs- 
tiškų socialinių reformų. Viena 
iš didžiausių propogandinių klai
dų, kurią daro Amerikos atsa
kingi politikai, tai tvirtinimas, 
kad Pietų Amerikoje, Azijoje ir 
kitur reikia socialinių reformų 
plačiųjų masių būviui pagerinti, 
nes kitaip ten ateisiąs komuniz
mas. Tai yra lygu tvirtinimui, 
kad komunizmas padarytų soci
alines reformas ir pakeltų pla
čiųjų masių gerbūvį.

Kur komunizmas yra pakėlęs 
masių gerbūvį? Aš nežinau, kaip 
gyvena šiandien neturtingas Pie
tų Amerikos ūkininkas, bet esu 
tikras kad prieš šešiasdešimt 
metų jis gyveno blogiau. O So
vietų Sąjungoje prieš šešiasde
šimt metų ūkininkas valgė geriau 
dirbo mažiau ir galėjo nusipirk
ti daugiau reikmenų. Kad jo vai
kai eina šiandieną Į mokyklą, 
kad jis turi mažą radijo priim
tuvą ir galbūt seną dviratį, tai 
nėra komunizmo nuopelnas, bet 
žmonijos technologiška pažanga. 
Didelis nuošimtis Afrikos juo
dukų, gyvenančių primityviose 
sąlygose šiandieną jau turi radi
jo aparatus.

Mažeikių bažnyčia, pastatyta 1936 metais.

Naujoje Mažeikių miesto dalyje.

Vietoje netiesioginės komuniz
mo propogandos Pietų Amerikos 
ūkininkams reikėtų aiškinti, kaip 
praktiškai veikia Sovietų Sąjun
gos kolchozai, kiek žmogus dir
ba ir kiek uždirba. Visų šalies 
gyventojų pažanga rūpi visoms 
politinėms sistemoms. Tai nėra 
jokia socializmo ar kitokio izmo 
privilegija. Kol mes to nesupra
sime, būsime nesąmoningi komu
nizmo bacilos nešėjai.

B.K. Naujokas reiškia nuomo
nę kad mums reikia daugiau kon
centruotis Lietuvos laisvės kovos 
plotmėje. Jis mano, kad reikia 
žiūrėti skirtumą kovojeprieš ko
munizmą, prieš Kremliaus val
džios užmačias ir prieš rusišką 
nacionalizmą. Praktiškai tos trys 
kategorijos nėra išskiriamos. 
Laimėjimas prieš vieną iš tų 
kategorijų neišvengiamai veda 
prie kitų sužlugimo. Komunizmą 
interpretuojantieji rusai žengia 
po tarptautinio komunizmo vėlia
va. Taigi, į tą vėliavą reikia tai
kyti. Koks tikslas būtų tvirtinti 
kad komunizmas gal būt ir pusė 
bėdos, bet niekam tikę rusai.

Šiandieną didžiausia pasaulio 
problema yra komunizmo pliti
mas ir Vakarų Pasaulio su ko
munizmu šaltasis karas. Taigi 
tiksliausiai yra veikti toje sri
tyje kuri traukia žmonijos dėme
sį. Žinoma, Lietuvos ir Baltijos 
tautų laisvė yra vienas iš aktu
alių argumentų toje kovoje.

CHICAGOS PARENGIMŲ
— KALENDORIUS _

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 vai. 
vak.

GEGUŽĖS 27 D. Ateitininkų 
Sendraugių šeimos šventė Jau
nimo Centre.

BIRŽELIO 3. D. Vargoninkų 
Sąjungos 50 metų sukakties proga 
ruošiama "Mažoji dainų šventė” 
Marijos gimnazijos salėje.

BIRŽELIO 9 D. Cicero Aukš
tesniosios Lituanistikos Mokyk
los abiturientų išleistuvės para
pijos salėje.

BIRŽELIO 17 D. BALFo Chi
cagos apskrities piknikas Bučo 
darže, Willow Springs, III.

BIRŽELIO 23 D. Chicagos Lie
tuvių Moterų Klubo Gintaro ba
lius Sotith Shore Country klube.
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AR LITUANISTINĖ MOKYKLA TIK ŠEIMOS REIKALAS
ŠĮ klausimą iškėlė Pr. Kara

lius DIRVOJE balandžio 27.1962.
Tai yra labai svarbus ir gy

vybinės reikšmės klausimas. 
Nors ir pavėluotai jis keliamas, 
bet geriau vėliau, negu niekada. 
Šiuo klausimu vertėjo žymiai 
anksčiau padiskutuoti spaudoje, 
organizacijų susirinkimuose bei 
jų valdybų posėdžiuose, kol dar 
nebuvo (sipilietinusi pažiūra - 
mokykla smulkus reikalas, pri
klauso tik tėvams.

Mokykla - lietuvybės židinys.
Daugelis kas kalbėdamas ar 

rašydamas apie lietuvių kalbos 
bei tautinės kultūros išlaikymą 
jaunojoje kartoje visą atsakomy
bę suverčia tėvams. Iš esmės 
šis teigimas nėra klaidingas, bet 
nereikia nuvertinti ir mokyklos 
reikšmės. Mokykla, kur ji be
būtų prisiglaudusi - svetur, ar 
po savu dangum,-ji visuomet bu
vo ir yra svarbiausias tautinės 
kultūros šaltinis. Mokykloje su
formuojamas žmogus su Įsitiki
nimais ir Įsipareigojimais tautai, 
tėvynei ir visuotinam gėriui.

Nėra reikalo čia ilgiau apsi
stoti ir aiškinti, kad pagrindi
nis mūsų uždavinys - lietuvybės 
išlaikymas. Tam reikalui mes 
daug ir aukojamės. Steigiame 
organizacijas, telkiame fondus, 
organizuojame kongresus, damų 
ir šokių šventes, jungiamės Į 
kultūrinius sambūrius ir visa 
tam nemažas sumas suaukojame. 
Ir visa tai darome, kad patys 
save išsilaikytume. Bet pamir
štame vieną dalyką, kad be lie
tuviškos mokyklos lietuvybės ne
išlaikysime. Visa ką mes dabar 
darome ir visos mūsų sukurtos 
vertybės žlugs, jei mes neišug
dysime jaunosios kartos mūsų 
uždaviniams paveldėti.

Tautinės egzistencijos kelyje 
šeima yra pirminė kibirkštis, 
Įžiebianti tautinę gyvybę, o mo
kykla - pagrindinis lietuvybės 
židinys, pats didysis tautos eg
zistencijos ramstis. Todėl mo
kykla nėra vien tik šeimos rei
kalas, bet mūsų visų gyvybinis 
reikalas, ir mes, neatsižvelgiant 
Į tai, ar turime, ar neturime vai
kų, - privalome be sąlygų Įsi
jungti Į mokyklų išlaikymą;

Mokyklų padėtis.
Dabartinė lituanistinių mokyk

lų padėtis nėra tikra. Jų egzis
tenciją sunkina šios aplinkybės:

1) mes gyvename plačiai iš
sisklaidę. Didelių ir gausių ko
lonijų nedaug turime. Didesnė- 
sekolonijose lituanistinių mokyk
lų sunkumai lengviau nugalimi, 
o mažesnėse kolonijose mokyk
los sunkiai išsiverčia, tiesiog 
skursta ir nyksta. Visos litua
nistinės mokyklos, tik su maža 
išimtimi, yraprisiglaudusiospa
rapijinėse mokyklose iš klebonų 
malonės ir prielankumo šiam 
reikalui. Bet jos ten yra Įna- 
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mės. Mokykla neturėdama savų 
patalpų, negali sukurti reikiamos 
mokyklai aplinkumos, todėl jos 
mūsų vaikams nepatrauklios, 
kaip ir primestinos.

Užsiminus mokyklos patalpų 
reikalą, susiduriame su paradok
sišku reiškiniu. Ir tai visuotinu. 
Mes patys kas metą tūkstančius 
surenkame mokykloms išlaikyti 
ir joms namus perkame už Ame
rikos kontinento ribų, mes sie
kiame milijoninio fondo, mes su
gebame talkos būdu organizaci
joms pastatyti namus, bet savų 
lituanistinei mokyklai namų ne
turime! Iš viso visoje Ameriko
je mes neturime tipiškos lietu
viškos mokyklos pavyzdžio.

Argi .savi i lituanistinei mokyk
lai namai nebūtinas reikalas? Ar
gi tipiškos lietuviškos mokyklos 
pastatas nereali svajonė ir nie
kuomet nepasiekiamas dalykas? 
Atrodo, kad mes čia jau nebe- 
telpame savuose noruose. Svajo
jame apie didingas erdvias mo
kyklai patalpas su moderniau
siais Įrengimais, bet nepagalvo
jame, kad šeštadieninei mokyk
lai pakaktų tipiškos lietuviškos 
keturių ar šešių skyrių mokyk
los namo. Ar tai neįmanomas 
dalykas bendromis jėgomis? Tik 
reikia ryžto.

2) Mokyklų išlaikymas.
Kas metą mokyklų išlaikymas 

sunkėja, ypačiai mažesnėse ko
lonijose. Ten kur daugiau vaikų, 
tėvai mažesniais mokesčiais ap- 
sidėję, sudaro pakankamai lėšų 
mokyklai išlaikyti, o mažesnės 
kolonijos tiesiog neišsiverčia nei 
parengimais nei aukų rinkimu. Iš 
ten ateina pageltos šauksmas.

Iš tos padėties išplaukia kitos 
negerovės. Mažesniųjų kolonijų 
tėvams per brangiai kaštuoja li
tuanistinis vaikų mokymas. Okai 
tokioje mokykloje atsiranda ne
pajėgiančių Įmokėti apdedamųjų 
mokesčių, tuomet šios mokyklos 
tėvų komitetas patenka Į didelius 
sunkumus ir kaip jau Įprasta - 
neištęsi Įsipareigojimų. Dėl tų 
priežasčių ir mokytojams atly
ginimas nevienodas.

Remiantis vienos apygardos 
anketų duomenimis mokytojams 
atlyginimai už pamokas šiuo me
tu svyruoja tarp $0.50 ir $2.50. 
Yra dirbančių ir veltui,, iš pasi
šventimo. Visa tai nepastovu ir 
neužtikrinta. Šie reiškiniai iš 
pagrindų griauna lituanistinių 
mokyklų sistemą. Atsiranda ke
leriopo laipsnio mokyklos ir mo
kyklėlės. Pagal atlyginimą. Mo
kyklose paprastai darbas vyksta 
patenkinamai ar net gerai, o mo
kyklėlėse dažnu atveju - vaikai 
pašoksime, padainuosime, pa
deklamuosime! - tuopradedamas 
ir baigiamas lituanistinis švie

timas.
3) Mokyklos stiprybė ir silp

nybė.
Būtų klaidinga mokyklos lyg

menį vertinti vien tik ekonomi
niu pagrindu. Yra ir kitų veiks
nių, kurie mokyklos vardą kelia, 
arba žemina.

Nūnai vis dažniau girdimas 
mokytojų nusiskundimas, kad J 
lituanistines mokyklas ateina 
vaikai jau su stipriu anglišku 
akcentu ir dažnu atveju sunkiai 
besusikalbama su jais lietuviš
kai. Čia jau tėvų ir mokytojų 
bendra problema. Ir ją spren
džiant, dažnai nuslĮstama nuo 
pagrindinių principų. Kai kurie 
lengvesni mokytojai ima derin
tis prie aplinkybių ir daryti nuo
laidas vaikams. Mažiau besilai
koma programų ir mažesnius 
reikalavimus stato vaikams. Tai 
pakenkia lituanistiniam mokslui 
ir pačiam mokyklos vardui. Pa
kerta visuomenės pasitikėjimą 
mokykla ir Į tokią mokyklą pra
dedama žiūrėti, kaip Į reklamą 
be atsakomybės. O vaikai pasi
jaučia atpalaiduoti nuo mokymo
si ir jie niekuomet neĮsijungs Į 
rimtą darbą.

Čia tenka priminti vienas iš 
pagrindinių princių, jog mokyk
los stiprybė glūdi ne nuolaido
mis ar prisitaikymu aplinky
bėms. Griežtas laikymasis lie
tuviškos mokyklos tradicijų, kie
tas reikalavimas lituanistinių bei 
kalbinių žinių, drausmingumas ir 
susiklausimas - yra stipriausias 
laidas mokyklos vardui ir stip
rybei. Mokyklos lygiui kelti, tė
vų talka neišvengiama. Veltui bus 
visos pastangos lietuviškai išmo
kyti vaikus šeštadieniais, jei tė
vai kasdieną namuose su vaikais 
praktikuosis angliškai.

Iš viso Į lituanistinĮ švietimą 
reikia žiūrėti su visu rimtumu ir 
atsakomybe. Negalima tenkintis 
vien tik gerais norais ir persū
dytomis deklamacijomis. Reikia 
planingo ir Įtempto darbo ir pas
tangų. Į ŠĮ darbą lygiai turėtų 
rikiuotis mokykla, tėvai ir vi
suomenė.

4) Visuomenės parama.
Norint užtikrinti lituanistinĮ 

švietimą visose lietuviškose ko
lonijose ir mokslo lygĮ pakelti, 
pirmiausia turime sustiprinti 
ekonomiškai lituanistines mo
kyklas. Tam tikslui ir reikalinga 
visuomenės parama. Tik ji tu
rėtų būti visuotina, planinga ir 
pastovi.

Išlyginant visus nesklandumus 
pirmiausia reiktų siekti vienodo 
mokesčio už lituanistinĮ švieti
mą ir vienodo mokytojams atly
ginimo už pamokas. Per tiek me
tų šios problemos nepasisekė ne 
tik išspręsti, bet ją visuotinai iš
judinti. Bevaikės šeimos, vien
gungiai ir atskiros organizacijos

Paaiškinimas dėl LRS skyriaus 
Vienybėje uždarymo

Kadangi numatytas LRS sky
rius Vienybėje pasidarė viešu 

nesijungia Į apylinkės mokyklos 
išlaikymą, o kitos kolonijos ne
randa reikalo padėti. Taip ir vil
kinamas reikalas iki mokyklos 
užsidaro.

Ko trūksta mums šiuo klausi
mu? Pirmiausia bendro suprati
mo apie lituanistinio švietimo 
svarbą. Trūksta mums taip pat 
ir bendro pajautimo ir atsakomy
bės prieš tautos ateitĮ. Šis klau 
simas bendru sutarimu ir bend
romis jėgomis išsprendžiamas. 
Reikia tik kieto nusistatymo ir 
pastangų.

Mes tiek surenkame Lietuvos 
laisvinimui, labdarai ir kultūros 
reikalams aukų! Mes aukojame 
net tūkstantinėmis Lietuvių Fon
dui, kurio Įstatuose lituanistinis 
švietimas sąmoningai, ar ne są
moningai, nepaminėtas! Iš to iš
plaukia pagrindas rūpintis litu
anistiniu švietimu atskirai. Ne
jau nesirastų aukų ir aukų rinkė
jų lituanistiniam švietimui?

Ar tai būtų naujas fondas? Aiš 
ku ne. Tam uždaviniui vykdyti 
visiškai paranki ir patikimiau
sia ALB organizacija. Sakysime 
apylinkės renka aukas ir siun
čia Centro Valdybos kason, o 
Švietimo Taryba pagal reikalą, 
jas skirsto mokykloms. Kontro
lės komisija užtikrintų visuome
nę, kad siunčiamos aukos teisin
gai skirstomos.

Būtų gražu ir tiesiog pavyz
dinga, jei visos organizacijos, 
kurios tik Įsikūrė lietuvybės iš
laikymo tikslu, atskiri asmenys 
Įsijungtų Į bendrą lituanistinio 
švietimo talką ,

ginčų objektu dėl paskutinių me
tu užimtos Vienybės linijos ir 
originalus pareiškimas dėl to 
skyriaus uždarymo Vienybės red.

buvo sauvališkai pakeistas - no
riu prašyti vietos paaiškinti kas 
tą skyrių uždarė ir kodėl jis bu
vo uždarytas.

Pirma, noriu kategoriškai pa
brėžti, kad tas numatytas LRS 
skyrius buvo uždarytas ne Vie
nybės red., kaip savo pareiški
me Vienybė (Nr. 14) nurodo, bet 
LRS Komiteto, skyriaus red. pa
siūlius. Ir tas Įvyko ne dabar, 
bet tuoj po pirmojo nesėkmingo 
Vasario 16 numerio pasirodymo. 
Jis buvo uždarytas todėl, kad 
Vienybės red. ne tik sulaužė vi
sus susitarimo nuostatus ir tą 
skyrių taip išdarkė, išbraukyda
ma ar neĮdėdama kai kurių str., 
bet svarbiausia, tie išbraukimai 
davė rimto pagrindo Įtarimams 
dėl Vienybės užimtos linijos gy
vybiniais mums lietuviams klau
simais, pav., Įžanginio žodžio iš
braukimas, kuriame buvo akcen
tuotas antikomunistinės kovos 
reikalingumas.

Tie Įtarimai nebuvo pašalinti, 
bet toliauužsispyrusiai ginami po 
Įvairiom nekaltom skraistėm ir 
tariamais Lietuvos gyvenimo pa
žinimais, todėl, savaime supran
tama, kad nepradėtas darbas ir 
bent koks tolimesnis bendradar
biavimas su Vienybe turėjo būti 
nutrauktas.

Henrikas Žemelis

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

51/Qf MOKAME UŽ BONU 
MA TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

& LOAN ASSN.
U41 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius

Blshop 2-1397

Vertė J. P. PALUKAITIS
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— Negirdėta. — pritarė Reinoldas. — žinoma, kad 

reikėjo imtis kokiu nors priemonių.
— Visiškai teisingai. — nusišypsojo Szendro, ir tai 

buvo pirmas kartas, kada Reinoldas pamatė ji nusišyp- 
santį — ir tas staigus baltų, lygių dantų blykstelėjimas, 
tos aplink akis susiklosčiusios raukšlelės šiam šaltam ir 
rezervuotam veidui suteikė kitą išraišką. — Kvailiausia, 
kad tokiomis progomis Į tinklą pakliūva žuvų, kurių visai 
nesiruošta gaudyti.

— Kaip pavyzdžiui aš?
— Kaip pavyzdžiui tamsta. Todėl aš jau Įpratau to

kių akcijų metu laikytis netoli policijos kontrolinių punk
tų. Priemonė, kuri, deja, apsimoka tik labai retais atve
jais: tamsta esi tik penktasis, kurį per pusmetį ištrau
kiau iš policijos nagų. Deja, tamsta esi ir paskutinysis. 
Ankstesniais atvejais tuos kvailius prigrasindavau, kad 
jie nė žodeliu neprasižiotų, jog jie kada nors matę mane 
arba suimtąjį, šiandien, kaip žinote, jie jau buvo Įspėję 
Budapešto centrinę, ir šiuo metu jau visos policijos nuo
vados ir kontroliniai punktai bus gavę įsakymus ieškoti 
žmogaus, kuris apsimeta AVO valdininku.

Reinoldas nusivylęs spoksojo į Szendro.
— Taip, bet,dėl Dievo meilės, jie gi aiškiai tamstą 

matė! Mažiausiai penki iš policininkų tamstą tiksliai įsi
žiūrėjo. Tamstos išvaizdos aprašymas atsidūrė Buda
pešte anksčiau, negu ...

— Tai! — Szendro tingiai nukratė truputį pelenų 
nuo savo rankovės. — Maža tai padės tiems idiotams. 
Be to, aš nesu sukčius — aš esu tikras AVO valdininkas. 
Ar tamsta buvai tuo suabejojęs?

— Ne, nebuvau, — pasakė Reinoldas.
— Na, matai, — Szendro tingiai atsisėdo ant rašo

mojo stalo, užmetė koją ant kojos. — Be to, pone Reinol- 
dai, aš turėčiau tamsią truputį atsiprašyti dėl kiek per
daug baimę žadinančios kelionės. Iš karto man reikėjo 
nustatyti, ar tamsta tikrai esi Vakarų agentas, taigi, 
žmogus, kurio mes laukėme, arba gal reikėjo tamstą kur 
nors laukuose išsodinti ir patarti išnykti iš akiračio. Ta
čiau, kai pasiekėme miesto centrą, man dingtelėjo dar 
kita, ir labai nemaloni galimybė.

— Kai tamsta sustojai Andrassy Ut? — paklausė 
Reinoldas. — Tamsta Į mane tada pasižiūrėjai labai keis
tai, švelniai išsireiškiant.

— žinau. Man kaip tik dingtelėjo mintis, kad tamsta 
gali būti AVO šnipas, sąmoningai Įkištas į mano rankas,

ir todėl tamstai nereikia bijoti vizito į Andrassy Ut. Prisi
pažįstu. kad anksčiau turėjau pagalvoti apie tokią gali
mybę. Kaip ten bebūtų, kai tik tamstai pasakiau, kad 
noriu tamstą vesti į slaptąjį-rūsį. tamstai būtų tuoj pat 
paaiškėjęs mano įtarimas, tamsta būtum tuoj pat suvo
kęs. kad jau nebegalėsiu palikti tamstos gyvo, ir tamsta 
būtum rėkęs garsiai, kiek pajėgdamas. Tačiau tamsta 
nieko nepasakei, ir aš bent galėjau suvokti, kad tamsta 
nesi šnipas. Ak, Jansci, ar galėčiau akimirkai atsipra
šyti? Tamsta žinai, kodėl.

— žinau, bet paskubėk. Ponas Reinoldas atliko toli
mą kelionę iš Anglijos nė dėlto, kad parymotų ant Mar- 
gitos tilto ir akmenukus Į Dunojų pamėtytų. Jis turi 
mums labai daug papasakoti.

— Tai, ką turiu pasakoti, skirta vien tamstos au
sims, — pasakė Reinoldas. — Tai pulkininkas Macinto- 
shas man labai griežtai įkalė.

— Pulkininkas Szendro yra mano dešinioji ranka, 
pone Reinoldai.

— Gerai. Bet tik judviem abiem.
Szendro nusilenkė ir išėjo. Janscis atsisuko į savo 

dukterį.
— Atnešk vyno, Julija. Manau, dar turime butelį

Villanyi Furmint?
— Pažiūrėsiu.
Ji ėjo link durų, kai Janscis šūktelėjo:
— Vieną akimirką, Julyte. Sakyt, pone Reinoldai, 

kada paskutinį kartą valgei?
— šiandien rytą, prieš dešimtą valandą.
— Tai tamsta turi būti baisiai alkanas. Julija?

- Pažiūrėsiu, ką galėsiu surasti, Jansci.
— Ačiū, tačiau pirma atnešk vyno. — Jis atsisuko į 

jaunuolį, kuris neramiai vaikštinėjo. — Imre, tu nueik 
ant stogo. Pasidairyk, ar oras švarus. Tu, Sandorai, pasi
rūpink automobilio numeriais. Sudegink tuos ir prikabink 
naujus.

— Sudeginti? — paklausė Reinoldas, Sandorai išei
nant. — Ar tai galima?

— Mes turime dideles numerių atsargas, — nusi
šypsojo Janscis. —- Visi mediniai, trigubos faneros. Pui
kiai dega. O, tu dar radai Villanyi butelį.

— Taip, bet tai paskutinis. — Jos plaukai jau buvo 
sušukuoti, ir ji draugiškai nusišypsojo Reinoldui, smal
siai peržvelgdama jį mėlynomis akimis. — Ar galite dar 
dvidešimtį minučių palaukti, pone Reinoldai?

— Jei jau reikia, — atsakė jis nusišypsodamas. — 
Bet bus gana sunku.

— Pagaminsiu galimai greičiau, — pažadėjo ji.
Jai išėjus, Janscis atkimšo butelį ir įpylė šalto baltojo 

vyno Į du stiklus.
— Į tamstos sveikatą, pone Reinoldai — ir kad vis

kas gerai pasisektų.
— Ačiū.
Reinoldas gėrė vyną lėtai, pasigardžiuodamas ir nega

lėjo atsiminti, kada jo gomurys yra buvęs taip išdžiūvęs. 
Jis parodė galva j vienintelį to pliko ir niūraus kambario 
papuošalą — fotografiją sidabriniuose rėmeliuose, kuri 
stovėjo ant Janscio rašomojo stalo. — Nepaprastai geras 
ir panašus tamstos dukters paveikslas. Vengrijoje jūs 
turite gerų fotografų.

— Aš pats fotografavau, — nusišypsojo Janscis. — 
Tamsta sakai, kad tai geras paveikslas. Prašau pasakyti 
man atvirai. Man vis teberūpi nustatyti, kaip tiksliai 
tamsta gali ką nors stebėti.

(Bus daugiau)
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• Vladas Filius, Western 

Reserve University studen
tas iš Clevelando, pasiuntęs, 
kelis / laiškus Lietuvos rei
kalu JAV Prezidentui, gavo 
iš Prezidentūros atsakymų, 
kuriame minimas Preziden
to dėkingumas už primini
mą padėties, liečiančios Lie
tuvos nepriklausomybę. Pa
dėka išreiškiama taip pat 
už pareikštas gražias min
tis apie Ameriką. Laišką 
pasirašė specialus Preziden
to asistentas Ralph A. Dun- 
gan.

Vladas Pilius, Dirvos 
skaitytojas, studijuoja fizi
ologiją Western Reserve 
Universiteto Medicinos mo
kykloje.

• Nedaug laikė beliko 
”Lithuanian Village” akci
joms įsigyti. Nedaug akcijų 
ir liko pardavimui. Lietu
viams garbė, ugdant ir ple
čiant savo organizacijų eko
nominius pagrindus.

• Stroh’s alaus gamykla 
Detroite gegužės 17 pakvie
tė Clevelando tautybių lai
kraščių redaktorius susipa
žinti su bendrovės išvystyta 
pažanga per pastaruosius

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hi 2-4450
642 Meadow Laie Dr. 
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AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIU 
KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
laiką.

Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 
visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

EAST CLEVELAND — 13515 EL Cl.ID AT SUPERIOR AVĖ.'
SAVINGS

EARN

0/ SUPERIOR
/0 SAVINGS

A ( COUNTS

OPEN EYERY SATURDAY UNTIL 2:30

HOME AND J
y REMODEUNO LOAN3 Į

IN TOVCS OFFiCE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, 1

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

4-rius metus. Stroh’s šiuo 
metu yra viena iš sparčiau
siai augančių alaus gamyk
lų visoje Amerikoje. Dirvą 
šioje išvykoje atstovavo 
red. J. P. Palukaitis.

• Lietuvių Prekybos Na
mų (6905 Superior Avė.) 
paskelbti gegužės mėnesio 
nupiginimai visoms medžia
goms ir kitiems dalykams 
siunčiamiems Lietuvon, ei
na dideliu pasisekimu. Kai 
kurių rūšių medžiagos buvo 
visai išparduotos ir teko 
jų papildomai užsakyti. 
Aišku, kiekvienas siuntėjas 
nori sutaupyti už siuntinį 
po keletą dolerių.

Siųsdami siuntinį Lietu
von prašome atsilankyti pas 
mus ir jūs rasite mandagų 
p a t a r navimą, nupigintas 
prekes ir užtikrinimą, kad 
jūsų siuntinys greit ir sau
giai pasieks jūsų gimines 
Lietuvoje.

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

Skambinkite: Mr. Kenne
dy MI 1-2528.

(58, 59, 60)

Parengimu Kalendorius Į

BIRŽELIO 2 D. Šv. Jurgio 
parap. salės parėmimo ir ją 
atnaujinus atidarymo banketas- 
koncertas. Rengia organizacinis 
komitetas.
BIRŽELIO 9 D. Neo Lithuania 
korp. literatūros vakaras Šv. 
Jurgio parapijos salėje.
BIRŽELIO 10 D. Vysk. Valan
čiaus ir Šv. Kazimiero lituanis
tinių mokyklų šventėNeurųūkyje. 
BIRŽELIO 17 D. D. L. V. S. Ra
movė rengia gegužinę žurnalui 
Kariui paremti.
LIEPOS 28 D. T.G. Radijo va
karas Lake Shore Country Club 
salėje.

RUGPIŪČIO 5 D. 10-ji Lietu
vių Diena Neurų sodyboje. Ren
gia LB Clevelando 1-os Ap. V-ba. 

RUGSĖJO 29 D. Dirvos metinis 
spaudos balius - koncertas. 
SPALIO 20 D. "Lietuva Mairo
nio kūryboje” - akademinis mi
nėjimas ir pobūvis šv. Jurgio 
parap. salėje.

FILATELIJOS KAMPELIS
_ _ _ _  ANTANAS BERNOTAS _ _ _ _

JUNGTINĖS AMERIKOS
VALSTYBĖS

Išleido šiuos naujus pašto 
ženklus:

1. Prisidedant prie Jungtinių 
Tautų šiais metais paskelbtos 
kampanijos prieš maliarijos Vi
gą, kovo 30 d. buvo išleistas 
specialus 4 c. pašto ženklas. Paš
to ženklo kairėje pusėje parody
tas didysisJAVherbas.dešinėje- 
World Health Organization sim
bolis. Ženklas spausdintas mėly
na ir alyvine spalvomis.

2. Balandžio 7 d. išleistas ant
rasis iš penkių 4 c. pašto ženk
las, kuriuo paminima Civilinio 
Karo 100 metų sukaktis. Šis paš
to ženklas pamini Shiloh muš|, 
jvykusj balandžio 6-7 dienomis

LIETUVIŠKOS ŠIRDIES 
FONDUI

Pirmos kregždės — auko
tojai :

Canada: Petras Gabrys, 
Br. Mozūras, S. F. Rukšė
nas, V. Jonaitis, V. Miški
nis.

Marcellus, Mich.; Stasys 
Orentas.

North Chicago, UI.: Vla
das Petrauskas.

Wilmington, 111.: Dr. A. 
Razma.

Wyoming, Ilk: Dr. A. 
KaslaviČius.

Melrose Park, III.: Stasys 
Vidmantas.

East Chicago, Ind.: Z. 
Bagdanavičius.

Beverly Shores, Ind.: E. 
A. Bartkus, E. Masiulis.

Chicago, III.; J. Grauži
nis, J. Mažeika, K. Ramo
nas, V. Valiūnienė, Dr. S. 
Biežis, B. Pupalaigis, J. 
Vaineikis, F. Gudas, R. Ski
pitis, Dr. J. Bartkus, V. 
Girnius, K. Rozanskas, J. 
Bertulis, K. Babickas, V. 
Binkis, L. Janulevičius, P. 
Burneikis, A. Kairelis.

šeši aukotojai prašė ne
skelbti pavardžių. Viso gau
ta $169.00.

Kelios ištraukos iš gautų 
laiškų :

• Siunčiu $2, nes daugiau 
neišgaliu, šeimos ir mano 
paties ligos nualino mane 
piniginiai, o kreipiasi visi 
ir visur reikia duoti. Už šią 
kuklią auką, pavardės ne
skelbkite.

• Esu neturtingas. Myliu 
spaudą. Ir šiam didžiam Jū
sų sumanymui skiriu labai 
kuklią auką, šią auką galiu 
Jums persiųsti, nes sutau
piau tuos centus keliolika 
kartų eidamas pėsčias į dar
bą.

• Priimkite šią kuklią 
auką ir linkiu, kad ši kilni 
mintis ateitų artimui Į pa
galbą būtų puoselėjama ir 
ateityje.

• Siųsdami savo dali šir
dingai pritariame šiam rei
kalui, kadangi Australija 
lietuvių problemoms mums 
yra artima — mes esame 
ten buvę ir jų vargus patys 
išvargę.

• Nors esu labai gerų no
rų pagelbėti saviems tau
tiečiams, tačiau būdamas li
gonis galiu skirti širdiės 
Fondui tik kuklią auką.

• Siunčiu Lietuviškos 
širdies Fondui "Našlės gra
šį”. ..

• Mano auka — bus tik 
lašas jūroje ... Pagal lie
tuvių patarlę lašas po lašo 
ir akmenį pratašo ...

• širdingai dėkui auko
jusiems — Juozas J. Ba- 
chunas,

1862 m. Shiloh vietovėje, netoli 
Pittsburgh Landing.prieTennes- 
see upės, to paties vardo valsti
joje.

Pašto ženkle matome ano karo 
pėstininką, šaudanti nuo kelmo 
atramos. Piešinys darytas taip, 
lyg tai būtų karo lauko kores
pondento škicas, darytas ant 
greitųjų kautynių vietoje. Įra
šams šriftas pavartotas toks, 
kaip buvo viename anų laikų val
džios skelbime, šaukiančiame 
naujokus karinėn tarnybon.

Ženklas spausdintas juodai ant 
rausvo.popierio, simbolizuojan
čio persikų žiedus, nes sakoma, 
kad viena kautynių dalis vyko di
deliame persikų sode.

GRAIKIJA

Išleido 2,50 drachmų pašto 
ženk'ą, kuriuo atžymima 1000 
metų sukaktis, kai anuometinis 
Bizantijos imperatorius Nikifo
ras II Foką 960-61 metų karo 
žygyje Kretos salą atsiėmė iš 
saracėnų (arabų). Pašto ženkle 
parodytas imperatorius visoje 
savo karališkoje didybėje, su 
kardu prie peties.

ISPANIJA

Ispanija savo keturioms kolo
nijoms - Ifni, Saharai, Fernando 
Poo ir Rio Muni "pašto ženklo 
savaitės" proga išleido pašto 
ženklų seriją su įvairiais vaiz
dais, kiekvienai kolonijai po 4 
P.ž.

Čia dedame 25 plius lOcenta- 
vų p. ženklą, skirtą Ispanų Sa
harai, kuriame parodytas atra
dimų laikotarpio užkariautojas 
Diego de Herrera.

Reikia pridurti, kad jau dau
giau, nei metai laiko, Ispanija 
greta kolonijos pavadinimo ženk
luose didelėmis raidėmis pra
dėjo Įrašyti ir žodĮ ESAPANA, 
kas reiškia, kad šios buv. ko
lonijos jau nebelaikomos kolo
nijomis, o Ispanijos metropoli
jos dalimis.

Ispanų Sahara, ligi 1961 m. va
dinta SAHARA ESPAGNOL, dabar 
tik SAHARA, guli Afrikos šiau
rės vakarų kampe, prie Atlan
to vandenyno, ir užima 103,600 
kv. mylių dykumos plotą, gyve
namą tik Atlanto pakraščiais 
(apie 50,000 gyv.). I ŠĮ plotą 
Įjungta ankstesnė kolonija Rio 
de Oro bei Saguiet ei Hamra 
teritorija. Pašto ženklus išlei
džia nuo 1924 m.

LB INFORMACIJOS KOMISIJOS 
PASITARIMAS CHICAGOJE
Prie JAV LB-nės Centro V-bos 

yra Įsteigta Informacinė Komisi
ja, kurios tikslas supažindinti per 
spaudą plačiąją lietuvių visuome
nę su LB Centro V-bos užsimo
jimais ar kitų Šios bendruomenės 
apylinkių darbais, skleisti bend
ruomeninę idėją raginant kuo 
daugiau Į ją jungtis, ateiti su 
naujais darbo sumanymais viso
keriopai veiklai pagyvinti, plės
ti ir populiarinti.

Ši komisija dar tebėra savo 
kūrimosi stadijoje ir bus ateity 
stengiamasi jon Įtraukti daugiau

PASTABOS APIE DETROITĄ
Detroito senamiestis šiandien 

labai pagražėjęs. Seni sukrypę 
namai yra nuversti, o jų vietoje 
dygsta lyg itališkos fašistinės 
architektūros kolosai. Tačiau tas 
pats šaltumas pasiliko. Kas Det
roite yra Įsitvirtinę, tas sau vi
ską ir laiko. Juodžiai, imigran
tai - tai tik raumenų jėga Det
roito pj-amonininkams. Tokiu bū
du Detroite nėra vidurio klasės 
ir dėl to nėra nei teatro, nei 

galerijų, nei meno bei muzikos 
mokyklų. Detroitas tedavė pasau
liui Fordus, bet nieko daugiau. 
O su kiekviena pagaminama ma
šina teturėjo irgi tik tie, kurie 
viską valdo. Trupiniai krito ir 
darbininkams, o jie juos taupė, 
pirko savo pastoges ir kasinė
jo savo darželius. Kai New Yor- 
ką savo kūryba išreiškė drama
turgas O'Neill, novelistas Wolfe, 
poetas Whitman, kai apieChicago 
dainavo Sandburg, tai Į Detroitą 
tespiovė Celine savo knygoje 
"Kelionėje Į nakties galą". Way- 
ne universitetas miesto centre 
pasikviečia kultūrininkus iš vi
sos Amerikos, bet jiepravažiuo- 
dami tekalba tuščioms salėms.

Tokion aplinkon papuolė ir nau- 

spaudos darbininkų.
Gegužės 12 d. ji turėjo antrą 

iš eilės posėdį. Į jĮ atvyko ir LB 
Centro V-bos pirm. J. Jasaitis. 
Sveikindamas susirinkusius, J. 
Jasaitis pasidžiaugė, kad LB-nė 
padidėjo dviem apylinkėm Į ku
rias nesenai Įsijungė Lemont’e 
gyveną lietuviai (Chicagos apy
gardoje) ir Seattle, Wa., Los 
Angeles apygardoj, o prieš Ka
lėdas buvo Įsteigta Denverio,Co- 
lorado apylinkė. Organizuotinos 
LB-nės apylinkės visosevietose, 
kur tik lietuvių gyvenama. Tai 
būtina tautos gyvastingumui, jos 
kalbai ir kultūrai puoselėti ir ją 
išlaikyti ir lygiu būdu jungtis Į 
vieną bendrą frontą tėvynės lais
vės vadavimo akcijai remti.Pri- 
minė, kad birželio 2-3 dienomis, 
Clevelande, Įvyks JAV Liet. 
Bendruomenės Tarybos sesija 
(Čiurlionio ansamblio namuose, 
10908 Magnolia Dr.) Į kurią at
silankiusieji galės pareikšti savo 
organizacijai naudingų patarimų, 
iškelti gražių idėjų, o negalintie
ji dalyvauti - atsiųsti raštu tokių 
pat sumanymų ar pageidavimų. 
Ragino populiarinti reikalą, vi
siems lietuvių organizacijų ar 
draugijų bei klubų junginiams, 
neaplenkiant nei švietimo ir auk
lėjimo institucijų, užsiregistruo
ti American Council Įstaigoje 
(Dr. Fishman planas) per JAV 
B-nės Centro V-bą adresuojant: 
JAV LB Centro Valdyba, 7252So. 
Whipple St., Chicago 29, III. Iš 
čia bus gaunami atitinkami blan
kai, kuriuose be kita ko turi bū
ti aiškiai Įrašoma organizacijos 
pavadinimas, adresas ir kas jai 
vadovauja etc. Užpildžius vėl jai 
grąžinti atgal. Kaipžinia JAV vy
riausybė yra susirūpinusi išlai
kyti tautinių mažumų kalbą, jų 
kultūrą ir visą kitą, ką čia gra
žaus ir naudingo atsivežė, todėl 
ji ryžtasi ateiti Į pagalbą tą 
dvasinį turtą remti ir gelbėti. 
Žinias reikia skubiai siųsti, nes 
užsiregistravimui skirtas laikas 
ribotas. Kaip žinia, mūsų kaimy
nai lenkai jau 750 tokių organi
zacinių vienetų užregistravo, o 
mes - bene tik vieną.

Yra daug kam žinoma, kad sve
timoje spaudoje užtinkama nepa
lankių Lietuvai straipsnių ar 
mokslo vadovėliuose Įpintų netiks 
lumų. Y ra būtina, kas sugeba Į tai 
tuoj reaguoti, o negalint to atlik
ti, pastebėtus su tiesa apsilenki- 
mus pranešti Informacijos Komi
sijai šiuo adresu: J. Vaičiūnas, 
7221 So Claremont Avė., Chicago 
36, III.

Pasikalbėta Pasaulio Lietuvių 
Archyvo išlaikymo reikalais. 
(Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
2655 W. 69th St., Chicago 29,
III.). Centro V-bai teks iš kitų 
švietimui bei lietuviškai kultū
rai kelti skirtų pajamų pozicijų 
apmokėti šio Archyvo patalpų 
nuoma, nors to neturėtų būti. Tad, 
lauktina iš sąmoningų tautiečių 
solidarumo Įnašus susimokėti 
sąžiningai. Lauktinos iš šalies ir 
aukos, nes PLB-nėS archyvo iš
laikymas yra visų mūsų bendras 
reikalas.

Vienas iš susirinkusiųjų kėlė 
mintį, kad norint bendruomenei 
išvystyti gyvesnę veiklą ir kad ji 
galėtų nevaržomai pasisakyti 
Įvairiais ją liečiančiais klausi
mais, reikalinga turėti sava 
spauda, Juozas Bubelis 

jieji lietuviai ateiviai. Pradžioje 
dar buvo drąsa priešintis, kovo
ti su esamomis sąlygomis. Dau
giau ar mažiau sėkmingai veikė 
lietuvių teatras, kai jokio kito 
visame mieste nebuvo. Užsimez
gė choras, vyko literatūros vaka
rai, jaunimas būrėsi Į tautinių 
šokių grupę, studentiškas orga
nizacijas. Bet laikas savo pada
rė. Drąsa vis nyko, o pesimiz
mas didėjo. Gal būt, daugiausia 
pergyveno veiklesnieji, kai kiti 
sutiko prapulti detroitiškon jū
ron, t.y. Į savo namukus ir dar
želius. Dalis veikėjų nenuleido 
ginklų. Ir jie sakė gilią tiesą: 
nesvarbu koks Detroitas, bet mes 
galime ir turime kitokiais išlik
ti. Bet Detroito dusliame fabri
kiniame ūžesyje jų balsas liko 
neišgirstas.

Aną savaitę man teko praleis
ti Detroite. Tarp Velykų ir At
velykio. Visa lietuviška veikla be 
veik jau visiškai redukavosi Į 
parapiją. Tad šiandien Detroito 
lietuviai jau nebedaug kuo ski
riasi nuo Hamtramcko lenkų, ku
rie visą laiką tebuvo tik darbi
ninkai. Individualistinių vėjų ne
bėra. Ir tie, kurie dar prieš ke
lis mėnesius buvo, baigia nuskęs
ti parapijos reikalėliuose. Tas 
tik atneša dar didesnį nepasiten
kinimą, nuovargi, pesimizmą. 
Būtų tad galima iš Detroito iš
vykti ir jo niekad nebeatsimin
ti. Bet to aš negaliu padaryti. 
Galiu tik išvykti, bet ne neatsi
minti. O todėl, kad viskas galė
tų būti geriau, kad tikrieji bal
sai galėtų būti išgirsti.

Detroito lietuviai turi vėl su- 
grĮžti iš parapijos, vasarvietės 
Į savo Bendruomenę didžiąją rai
de. Ir tai nereiškia organizacinę, 
t.y. tik formalinę. Bendruomenę, 
bet gyvą Bendruomenę, laukian
čią savo kultūrinės radijo valan
dėlės, savo teatro, savo parodų 
savo intelektualų*. Aišku, šal
tumas iš senamiesčio dvelks kaip 
dvelkęs, bet lietuviųaplinkojega- 
li būti daugiau drąsos ir prasmės. 
Viena, turi veikti gyvas teatras 
jieškąs naujų idėjų. Tokiam te
atrui būtų sunkiau egzistuoti ne
gu New Yorke, nes ten daugiau 
individualizmo. Bet jei Detroite 
pajėgtų egzistuoti lietuviškas te
atras, tuomet jis būtų atradęs 
gilesnią prasmę už new yorkie- 
čius. Antra, Detroito lietuvių in
telektualinės pajėgos turėtų vėl 
surasti savo dialogą. Trečia, 
Detroito lietuviai turėtų sukur
ti savo forumą savo nuomonėms 
išreikšti. Tai galėtų būti radijo 
valandėlės apimtyje, kur Įvairios 
pusės galėtų pasisakyti vienaip 
ar kitaip. Arba spaudoje. Da
bar Detroito Žinios tėra tik šiukš
lynas, išbarstytas po kelis laik
raščius. Būdų yra daug ir jie vi
si reikalingi tikrąjai Bendruome
nei. Bet kas ims daryti, kas ims 
veikti? Šie mano žodžiai yra siun
čiami visiems tiems detroitiš- 
kiams, kurie žino ir jaučia, kad 
jie darosi tik numeriais ar tai 
fabrike, ar gatvėje, kad laisvėyra 
vis dėlto pasiekiama, kad laisvės 
kova tik reikalauja drąsos prieš 
neviltį. Šaltasis senamiestis vėl 
gali sudužti prieš Detroito lietu
vių gyvumą. O tas gyvumas, aiš
ku, nebus degantys laužai, bet 
žiburėlis einąs iš žmonių širdžių 
ir sąmoningų pastangų dėl savo 
laisvės ir identiteto ir- teikiąs 
stiprumą ir daug gilesnę prasmę 
negu visi nameliai ir darželiai.

Saulius Šimoliūnas

CHICAGO
• Alfonsas Paukštys, Chi

cagoje gyvenantis smuiki
ninkas, suruošęs keletą rim
tų rečitalių ir šiaip dažnai 
pasirodęs koncertuose, jau 
antri metai, kaip įsigijo 
naują profesiją pragyveni
mui: išlaikęs egzaminus, jis 
turi savo nuosavą kirpyklą 
Chicagos lietuviškoje apy
linkėje, 63 gatvėje, prie 
Rockuell Avė. kampo. Savo 
menišką pajautimą jis pri
taiko ir kirpimo menui. Jo 
kirpykla turi vis didėjantį 
pasisekimą tiek tarp lietu
vių, tiek tarp amerikiečių.

Atsivadavęs nuo fabriki
nio darbo, A. Paukštys da
bar turi daugiau galimumo 
pašvęsti savo energiją smui
kui. Kiek teko patirti, jis 
pradėjo ruošti naujo kame
rinio rečitalio programą.
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KAS IR KUR?
• Ped. Lituanistikos Insti
tuto išlaikymui JAV Lietu
vių Bendruomenės Centro 
Valdyba, Centrinei švieti
mo Tarybai tarpininkau
jant, per Instituto iždinin
ką dr. J. Kubilių, SJ, pa
skyrė 500 dolerių. LB Cent
ro Valdybai pirmininkauja 
Jonas Jasaitis, C. švietimo 
Tarybai — Jeronimas Ig- 
natonis. šiems Lietuvių 
Bendruomenės organams už 
reikšmingą paramą Institu
tas nuoširdžiai dėkoja.
• "Tėvynės Pašvaistės”, 
trečiojo Chicagos Aukštes
niosios Lituanistinės Mo
kyklos moksleivių metraš
čio, krikštynų vakaras įvyks 
gegužės 27 d., 4 vai. p. p., 
Jaunimo Centro apatinėje 
salėje, šio vakaro proga 
metraščio bendradarbiams 
bus įteiktos premijos už ge
riausius rašinius ir už Mai
ronio "Jūratės ir Kastyčio” 
iliustracijas. Po programos 
— vaišės ir šokiai. Į "Tė
vynės Pašvaistės” krikšty
nų vakarą kviečiami visi 
šios mokyklos mokiniai, jų 
tėvai, mokytojai ir svečiai.
• Chicagos Skautams Rem
ti Draugijai s kautoramos 
proga aukojo:

Po 100 dol.: J. Kazanaus- 
kas ir Dr. L. Kriaučeliūnas. 
Po 50 dol.: A. ir A. Ruibiai 
ir Dr. L. Žibąs. 30 dol.: V. 
Olienė. Po 25 dol.: Dr. S. ir
M. Budriai, A. ir F. Dau- 
kai, F. Rakas, p. Šileikis, A. 
Kerelis ir Br. Co. ir Chica
gos Moterų Klubas. Po 20 
dol.; Dr. A. Juozaitis, Kal
vaičiai ir Jakubonis. Po 10 
dol.; SLA 134 moterų kuo
pa, M. Rėklaitis, Dr. F. 
Kaunas, M. ir J. Tumai, M. 
ir J. Bubeliai, V. Tallat- 
Kelpša, Cukuras, Dr. A. 
Mačiuikienė ir Dr. V. Dan
gis. Po 5 dol.: Dr. J. Bart
kus, V. Mieželis, I. Mes- 
tauskas, Dr. V. Kozica ir
M. Jurkšas. Viso 655 dol.

Visos aukos sunaudotos 
skautų stovyklavietės įren
gimui.
• Keliauk ir studijuok. Stu
dentai, užinteresuoti grupi
nėmis kelionėmis ir studi
jomis užsienyje, suras or
ganizacijas, tokias keliones' 
globojančias, naujame 36 
pusi, leidinyje "Studentą 
Abroad”. Tame leidinyje 
yra visos informacijos, lie
čiančios ne tik keliones, bet 
.ir studijas užsienių univer
sitetuose. Leidinys gauna
mas parašius į Counsil on 
Student Travel, 179 Broad- 
uay, New York 7, N. Y.

(Iš Kongreso atstovės 
Francis P. Bolton pra
nešimų).

• J. Balutis, Chicago, mo
kėdamas už Dirvą prisiuntė 
ir $5.00 auką.
• A. Drevinskienė, Montre- 
alis, mokėdama už Dirvą, 
prisiuntė ir $2.00 auką.
• D. Kalėda, Pittsburghas, 
mokėdamas už Dirvą, pri
siuntė ir $2.00 auką.

ALT S-gos steigėjui ir jos idėjų puoselėtojui 

JUOZUI GINKUI
mirus, mieląją ONĄ GINKUVIENŲ, sūnų JUOZĄ, 
marčią PETRICIJĄ ir gimines giliai užjaučia ir 
kartu liūdi

ALT S-gos Richmond Hill (11) skyrius

Padidino Vilties 
Draugijos įnašus
Nauji šimtininkai, nauji 

nariai ir senieji, padidinę 
įnašus Vilties draugijai:

Ant. Andruška, Austra
lija — $11.00.

Gytis Danta, Australija 
— $11.00.

Jonas Maurukas, Elyria, 
Ohio — $100.00.

Pr. Pročkys, Cleveland — 
$10.00.

JONINĖS WELLANDE
Birželio 23 d., Welland, 

Ont., gražioje St. Stephan’s 
Hali, tame žaliame gamtos 
prieglobstyje, įvyks JONI
NIŲ ŠVENTĖ.

Kasmet į Jonines Wellan- 
de suvažiuoja daug svečių, 
jaunimo ir vyresniųjų, iš- 
artimųjų ir tolimesniųjų 
Kanados kampų ir didelė jų 
dalis net iš U. S. A. Yra nu
matoma, kad šiose Joninėse 
dalyvaus didelis skaičius 
besimokančio jaunimo, ku
riems yra taikomos specia
lios lengvatos.

Joninių programą išpil
dys mūsų tautos žiedas — 
išeivijos jaunimas, parink
damas gražiausią lietuviš
kojo meno dalį — dainas ir 
šokius.

Būkime visi pasiruošę 
šioje gražioje šventėje da
lyvauti. (pd)

• Laiškai Lietuviams — re
liginės ir tautinės kultūros 
žurnalas pasirodė savo ge
gužės mėn. (5 nr.) laida.

Turinyje P. Dirkį, pa
gerbusi motinas, seka B. 
Zumeris, A. Grauslys, B. 
Krištanavičius S. J., A. Ei- 
vienė. Aktualijomis rašo P. 
Alšėnas (Apie ”going stea- 
dy”) ir J. Ūba (šeimos gy
venimo verpetuose). Gale 
trumpas filmų ir naujai iš
ėjusių knygų apžvalgos.

Šimpa tingos išvaizdos 
žurnalas, daugiau religinės 
tematikos, redaguoj a m a s 
Juozo Vaišnio, S. J., leidžia
mas Chicagoje Tėvų Jėzui
tų.
• Į Laisvę — rezistencinėje 
dvasioje žurnalisto St. Dau
nio ir redakcinio kolektyvo 
redaguojamas žurnalas, pa
sirodė savo balandžio mėn. 
laida. (Dirvą pasiekė kiek 
pavėluotai).

Turinyje A. Baltinio, Ged. 
Galvos ir K. Drungos ak
tualūs straipsniai ir parti
zanų vado Juozo Ltikšos- 
Daukapto mirties sukakčiai 
atžymėti skirta apžvalga.

Gaila, kad žurnale įdėtas 
ir Bendruomenės Pro Me- 
moria. Užimąs daug vietos 
aiškinimas apie vizitą pas 
Prezidentą Kennedį tilpo 
spaudoje, daug apie tai 
kalbėta ir būtų buvę malo
niau jo vietoje matyti ak
tualesnių, žurnalo dvasiai 
a t i t inkanč i ų straipsn i u.

Los Angeles lituanistinės mokyklos mokiniai sumokytojais ir svečiais 
dienos minėjime.

CICERO LIETUVIAI MINĖJO 
MOTINOS DIENA

Gegužės 13 diena lietuviškame 
Cicero praėjo motinos pagerbi
mo ženkle. Jau 12 vai. šv. Anta
no parapijos salėje "Aušros Var
tų" tunto "Birutės" draugovė su
kvietė motinas Į Motinos dienos 
minėjimą, tia mažosios liepsne
lės ir jaunesnės bei vyresnės 
skautės pakaitomis liejo poezijos 
posmus Motinos garbei. Prie gė
lėmis papuoštų stalų lietuvės mo
tinos su džiaugsmo ašaromis ste
bėjo, kaip jų vaikučiai dėkojo mo
tinai už jos beribę meilę ir pasi
aukojimą.

Į minėjimą atvykusi vyriausio
ji skautininke Ona Zailskienėpa- 
sidžiaugė geromis seselėmis - 
skautėmis ir perspėjo jas saugo
tis klystkelių, kuriais nueina, 
kas motinos neklauso.

Ketvirtą valandą toje pačioje 
salėje (vyko kitas Motinos pager
bimas, suruoštas LBCicero sky

Solistė Mastienė su savo mamyte. 
V. A. Račkausko nuotrauka

Cicero Birutės draugovės liepsnelės išpildziusios programą 
Motinos dienos minėjime: seserys Markelytės, Šulaitytės, La- 
šinskaitė, Bobinaitė, Kurauskaitė. V.A. Račkausko nuotrauka

AUKOS DIRVAI
V. Bruožis, Cleveland $1.00 
J. Gudavičius, Toronto 2.00 
J. Gaudušas, Detroit 2.00 
J. Eidukevičius, Chic. 2.00 
A. M., Brockton ....... 2.00
A. Laukaitis, Lemont 2.00 
St. Smažys, Chicago 5.00 
P. Račkauskas, Boston 2.00 
A. šova, Ne\v Britą i n 5.00
D. Siliūnas, Colombia 10.00 
J. Balutis, Chicago .. . 5.00 
A. Drevinskienė.

Montreal ..............  2.00
D. Kalėda, Pittsburgh 2.00

KAS ŠIRVOS HESKAITO
- DAUG NUST01A!
Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
A. ir O. šlepavičiai pra

neša, kad š. m. birželio mėn. 
30 d. atidaro savo naujai 
pastatytame name Cape 
Cod, Marie Avė., Center- 
ville, vasarvietę "Jūra”,

Namas apšildomas, pato
gūs kambariai, graži rami 
apylinkė ir tik ketvirtis my
lios nuo garsiojo Craigville 
Beach.

Su užsakymais kreiptis: 
Olga šlepavičius, P. O. Box 
307, Centerville, Cape Cod, 
Mass,

riaus. Susirinkimą atidarė sky
riaus valdybos narys Zalatorius 
ir pakvietė Z. Juškevičienę pra
vesti pagerbimą. Juškevičienė, 
būdama pati gera lietuvė motina, 
mokėjo gražiai iškelti pagerbimo 
prasmę. Paskaitą apie lietuvę- 
motiną skaitė dr. Adomavičius. 
Jis savo sklandžioje kalbojepas- 
tebėjo, kad lietuvė motina gerb
tina ne todėl, kad ji davė gyvy
bę savo vaikams, nes ir kiti 
gyviai tai daro, bet todėl, kad ji 
mokėjo tuos savo vaikus išauk- 

Cicero lituanistinės mokyklos mokiniai, išpildę programą Mo
tinos dienos minėjime. - v.A. Račkausko nuotrauka

Motinos dienos minėjimas Aucklande. Dalia Pečiulaitytė skaito paskaitą. Šalia sėdi LB apyl. pirm. C. 
Liutikas. Dešinėje minėjimo dalyviai. G. Procutos nuotrauka

po programos išpildymo Motinos
L. Kančausko nuotrauka 

lėti dorais lietuviais.
Po paskaitos į sceną išėjo Ci

cero mieste gyvenanti dainininkė 
Mastienė ir prieš pradėdama ant
rąją dainelę pasakė: "Šią dainą 
skiriu savo brangiausiai mamy
tei", ir daina skambėjo tikrai 
žavingai, nevienai motinai iš- 
spausdama ašarą.

Po jos ( sceną suėjo mažieji 
Cicero Lituanistinės mokyklos 
mokiniai ir, Reimio, vieno iš 
jų tarpo, diriguojami disciplinuo
tai bei darniai padainavo keletą 
dainelių.

Pagerbimo programą užbaigė 
Valeišaitės baleto studijos moki
nės, išpildydamos visą eilę solo 
bei grupinių šokių.

Vyt. A. Račkauskas

MOTINOS DIENA VOKIETIJOJE
Mirusią ir gyvą Lietuvę Mo

tiną nuoširdžiai pagerbė Mem- 
mingene gyveną lietuviai. Ši die
na prasidėjo bendromis lietuvių 
pamaldomis pagrindinėje Mem- 
mingeno, Marijos Dangun Ėmi
mo, bažnyčioje. Šv. Mišių metu, 
palydint muzikui M. Budriūnul 
vargonais, buvo giedamos liau
dies giesmės. (Reikia pažymėti, 
kad l šias, kiekvieną sekmadie
nį vykstančias lietuvių pamaldas, 
atsilanko taip pat daug vokiečių). 
Mišių metu pritaikytą pamokslą 
pasakė Memmingeno kapelionas 
dr. kun. J. Petraitis.

Motinos dienos minėjimas (vy
ko Kultūros Namų didžiojoje sa
lėje. Memmingene gyvenančius 
lietuvius, kurių į šį minėjimą 
susirinko arti šimto, labai nu
džiugino iš Muncheno atvykę sve
čiai. Jų tarpe matėsi BLAFo įga
liotinis p. I. Rugienius, kun. Avi
ža, dr. J. Grinius ir kt. Minėji
mą atidarė jo iniciatorius dr. kun. 
J. Petraitis. Pasveikinęs čia su
sirinkusias motinas Memminge
no kapelionas pakvietė BALFo 
įgaliotinį p. I. Rugienių laikyti 
paskaitą -- tema: "Lietuvė Mo
tina". Prelegentas I. Rugienius 
nušvietęs Lietuvės motinos reikš
mę istorijos bėgyje,nurodęs jai 
dabartinius uždavinius, baigė: 
"Amžiai eina ir praeina, o Ji, Ji 
gyvena ir aukojasi iki gyvybės ne
tekimo savo šeimai-tautai". Po 
BALFo įgaliotinio p. I. Rugie- 
niaus paskaitos sekė kukli meninė 
dalis. Ją išpildė mūsų jauniausie
ji Motinos dienai skirtais eilė
raščiais ir - Memmingeno lietu
vaičių neseniai susidariusi tauti
nių šokių grupė. (Ji taip pat pa
įvairino Munchene įvykusį lietu
vių motinos dienos minėjimą tau
tiniais šokiais ir yra jau kviečia
ma pašokti tautinius šokius tarp
tautiniame parengime). Šalia len
ciūgėlio ypač gražiai buvo pašok
tas D. Radzevičiūtės ir G. Jukno- 
nytės klumpakojis. Nežinomai 
mirusiai ir gyvai motinai viena 
iš jauniausiųjų, pagarbos ženk- 
lan simboliškai įteikė, padėdama 
ant scenos, po gėlių vazą. (bč)

NAUJOJE ZELANDIJOJE
Gražią pirmo gegužės sekma

dienio popietę Aucklando lietu
viai susirinko į naują Listono 
namo salę pagerbti ir prisimin
ti motinas. Minėjimą trumpai 
atidarė L.B. Aucklando apylin
kės pirm. Č.Liutikas, toliau pro
gramą išpildė vaikai. Jų amžius 
buvo nuo 5 iki 19, visi jie kiek 
susijaudinę savo įnašu pagerbė 
motinas įvairiaspalvėje progra
moje.

D. Pečiulaitytė skaitėapieMo- 
tinos dienos sumanytoją Anna 
Jarvis ir šios šventės gilesnę 
prasmę. E. Milkevičiūtė ir S. 
Paplauskas paskambino pianinu. 
D. Žiginskaitė deklamavo eilė
raštį. Elena Intaitė, kurios ma
mytė yra škotė, nors nemokėda
ma lietuviškai, gražiai padekla
mavo lietuvišką eilėraštį Motu
le sengalvėle. G. Kaminskas 
smuikavo, o R. Stacevičiūtė gro
jo akordeonu. R. Čepulyrė ir du 
jauniausieji V. Varkalis ir V. 
Kaminskas deklamavo eilėraš
čius. Ž. Malskaitis paskaitė laiš
ką motinai. V. Petraška su giles
niu įsijautimu paskambino - Vie
nuolyno sode. B. Pinkutė dėklą- 
mavo Tulauskaitės eilėraštį Ma
mytei.

Po programos sekė kavutė ir 
žaidimai. Vėliau susirinkimo da
lyviai nuėjo į šalimais esančią 
katedrą, kur lietuviai tęsia sa
vo gegužinių pamaldų tradiciją, 
atiduodami pagarbą dangiškąja: 
Motinai. Toli nuo savo krašto, 
erdvioje ir ištuštėjusioje kated
roje vakaro prieblandoje skam
bėjo... laukus palaimink mūsų 
šalyje... (gp)
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