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KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI IR TOLIAU LIE
KA STIPRIAUSIA PARTIJA, TAČIAU VALDY
TI JI GALI SU KAIRIŲJŲ AR DEŠINIŲJŲ TAL
KA. _ TIEK VIENI, TIEK KITI Iš RINKIMŲ 
IŠĖJO SUSTIPRĖJĘ IR Už SAVO TALKĄ GALI 
REIKALAUTI DIDESNĖS KAINOS. — Už TAT 
KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ TARPE BUS 
DAUG GINČŲ, KURIUOS NULEMS VATIKANO 

PAŽIŪROS.

- - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - -
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PO RINKIMU ITALIJOJE

Nors rašant šias eilutes ga
lutini Įvykusių Italijos rinkimų 
rezultatai ir nebuvo žinomi,bend
ras vaizdas buvo toks, kad krikš
čionys demokratai ir toliau liks 
didžiausia partija, surinkusi apie 
39% visų balsų (1958 m. — 41,2). 
Antroje vietoje eina komunistai, 
kurie padidino savo gautų balsų 
skaičių, kas neturėtų stebinti, at
siminus paskutiniojo laiko Vati
kano politiką. Vadinamieji Nenni 
socialistai, kurie nuo komunistų 
tik tuo skiriasi, kad nepripažĮs- 
ta Maskvos vadovybės, atrodo, 
išlaikys tas pačias pozicijas, ku
rias turėjo. Tokiu būdu, teoriš
kai, dabartinės AmintoreFanfani 
vyriausybės kombinacija ir to
liau galės išsilaikyti. Toji kom
binacija, tai vadinamasis "ati
darymas Į kairę" — apertura a 
sinistra, kurio dėka krikščio
nys demokratai galėjo valdyti Ita' jei kairieji nutars, kad dar ne- 
liją su Nenni socialistų talka. 
Tie paskutinieji vyriausybėje ne
dalyvavo, tačiau per balsavimus 
ją palaikė. Už tai atsimokėdama 
vyriausybė stengėsi savo politi
ką suderinti su socialistų pagei
davimais.

Tokios politikos priešininkai 
liberalai, social-demokratai ir 
neo-fašistai savo gautų balsų skai
čių padidino, ypač pašoko libera-

lų gautų balsų skaičius. Todėl, te
oriškai sprendžiant, rinkimai ga
lėtų atidaryti duris krikščionių 
demokratų koalicijai sudešiniom 
partijom, ko tos partijos dešiny
sis sparnas ir sieks. Kairysis tos 
partijos sparnas sieks išlaikyti 
toliau ’atidarymo Į kairę' tradi
ciją, aiškindamas, kad komunis
tai, kurie surinko per 25°M> visų 
balsų (1958 m. -- 21,8 kartu 
su Nenni socialistais gavo dau
giau balsų negu krikščionys de
mokratai, o tai reiškia, kad Į kai
rę linkusi vyriausybė gali turėti 
daugiau pasitikėjimo tautoje ne
gu dešinioji. Savaime aišku, kad 
ir Nenni socialistai gali padidin
ti kainą už savo paramą vyriau
sybei. Į vyriausybę su krikšč. 
demokratais spraudžiasi ir pa
tys komunistai. Todėl 'atidary
mas Į kairę* galimas ir toliau, 

reikia laužtis pro atdaras duris, 
bet tik mandagiai {eiti. Kitaip 
sakant, jei kairieji nestatys Per 
didelių reikalavimų 'atidarymas 
Į kairę* liks ir toliau, nes krikš * 
čionių demokratų laikyseną lems 
Vatikano pažiūros, o jos Šian
dien aiSkinamos taip, kad Vatika
nas yra už koegzistenciją. Tai 
nėra koegzistencija su komu
nizmu, bet tik su komunistais,

Šiandien ir rytoj
PRIEŠ 23 metus Katyno miške netoli Smolensko bolševikai 

žiauriai nužudė 11,000 lenkų karininkų. Lenkijos vyriausybės 
pirm. gen. Sikorskiui 1941 m. teiraujantis Stalino apie tų dingusių 
belaisvių likimą, šis atsakęs, kad jie greičiausiai bus pabėgę Į 
Mandžiuriją...

Okupuojant Lenkiją 1939 metais bolševikams Į nelaisvę pa
teko didelis skaičius lenkų karininkų, kurie buvo išvežti { Rusi
ją ir iki 1940 metų pavasario galėjo susirašinėti su giminėmis. 
Bet balandžio mėnesį susirašinėjimas nutrūko ir apie juos dau
giau nieko nebegirdėjo, kol 1943 metais vokiečiai prie Katyno ra
do bendruosius kapus, kuriuose buvo suversti ieškomieji lenkų 
karininkai.

Vokiečiai, Raudonajam Kryžiui atsisakius, sudarė komisiją, 
kuri prof. Buntz vadovaujama prižiūrėjo Katyne vykdomus lavonų 
atkaSinėjimus. Rezultatai buvo baisūs. Visi lenkai buvo nužudy
ti kulka į pakaušį. Prie jų rasti dokumentai ir dienoraščiai aiš
kiai tvirtino bolševikų padarytą žmogžudystę. Lavonai buvo žie
miniuose rūbuose, dvidešimt aštuoniuose bendruose kapuose, 
suguldyti po dvylika sluoksnių...

★
SOVIETŲ reakcija buvo greita. Jie bandė suversti nusikal

timą vokiečiams, sakydami, kad 1941 metais traukiantis, belais
viai buvo palikti ir vokiečiai juos likvidavo. Tai žinoma melas, 
nes 1941 m. vasarą prie Smolensko oras buvo gražus, o nužudy
tieji visi buvo aprengti žieminiuose rūbuose. Be to,ant kapų už
sigulėjusi velėna ir išaugusios eglaitės rodė, kad lavonai buvo 
užkasti 1940 metais...

Bolševikai padarė kitą psichologinę klaidą, kai Lenkijos vy
riausybė Londone pareikalavo sudaryti tarptautinę komisiją Ka
tyno Įvykiams tirti. Maskva tada su ta vyriausybe nutraukė diplo
matinius ryšius.

Po karo,Nuerembergo teisme sovietą i bandė Katyno žudynes 
vėl primesti vokiečiams. Sovietų prokuroras Pokrovski stengėsi 
įrodyti, kad lenkai buvo nužudyti vokiečių šoviniais. Deja, nusikal
timo vietoje rasti šovinių vamzdeliai atitiko tiems, kurie vokie
čių buvo sovietams parduoti 1928 metais...

Šios ir panašių sovietų papildytų žmogžudysčių šiandien lais
vajame pasaulyje stengiamasi neprisiminti, kad nesuerzinus 
Chruščiovo. Sakoma, kad diplomatinis mandagumas neleidžia apie 
tokius dalykus kalbėti...

(vg)

LIETUVOJE policininkai Į beprotnamį atvedė vyruką, norė
jusį pabėgti į užsien{.

Gydytojas, apžiūrinėdamas naują Jnamį, klausinėja:
-- Tai ką, drauge, norėjai pabėgti Į užsienj?
-- Taip, — atsakė vyrukas.
— Bet tokiu atveju tave turėjo uždaryti { kalėjimą, o ne 

Čia... Kur norėjai bėgti?
-- J Sovietų Rusiją...

t.y. su klaidingai tikinčiais žmo
nėmis, kuriuos tačiau dėl to dar 
nereikia sunaikinti ir su kuriais 
galima bendrauti.

Prof. James Burnham, pasku
tiniame National Review nume
ryje taip samprotauja apie Va
tikano koegzistencijos politikos 
prasmę:

* Arba Vatikanas klysta dėl 
komunistų siekių ir tikisi, kad 
Bažnyčia gali surasti modus vi- 
vendi su komunistais. Tokią prie
laidą galima paremti faktu, kad 
komunistų partija sudaro Italijos 
socialinio gyvenimo svarbią dal{, 
o komunistinėje Lenkijoje jau 
egzistuoja šioks toks, nors ir ne
labai tvirtas, modus vivendi.

* Arba Vatikanas nutarė, kad 
Vakarai t. y. Vakarų socialinė san
tvarka jau miršta ir Bažnyčia tu
ri surasti kokį nors būdą sugy
venti su naujais valdovais. Tu
rint galvoje, kad galutinis Baž
nyčios tikslas nėra susijęs su 
šiuo pasauliu, Bažnyčia turi veng
ti ir bet kokio sutapimo su šio 
pasaulio santvarkomis.

Dėl tokios būklės derybos dėl 
naujos Italijos vyriausybės gali 
būti labai {domios ir reikšmin
gos.

Žinios iš viso
_  pasaulio —
• WINSTON CHURCHILL SU 

NESLEPIAMU LIŪDESIU pareiš
kė pasitraukiąs iš politinio gy
venimo ir užleidžiąs savo vietą 
Aukštuosiuose Rūmuose.

Tu > užskleidžiamas istorijoj 
lapas didelio politiko, pasaulinio 
masto valstybės vyro.

• TRYS INDIANA UNIVERSI
TETO STUDENTAI buvo apkal
tinti priešvalstybine veikla. Vi
si trys priklauso Jaunųjų Socia
listų susivienijimui.
• NEW HAMPSHIRE VALSTI

JA LEGALIZAVO ARKLIŲ LENK
TYNIŲ LOTERIJĄ, kuri duosianti 
biudžetui papildomus 4mil. dole
rių švietimo reikalams. Loši
mas arklių lenktynėse vyksta vi
sur, tik ne visur suspėjama tai 
legalizuoti. Arkliai, pasirodo, 
greitesni.,.

• SPĖJAMA, KAD HAITI YRA 
UŽMEZGUSI TAMPRIUS RYŠIUS 
su Čekoslovakija. Domininkonų 
respublikos vyriausybė kaltina 
Haiti pasižadėjus užleisti bazę 
Kubos komunistinei vyriausybei. 
JAV Valstybės departamento pa
reigūnai pareiškė nieko nežiną 
apie bet kokius Haiti susitarimus 
su komunistiniais kraštais.
• ITALUOS PARLAMENTO 

r RINKIMUOSE komunistų partija
ir kairiųjų socialistų grupės dar 
niekad nebuvo pasiekusios tokio 
didelio balsų skaičiaus. Bendras 
balsuotojų skaičius buvo žemes
nis, nei paprastai. Komunistų 
partijos sustiprėjimas katalikiš-

Hamiltono tautinių šokių grupė Gyvataras, vadovaujama G. Breichmanienės, Kanados tautų festi
valyje Toronte laimėjusi trečią vietą, dabar ruošiasi Tautinių Šokių šventei Chicagoje.

S. Dapkaus nuotrauka

SKAUTŲ AIDO METU SUKAKTĮ MININT
Skautų Aidas, kuris šiuo metu 

yra leidžiamas Toronte, balan
džio 20 ir 21 dienomis minėjo sa
vo 40 metų sukaktį. Skautija iš
tisai porą dienų gyveno šventiš
ka pakilia nuotaika. Pasitarimai, 
kavutė, iškilminga sueiga, pa
maldos, kur seni ir jauni kartu 
jungėsi -- žymėjo skautų idėjos 
gajumą, kurį per eilę metų ugdė 
Skautų Aidas. Tai suprato pir
mieji lietuvių skautijos organiza
toriai ir tos idėjos skleidėjai 
Lietuvoje, jie tai supranta ir 
čia.

Bet kokia veikla, neturinti tarp 
atskirų vienetų jungiančio ryšio, 
būtų neefektyvi, atsirastų nukry
pimai ir tai pasunkintų kelią { 
pasisekimą. Darniai veiklai tam 
tikra jungti'' yra būtina.

Organizacijoj atskirus narius 
dažniausiai jungia savas laikraš
tis, kuris keldamas ir nagrinė
damas Įvairius klausimus, for
muoja pilnutinĮ žmogų --jo as
menybę. Todėl, kaipdiena be sau
lės šviesos negali būt Įsivaiz
duojama, tai taip lygiai ir orga
nizacija, kuri turi savo specifi
nius tikslus, be savo laikraščio 
nubluktų ir neparodytų pilno spal
vingumo.

Taigi, tik Įsisteigus pirmo
sioms skautų skiltims Vilniuj, 
Šiauliuos ir kitur, glaudžių ryšių 

koje Italijoje iššaukė nustebimą 
ne vienoje sostinėje.
• KAS BEBŪTŲ CHRUŠČIOVO 

ĮPĖDINIU, jam teks susidurti su 
tomis pačiomis vidaus problemo
mis, kurių jokiu būdu nesugebėjo 
nugalėti Nikita. Tos nenugali
mos ūkinės problemos verčia 
manyti, kad karo pavojaus nėra ko 
tikėtis.
• K. ADENAUERIS, VAK. VO

KIETIJOS KANCLERIS, išbuvo 
valdžioje 2 metais ilgiau už Hit
lerį.

• SPĖJAMA, KAD erhard, 
Adenauerio pasekėjas, nerems de 
Gaulle svajonių vadovauti Euro
pai. Erhardas linkęs Į anglo
saksų ir vokiečių koaliciją.

• PRAGYVENIMO LYGIS JAV 
AUGA, kartu kylant maisto ir bu
tų kainoms. 

v-adas i-icclcauskaa 
4222 Euclid Str 
E.Ghican-o, Ind

palaikymas ir informacija buvo 
būtinas reikalas. Antra, steigė
jams rūpėjo dar ir tai, kad nauja 
idėja prigytų moksleivijos ir mo

Skautų pirmijos tarybos pirmininkas V. Dundzila, iškilmingos 
sueigos metu, Įteikia žymenį dabartiniam Skautų Aido redaktoriui 
Č. Senkevičiui. S. Dapkaus nuotrauka

kytojų tarpe, ir bendrai rastų 
pritarimo visuomenėj. Čia išei
tis buvo tik viena, kuriai visi 
pritarė, o broliai Petras ir Kos
tas Jurgėlos pasiryžo tai Įgyven
dinti. Jiedu 1922 m. pradėjo leis
ti Lietuvos Skautų Sąjungos laik
raštį Skautas, kurio išėjo 6 nume
riai.

Pradžia buvo begalo sunki, nes 
laikraščio Skautas visa našta bu
vo ant dviejų brolių P.K. Jurgėlų 
pečių. Kuone išimtinai jiedviem 
vieniem tekdavo užpildyti laik
raščio puslapius ir padengti 
spausdinimo išlaidas. 1923 m. dėl 
valiutos pasikeitimo Skautas su
stojo, nes leidėjai savais pinigais 
finansuoti laikraščio nebepajėgė.

Nors Skautas ir sustojo ėjęs, 
tačiau jis to meto moksleivijoj 
paliko giliai Įmintus pėdsakus. 
Aiškinimai skautiško ugdymo 
sistemos sukėlė didelį susido
mėjimą ir tuo pačiu skautybei 
plačiau atsidarė mokyklų durys.

Plečiantis skautybei Lietuvoje, 
skautai be savo laikraščio pasi
likti negalėjo. 1923 m. Šiauliuose 

iSleidžiamas 4 puslapių laikraš
tėlis Skautų Aidas, kurio apim
tis buvo siaura, daugiau nagrinė
janti vietos skautų {vairius veik

Vokietija vis tik buvo 
kraStas ir ne tėvynė, 
jinai karo buvo gana 

sunaikinta ir visko trū

los klausimus. Tačiau jam buvo 
lemta tuojau pat persikelti Į Kau
ną ir patapti visos lietuvių skau
ti jos puošniu organu. Tuo metu 
laikraštis išeidavo reguliariai du 
kartus per mėnesį ir jo redakto
rium buvo A. Saulaitis.

Bolševikinei Rusijai okupavus 
Lietuvą,skautijos veikla buvo su
stabdyta ir Skautų Aidas uždary
tas. Tik Vak. Vokietijoje atsikū
rus lietuviams skautams, vėl bu
vo nutarta atgaivinti Skautų Ai
das.

Tačiau 
svetimas 
O be to, 
smarkiai 
ko. Tai neabejotinai laikraščio 
redakcinei kolegijai, kurią su
darė R. Giedraitis, F. Prekeris 
ir A. Krausas, reikėjo daug ener
gijos ir pastangų, kad Skautų Ai
das išvystų pasaulį ir reguliariai 
galėtų lankyti savo skaitytojus. 
Po nekurio laiko R. Giedraitis su
F. Prekeriu išsikėlė gyventi ki
tur. Skautų Aido redagavimo naš
ta ir visi rūpesčiai atiteko A. 
Krausui.

Prasidėjusi emigracija { kitus 
kraštus Skautų Aidui ypatingai 
sudarė sunkias redagavimo ir 
leidimo sąlygas. Tačiau tik dide
liai pasišventuslo redaktoriaus, 
kokiu buvo A. Krausas, dėka laik
raštis galėjo išsilaikyti iki 1948 
metų vidurio. Bet tai nebuvo 
kapituliacija ar mirtis. Kaip vi
si, taip ir Skautų Aidas dairėsi, 
į kurį pasaulio kampelĮ nusėsti. 
Kanadiečiai mielai jį sutiko ir 
sudarė kiek galint geresnes są
lygas čia pastoviau įsikurti.

Skautų Aido pirmieji žings
niai Kanadoje buvo gana atsar
gūs. Iš karto, tik Įkėlęs koją Į 
šią žemę, jis nesibrovė Į did
miesčius,bet pasirinko mažą Rod- 
ney miestelį pietų Ontario pro
vincijos dalyj. Jo redaktorium 
buvo P. Enskaitis.

Nuo 1951 m. pradžios Skautų 
Aido visus reikalus perėmė LS 
Brolijos Kanados rajonas, kurio 
vadeiva buvo Z. Paulionis. Į re
daktoriaus kėdę buvo pakviestas

(Nukelta Į 2 psl.)
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Paskutinieji Hitlerio kareiviai... Hitleris asmeniškai juos apdovanoja, sakydamas, kad jie išgelbėsią 
Vokietiją...

PENKIOS DIENOS, NULĖMUSIOS II PASAULIN! KARĄ (15]

Diena, kada Hitleris mirė...
Jau keturios dienos, kai Ber

lyne nebėra elektros. Įkištos į 
bonkas žvakės apšviečia chirur
gų rankas. Nėra anestezijos, nė
ra raiščių, nėra ir vandens. Ta
čiau greitosios pagalbos postas, 
{rengtas Aviacijos ministerijos 
rūmuose, hitlerinės Vokietijos 
statybos pasididžiavime, dar vei
kia.

Be pertraukos čia atnešami vis 
nauji sužeistieji, kuriuos guldo 
koridoriuje, atrėmę j cementinę 
sieną. Ir jie tokioj padėtyje pa
silieka gulėti valandas, o gal net 
ir dienas. Jie guli paplūdę krau- 
juje. Kartais iš sužeistųjų burnų 
pasigirsta duslus skundas, bet 
dažniausiai būna tyla, retkarčiais 
pertraukiama tik dejavimu.

Daugelis sužeistųjų čia mirš
ta, negavę gydytojų pagalbos, ir 
niekas nesirūpina juos atskirti 
nuo tų, kurie dar truputį kvėpuo
ja...

Tie, kurie buvo paguldyti ant 
kruvinų operacijos stalų ir žva
kių šviesoje išvargusių gydytojų 
buvo operuoti, nunešami į kitą 
rūsį, kur irgi maišosi gyvieji su 
mirusiais... Visame rūsyje atsi

duoda krauju. Tuo tarpu lauke tik
ras pragaras.

Berlyno mūšis pačiame baisu
me. Jis prasidėjo 1945 m. balan
džio 22 d., kai aliarmo sirenos 
pranešė, jog sovietų tankai įsi
veržė J Berlyno rytinį priemies
tį. Šiandien jau balandžio 30, bet 
visi užmiršo skaičiuoti dienas.

Trys milijonai berlyniečių ir 
pabėgėlių slapstosi rūsiuose, po
žeminio traukinio angose ir bun
keriuose. Kartas nuo karto drą
sesnieji išeina iš slėptuvių, norė
dami pakvėpuoti grynu oru. Jie 
geria nešvarų vandenį, prisirin
kusį duobėse, kanalizacijos vamz
džiams sprogus, ieško tarp griu
vėsių kokio nors maisto sandė
lio ar užmušto arklio... Grįžta J 
slėptuves / nešdamiesi kruviną 
arklieną ir truputį vandens.

Virš Berlyno gula pelenų lie
tus ir cemento dulkės, kurias su
kėlė milijonai bombų. Saulė be
veik nematoma. Trys ketvirčiai 
miesto buvo sunaikinta aviacijos 
puolimų. Visur matomos liepsnos 
ir girdimi sprogstą sviediniai.

Kai kur siūbuoja pakaruokliai. 
Tai kareiviai, turėję nelaimės 
susitikti su SS patruliu.

"Aš pakabintas čia, nes esu 
dezertyras..” ant jo krūtinės už

ninka! ir tankai pirmyn žygiuoja 
tik žingsnis po žingsnio, naikin
dami pasipriešinimą milžiniška 
ugnies jėga. Kiekvienas namas 
yra pasidaręs kautynių lauku. Rei 
kia imti akmenį po akmenio. Ru
sai bando prasiveržti požeminio 
traukinio keliais, bet Hitleris da
vė įsakymą susprogdinti Land- 
wehr kanalo užtvanką ir Berlyno 
požemiai buvo apsemti vandeniu. 
Tūkstančiai žmonių, kurie slaps
tėsi tarp Leipzigerplatz ir Unter 
den Linden, prigėrė.

Balandžio 30 rytą viskas, kas 
liko iš Hitlerio virtovės, tai ne
didelis koridorius dvylikos kilo
metrų ilgio nuo Alexanderplatz 
iki Havel tilto, priešais Spandau. 
Rusai jau užėmė pusę Tiergarten, 
kuri virto tikru Verdunu, medžiai 
išplėšti, visur sviedinių išraus
tos duobės, ir guli nepalaidoti la
vonai. Jie jau užėmė ambasadų 
kvartalą, bet prie Zoo Hochbun- 
kerio buvo sulaikyti stiprios 88 
ir 150 patrankų ugnies.

Vakaruose elitinis pulkas 
"Leibstandarte Adolf Hitler" su 
savo Tigrais perėjo J kontrapuo
limą ir sunaikino keletą T34, 
Kiek toliau rusai bandė pereiti 
Halensee tiltą. Penki jų tankai 
per keletą sekundžių buvo sunai
kinti Hitlerjugend grupės. Tai 
vaikigaliai kareiviai, kurių vy
riausiam 15 metų amžiaus. Kari
ninkai herojams vietoje išdalino 
geležinius kryžius. Bet rusai su 
naujomis jėgomis puola ir vaikai 
žūsta iki vieno.

Subombarduotame Berlyno 
centre vokiečiai, nuvalę griuvė-

sius, padarė lėktuvams nusileisti 
takus, kas leido Hitlerio štabui 
palaikyti ryšį su užfronte. Bet 
štai jau dvi dienos, kai nuo tako 
atsiplėšė paskutinis keleivis ir 
jis dabar miršta. Tai vienas vo
kiečių armijos karininkų, kuris 
Hitleriui rodė didelį fanatišką at
sidavimą, baronas von Greim. 
Hitleris jį iškvietė į jau apsuptą 
Berlyną, kad asmeniškai pavedus 
aviacijos vadovybę, vietoj nema
lonėn patekusio maršalo Goerin- 
go. Su Greim buvo kita fanatikė, 
lakūnė Hanna Reitsch, kuri val
dė lėktuvą balandžio 26 d., bet 
nusileidžiant rusų bumba sudras - 
kė jos kompanjono Greim abi ko
jas. Hanna ir Greim nutarė mirti 
šalia Hitlerio, bet po 48 valandų, 
Hitleris davė įsakymą jiems iš
vykti ir nubausti kitą išdaviką, 
Heinrichą Himmlerį, kuris ban
dė derėtis su sąjungininkais.

Šiai fanatiškai porai pavyko dar 
atsiplėšti nuo mažo aerodromo 
tako, bet Greim jau nebeatlaikė;

Aplink savo bunkerį Hitleris pa 
skelbė 'šventąją zoną', į kurią 
niekas negalėjo įžengti ir išeiti 
be specialaus leidimo. Mažai kas 
iš ten ir išėjo. Priešas buvo be 
pasigailėjimo, kaip ir gynėjai be 
vilties.

Po pietų rusai užėmė Reichs
tagą ir iškabino raudoną vėlia
vą. Dabar galutinas tikslas užim
ti Hitlerio lizdą, kuris tėra tik už 
500 metrų.

Staiga tarp Berlyno gynėjų pa
sklinda žinia, kad Hitleris nusi
žudė. Chirurgai pasilenkę ant 
sužeistųjų net nepakėlė galvos. 
Niekas negalvoja, kad tai gali bū
ti kašmaro 'galas. Naujiena nesu
kelia džiaugsmo. Tik keli jaunuo
liai rodo nustebimą, pyktį ir pra
virksta, numetę ginklus. Kiti to
liau dreba.

Vienintelė naujiena,tada galė
jusi sudrebinti berlyniečius, tai 
žinia, kad amerikiečiai jau Ber
lyno priemiestyje...

(Bus daugiau)

Apgultame Berlyne net moterys buvo apmokomos, kaip vartoti 
bazooką...

dėtas stambus užrašas.
Arba: "Aš pakartas dėl to, kad 

buvau bailys.”.. 'Aš pakartas, nes 
abejojau savo Fuereriu".

Kovotojų eilėse sutinkami se
niai ir vaikai. Yra čia irVlasovo 
kareiviai, prancūzai,belgai, nor
vegai, kurie su vokiečiais kovoja 
prieš bolševikus.

Vienintelis jų ginklas yra Pan- 
zerfaust, arba vokiška bazooka. 
Ji nedaug kuo sunkesnė už šau
tuvą, bet visų manymu, ji turin
ti išgelbėti Berlyną. Ją valdyti 
apmokomos net moterys. Norint 
sunaikinti tanką, reikia taikyti iš 
20 metrų. Gatvių kautynėse tai 
nėra sunku, ir po to galima pa
bėgti tarp griuvėsių.

Išvakarėse išvalę Tempelhof ir 
Alexanderplatz, rusai galvojo, 
kad vokiečių rezistencija bus pa
laužta. Priešingai, ji beviltyje ir 
sunkume sustiprėjo. Rusai pėsti-

SKAUTŲ AIDAS
(Atkelta iš 1 psl.)

Stp. Kairys. Jam pasisekė apie 
laikraštį sutelkti kiek didesnį 
skaičių bendradarbių, sudaryti 
redakcinį kolektyvą ir įvesti Se
serijai ir Brolijai atskirus re
daktorius.

Stp. Kairiui iš redaktoriaus 
pareigų pasitraukus, nuo 1957 m. 
laikraštį paėmė redaguoti Č. Sen
kevičius. Jam talkina Seserijos 
ir Brolijos redaktoriai O. Gailiū- 
naitė ir B. Stundžia,

Skautų Aidas išgyvenęs dauge
lį nedateklių ir nugalėjęs nema
ža jo kelią pastojusių kliūčių, 
šiandien galima sakyti, yra pa
kankamai tvirtai atsistojęs ant 
kojų. O tai didžia dalimi yra nuo
pelnas ir dabartinio administra
toriaus L. Eimanto, kuris daro 
visa, kad tik laikraščio ekonomi
niai reikalai nesušlubuotų.

Kita aplinkybė, kuri sunkiais 
momentais yra daug padėjusi 
Skautų Aidui, tai kuone savikai
na atliekamas spaudos darbas 
nuosavoje skautininkų J. Danai- 
čio ir C. Senkevičiaus spaustu
vėje. Taipgi negalima pamiršti 
ir LS S-gos Pirmijos nuopelnų^ 
kuri perėmusi laikraščio tvar
kymą, kasmet vykdo prenume
ratorių telkimo vajus, kurių dėka 
skaitytojų šeima žymiai pagau
sėjo, įgalindama laikraštį ne tik 
reguliariai leisti, bet kartu jį to
bulinti, padaryti įdomų ir pa
trauklų.

Pažymėtina dar irtai,kadSkau 
tų Aidas bene bus vienintėlis laik
raštis išeivijoj, kuris jokių biz
nio skelbimų netalpina ir tuo pa
čiu išlaiko savo pirmatakųtradi- 
cinį nusistatymą.

Žvelgiant bendrai į Skautų Ai
do nueitą per keturius dešimt
mečius kelią mes lengvai galime 
pastebėti, kad tas kelias buvo ne 
rožėmis klotas, bet rūpesčiais ir 
visokiais netikėtumais nusmaig
stytas. Tačiau tie visi sunkumai 
skautijos sutelktinėmis jėgomis 
buvo nugalėti. Ateičiai linkėtina, 
kad SkautųAidas plačiai pasklistų 
jaunimo tarpe ir jų širdyse įžieb
tų ir palaikytų neužgesusią mei
lės ugnelę, kuri amžinai degtų 
tėvynei Lietuvai.

*•*

Skautų Aido jubiliejinis kon
certas, įvykęs sekmadienį, su
telkė į Prisikėlimo parapijos sa
lę nemažai lietuvių visuomenės. 
Įžanginį žodį tarė red. C. Sen
kevičius. Po jo pagrindinę kal
bą pasakė skautų sąjungos tary
bos pirmijos pirmininkas A.V. 
Dundzila.

Meninę programą išpildė so
listai: Lilija Šukytė ir Vaclova'- 
Verikaitis. Muzikai: smulku — 
Stp. Kairys ir pianu -- Dalia 
Skrinskaitė. Poetas dr. Henri
kas Nagys paskaitė keletą savo 
poezijos dalykų, kurie su ypatin
gu susidomėjimu buvo išklausyti.

Po koncerto svečiai aplankė 
ten pat suruoštą skautų veiklos 
ir spaudos parodėlę, kurioje bu
vo išstatyta jų periodinė spauda 
ir kiti leidiniai. Tuo pačiu metu 
svečiai buvo pavaišinti kavute.

Iškilimingoj skautų sueigoj ir 
sukaktuviniame koncerte daly
vavo vyr. sktn. O. Zailskienė, 
vyr. sktn. pavaduotojas B. Juo
delis ir daugelis kitų skautijos 
aukštų pareigūnų.

Pb

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

Your
Savings EARN

• 813 EAST 185TH STREET
• 6235 ST. CLAIR AVENUE
• 25000 EUCLID AVENUE
• 26000 LAKE SHORE BLVD.

Skautų spaudos parodėlė Toronte, surengta minint Skautų Aido 40 
metų sukaktį. S- Dapkaus nuotrauka

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

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 nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

Charlered and Superviied by the United Statės Government 
1202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Šatrijos tunto Toronte skautės su vyr. skautininke O. Zailskiene. S. Dapkaus nuotrauka
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ŽIRKLĖS IŠRASTOS SENIAI
East Chicagoję, Ind. sudaryta komisija {neštoms rezoliucijoms { JAV kongresą ir senatą Lietuvos 

reikalu remti. I. darbo ir vykdomąją komisiją išrinkti: dr. Jonas Paukštelis -- pirmininkas, Kaz. Va
leika -- vicepirmininkas, Ang. Justine -- vicepirmininkas, Vikt. Makiejus -- sekretorius ir Alg. 
Markevičius -- kasininkas. Iz. Valančiaus nuotrauka

LIETUVIAI PASAULINĖIE PARODOJE

M

Savo darbų apžvalgoje Vlikas pranešė:
"Darome žygių sudaryti prie VLIK Vykdomosios Tary

bos dokumentacijos ir tyrinėjimų centrą. Jei tai pavyktų, 
būtų daug atsiekta ir patobulinta."

Iš esmės labai sveikintina žinia. Bet Naujienų redakcija, spaus
dindama šj pareiškimą, lyg tyčia, ir šiam atvejui pritaikė "priedą", 
kuris verčia kiek nusišypsoti. Gretimoje skiltyje {dėjo atliekamos 
vietos užkamšalą, pavadintą "Žirklės", kurio pirmasis sakinys skel
bia, kad "Žirklės išrastos maždaug apie 300 m. prieš Kr.".

Taip, žirklės išrastos seniai, ir jos vaidino bei tebevaidina di
delį vaidmenj ir mūsų informacijos gaminimo "plačiajame bare”. 
Ne taip seniai kaip žirklės, bet jau gana seniai išrasta mintis ir 
apie tai, kad būtų daug atsiekta ir patobulinta, jei mūsų nepriklau- 
somybinės veiklos pagrindan padėtumėm gerą dokumentacijos ir ty
rinėjimų centrą, ypač skirianti dėmesį 1 tai, kas Lietuvoje dedasi 
dabar.

Vienu metu -- o tai buvo prieš apie 10 metų -- Vlike jau buvo 
užsimota sutvarkyti dokumentaciją. Tačiau toje aplinkumoje tada 
tiek buvo kitų "svarbesnių" rūpesčių, pav., derybos ir rungtynės dėl 
kompetencijų su Lietuvos Diplomatijos Šefu, dėl atstovųBonnoje ir ki
tų panašių "laisvinimo problemų", kad iš dokumentacijos centro 
kažkaip niekas neišėjo.

LNT vėliau ne tik atkakliai tą mint} skelbė, ne tik darė, bet ir 
padarė žygių sukurti tokio centro branduoliui. Deja, ir čia nepajėgta 
nužygiuoti per medžiagos telkimą į jos prirengimą naudoti. Kiekvie
nu atveju, žengiama lėtai, ir reikalas dar toli nuo patenkinamo lygio.

Dokumentacijos rinkimo ir tyrinėjimo jau kuris laikas yra grie
bėsi keletas paskirų asmenų, ir vienoje kitoje srityje yra pasiekę 
vertingų rezultatų.

Nors geriau vėliau, negu niekad, bet apgailestautina, kad Vlikas 
tik dabar pripažino, jog dokumentacija ir tyrinėjimai būtų naudingi, ir 
jau daro žygių ta linkme. Jei tie žygiai būtų buvę pradėti, kai Vlikas 
turėjo sąlygas išlaikyti daugiau kaip 20 asmenų personalui, nauda jau 
būtų juntama seniai. Bet reikalas nebuvo {vertintas vadų, ir kas blo
giausia, visuomenė irgi liko išauklėta tuo reikalu nesidomėti ir laiky
tis dėl jo skeptiškai. įsigalėjo Jprotis pasitenkinti tik tomis prieš 
apie 2300 metų išrastomis Ži r klėmi s, tai yra, atsitiktinių iškar
pų naudojimusi priešokomis.

Jei ne tos žirklės, tai mažiau tebūtų nusivylimo ir lietuviškąja 
Vliko Eltos informacija apie Lietuvą, ir gal nebūtų taip be reikalo at
siradę amatoriškų "teisybės ieškotojų", klaidžiojančių tarp dviejų 
propagandų ir nebežinančių, katra betikėti... Jei ne ta žirklinė 
informacija, gal netektų šiandien vesti plačiausių diskusijų apie 
"trečią frontą".

Bet nutekėjusio vandens nebesugrąžinsi. Sustokime verčiau ties 
Vliko abejojimu dabar. Sako, "jei pavyktų", tai būtų gerai. Tai rodo, 
kad ir dabar, žygius darydamas, Vlikas tuo nelabai tvirtai tiki. Iš 
šalies žiūrint} irgi ima abejojimas. Viena, nors tie žygiai daromi 
vėliau, negu kitų, jie daromi separatiškai: kažkur prie Vykdomosios 
Tarybos. Vykdomosios Tarybos būstinė šiam reikalui turi vieną pliu
są: ji arčiau prie šaltinių, dokumentacija greičiau gaunama. Bet grei
tumas yra reikalingas skubiam "žirkliniam” informacijos priemonių 
maitinimui, ne tyrinėjimams, ne studijoms. Be to, greitume skirtu
mas dabar irgi tik dvi-trys dienos, o tai nebereikšminga. Betgi ty
rinėjimams reikia žmonių, ir ne atstitiktinių, o pasiryžusių ir kiek 
galima daugiau kvalifikuotų {tok{ darbą gilintis. Jų Vliko Vykdomo
sios Tarybos būstinėje beveik nėra.

Darydamas žygius tuo reikalu užsidaręs "vlikingene", Vlikas 
tuo lyg atsisako nuo šiaip jau aktyviai tebereiškiamų pretenzijų { 
vadovavimą, } toje srityje dirbančių pajėgų suvedimą J vieną vietą 
ir sistemą. Vadinasi, kas ką dirba, dirbs kaip {stengdamas ir toliau, 
kadangi nėra vadovybės, nėra centro, kuris turėtų pakankamai 
pajėgios traukos visas jėgas sutelkti apie save. Vlikas net nebando 
tokiu centru būti. Yra iš jo kvietimų sueiti visoms partijoms (poli
tikuoti?), bet nėra kvietimo darbą dirbti. Taigi, abejoja Vlikas, ar 
pasiseks jam sukurti dar vieną dokumentacijos ir tyrimų centrą, 
abejojame ir mes, tas abejones girdėdami. Nes ir iš patyrimo žino
me, kad popierių surinkimas be žmonių talkos, nors ir geras da
lykas, visgi dar nėra tikra ta žodžio prasme tyrimų centras, (vr)

SKAITYTOJU
LAIŠKAI

LIETUVIŲ KNYGŲ RINKA

Kovo 25 d. Dirvoje tilpo p. 
J uozo J. Bachuno straipsnis, už
vardintas "Lietuviški} knygų rin
ka", kuriame, tarpe kitko, sako
ma, kad lankantis jamSaoPauly- 
je buvo parodytas namas gana 
dideliame aptvertame tvora skly
pe, kuris būk esąs Konsulo A. 
Polišaičfo žinioje. Ir kad tame 
name jis matė keletą spintų, pri
krautų apdulkėjusių knygų bei po
rą spintų, tokiame pat stotyje, 
su sportiškais trofėjais, kas, ma
tomai, neigiamai | j{ atsiliepė.

Bet, man visgi nesuprantama, 
kad p. Bachunas, būdamas Sao 
Paulyje bei sujaudintas suminė
to turto padėtimi, nepasiintere- 
savo dar tuomet, kieno tas tur
tas. Aš gi dabar galiu tik tiek 
pasakyti, jog aš nesu jo nei sa-

vininkas, nei saugotojas. Tuo bū
du, suinteresuotieji turi kreip
tis J Lietuvių Sąjungą Brazili
joje, kurios buveinė randasi Sao 
Paulo.

A. Polišaitis 
Konsulas

Čiurlionio ansamblio 
DVASINĖ PUOTA

Prancūzų filosofas Ravais- 
son’as teigia, kad kai kurie di
dieji menininkai yra apdovanoti 
ypatinga malone išreikšti savo 
kūrinių dvasią. Jų kūriniuose jau - 
čiama kažkas gyva, kažkas, kas 
intymiai susieja žiūrovo dvasią 
su kūrinio menine gyvybe.

Sis teigimas turi pagrindo. Tai 
galime patirti, stebėdami Čiur
lionio, J. Rimšos, Vaikšnoro... 
paveikslus. Tai patyrėme — iš
gyvenome ir Čiurlionio ansam-

Lietuvių Komitetas, va
dovaujamas J. Stuko, rū
pestingai ruošiasi reprezen
tuoti viso pasaulio lietuvius 
Pasaulinėj parodoj, kuri 
įvyks 1964 ir 1965 m. New 
Yorke.

Paskutiniu laiku aiškėja 
palankios galimybės gauti 
pavilioną, kuriame ir lietu
viai galėtų išstatyti savo 
eksponatus drauge su kito
mis komunistų pavergtomis 
tautomis.

"Freedom Committee”, 
vadovaujant amerikiečiams, 
numato įrengti parodoj 
Laisvės Pavilioną, kuriame 
apie 10 pavergtų tautų ga
lėtų save reprezentuoti Pa
saulinėj Parodoj.

Juo daugiau kuri tautybė 
turės įdomių eksponatų, tuo 
didesni plotų tame pavilione 
gaus. Todėl labai svarbu, 
kad ir mes lietuviai surink
tume galimai daugiau eks
ponatų, jei norime gauti di
desnį plotą patalpos.

Freedom Committee nu
mato trims Baltijos tauty
bėms duoti bendrą patalpą. 
Prieš gaunant patalpų, rei
kia komitetui patiekti eks
ponatų sųrašus ir, bendrai, 
kuo mes galime pasirodyti, 
kad išlaikytume aukšto ly
gio reprezentavimų.

Komiteto pirm. J. Stu
kas, Pasaulinės Parodos

blio koncerte. Kai kurios dainos 
kelte nukėlė klausytoją } dvasi
nio grožio sritis ir J tą kraštą 
-- peizažą ir visą gyvą dvasi
nę aplinką, kurioje jos gimu
sios.

Dainos, solistai V. Verikai- 
tis ir A. Stempužienė, kuri tu
ri ypatingą dovaną suteikti sa
vo dainoms gyvybę ir dvasią, du 
grakštūs tautiniai šokiai, lyg ki
lę iš vitalinio tautos džiaugsmo, 
atlikti viso ansamblio fone, A. 
Mikulskis -- gili meniška viso 
ansamblio siela — visa pratur
tino klausytoją ir žiūrovą dva
siniu turtu.

Tai ne ansamblio vertinimas, 
o tik žiūrovo {spūdžių nuotrupa. 

V. Kavaliūnas 
Cleveland
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reikalams jau pradėjo lan
kyti didesnes lietuvi” kolo
nijas su informaciniais pra
nešimais.

Lankantis Chicagoje, .T. 
Stukas patyrė, kad visos 
ten esančios dainos, muzi
kos ir kitos žymiausios lie
tuvių meno pajėgos pritarė 
komiteto darbams ir pasi
žadėjo dalyvauti 1965 m. 
Dainos ir Meno Tautiniam 
Festivalyje, New Yorke.

Lietuviu komitetas Pa
saulinėj Parodoj numato 
suorganizuoti Garbės Ko
mitetą, Į kurį norima kvies
ti Lietuvos diplomatinio 
personalo aukštuosius pa
reigūnus, aukštuosius dva
siškius, bendrinių organiza
cijų atstovus, ir kitus lie
tuvių tautai nusipelniusius 
asmenis.

Jau kuris laikas,kaip ko
mitetas savo darbo sritis 
yra suskirstęs į 10 sekcijų. 
Kiekvienai sekcijai vado
vauja vienas iš komiteto 
narių.

Paaiškėjus, kad yra daug 
vilčių gauti pavilioną, di
džiausias ir skubus komite
to rūpestis yra surinkti 
kiek galimai daugiau ir tin- 
komų eksponatų.

Tuo reikalu, eksponatų 
sekcija ( vadovaujama kun.
L. Jankaus, yra išsiuntusi j 
viso pasaulio lietuvišką 

Valstybės Departamento nuomonė 
dėl radijo transliacijų į Lietuvą 
Bendras Pabaltiečių Ame

rikos Komitetas, kuriam 
šiais metais pirmininkauja 
ALT pirmininkas L. šimu
tis. vasario 12 d., kreipėsi i 
JAV prezidentų ir Free Eu- 
rone Committee, Ine. prezi
dentą, nrašydamas išplėsti 
Radio Free Europe trans- 
liaciias i Lietuva, Latvijų 
ir Estija tų tautų kalbomis.

T tų prašvmų Free Eu- 
rope Committee preziden
tas John Richardson, Jr. 
vasario 19 d. atsakė, kad 
jis tų klausimų rems ir dės 
pastangas išgauti didesnę

spaudų atsišaukimų, prašy
dami Parodai eksponatų.

Nemažiau jautrus reika
las yra lėšų telkimas. Fi
nansų sekcija, dr. kun. St. 
Valiušaitis ir inž. V. Dilys 
ruošia platų planų lėšų tel
kimui, kuris numatomas ar
timoj ateityj paskelbti 
spaudoj.

Malonu pažymėti, kad ir 
lietuviai sportininkai įsi
jungia į šį darbų. Jų Centro 
Vadovybė paskyrė nuolati
nį atstovų prie Parodos ko
miteto, A. Vakselį. Numa
toma laike lietuviškos 
vaitės Parodoj turėti 
sporto šventę.

Akademinio jaunimo 
stovas, A. Budreckis, taip 
pat yra nuolatinis jaunimo 
reprezentatas prie komite
to darbų. Jo tikslas bus kiek 
galimai daugiau jaunimo 
įtraukti į Parodoj tinka
mesnį lietuvių reprezenta- 
vimų ir techniškų komiteto 
pagalbų.

Leidinių sekcijos pirm. 
Vaitekūnas jau yra padaręs 
propogandinio leidinio pro
jektų ir netolimoj ateityj 
bus atiduotas spausdinti.

Komitetas laukia plačio
sios lietuvių visuomenės 
moralinės ir materialinės 
paramos didžiam mūsų už
simojimui. J. Sirūsas 

sa-
ir

at-

fmansinę paramų.
Dabar gautas ir Valsty

bės Departamento tokio tu
rinio laiškas:

”Jūsu. r>. Kangur ir prof. 
Leiins laiškas iš 1963 m. 
vasario 12 d., adresuotas 
prezidentui Jomt Baltie- 
Ameriean Committee var
du, Baltuose Rūmuose buvo 
gautas ir perduotas šiai 
įstaigai gavima patvirtinti.

Jūsų padėka, išreikšta 
tame laiške prezidentui už 
paramų dėl teisės latvių, es
tų ir lietuvių tautoms pa
čioms apsispręsti ir už at
sisakymų pripažinti Balti
jos Kraštų Sovietų okupa
cijos yra labai vertinama.

Jūsų pareiškimas dėl 
Voice of America translia
cijų į Pabaltijo kraštus 
naudingumo taip pat yra 
vertinamas.

Dėl tolimesnio Jūsų krei
pimosi, kad Prezidentas 
teiktų paramų išplėsti Ra- 
dio Free Europe transliaci
jas į Pabaltijo kraštus, ten
ka priminti, kad Radio Free 
Europe yra privati organi
zacija, nors bendrai visi jos 
tikslai yra Amerikos val
džios užgiriami.

Be to, kaip Jums žinoma, 
Amerikos pastangos trans
liavimo į Pabaltijo valsty-

Nr. 52 — 3

MARGUTIS IR K.
DRUNGOS VEDAMASIS

Balandžio mėn. Marguty
je per pirmus šešis pusla
pius randame išsidriekusį
K. Drungos vedamųjį, žvel
giantį ’visuomenės gyveni
mo veidan’. Jame atvirai ir 
gana tiksliai nušviečiama 
mūsų organizacijų ”pobūvi- 
nė veikla”, kurių, be abejo, 
autoriui geriausia teko pa
žinti iš Chicagos organiza
cijų gyvenimo stiliaus. Aiš
ku, kad į vienų straipsnį 
norint sutalpinti viso lietu
vių organizacinio gyvenimo 
vaizdų, patiekiant mozaikų 
su visais blynų baliais, 
straipsnio autoriui sunku 
prieiti prie kitokių išvadų, 
kaip palyginimo, kuriame 
”net sunku įžiūrėti skirtu
mų pvz. tarp Birutininkių ir 
Amerikos Lietuviu Tauti
nės Sąjungos”. Skirtumas 
esąs tik tas, kad ALTS tu
rinti atstovų ALT, o biru- 
tininkės — ne.

Tokiems palygini m a m s 
valia autoriui pasirinkti tų 
ar kitų organizacija, ta ar 
kitų balių, straipsnio origi
nalumui pagrįsti. Tačiau 
straipsnio idėi'L mezgant 
rezistencinės kovos atau
dais, objektyvumo dėlei bū
tų tikę užsiminti ir tas or
ganizacijas, kurios ne kartų 
suklupo ir dabar išgyvena 
ago^i'os laikotarpi, savo 
veiklų remdamos vien re
zistenciniais obalsiais, o 
darbui, siūlomam kitom or
ganizacijom, neužtenka jė
gų ir žibuoklėm prie atlapo 
prisegti.

Konstantavimas, kad re
zistencine veikla "užsiima 
tik reti, paskiri asmenys”,- 
kelia klausimų, o kaip šian
dien įsivaizduotume rezis
tencinę tu organizaciįų vei
klų, kurios kažkodėl užsi
ima tik — nobūvine veikla? 
Gal jos ir laukia ateinant į 
talka "paskirų asmenų?”

Principe, tos dvi veiklos 
yra tiek skirtingos savo iš
ore, savo principais, savo 
metodais, kad negližavimas 
gyvenimiškos organizacijų 
veiklos ar jos suplakimas 
su rezistencinės veiklos rei
kalavimais, atrodo, nėra 
pakankamai pagrįstas.

Kalbant apie "rezistenci
nę veiklų, kurios tikslu bū
tų Lietuvos laisvė ir kurios 
betarpišku akstinu būtų 
okupuota Lietuva, nepra- 
skiedžiant tos veiklos nei 
dešrelėmis su tušintais ko
pūstais, nei pretenziioms į 
tautos vadus”, K. Drunga 
sako galvojus apie veikla, 
"kurioje Lietuvoj, ir ypač 
okupuotos Lietuvos, neuž
mirš^ platesnės mūsų vi
suomenės narys galėtų iš 
atlikto darbo pajausti daž- 
nespio pasitenkinimo, negu 
viena kartų per metus”.

Anie toki darbų, apie re
zistencine veikla ir norėtu
me pasiskaitvti straipsnių, 
pranešimu. Straipsnių ir 
pranešimu be tiišintu ko
pūsto kvapo. Gal tada, už
uodę, bent žibuoklių kvapų, 
rasime žmonių ir organiza
cijų, veikiančių ir dirbančių 
ne vien savo atstovui j ALT 
išrinkti.,,

bes baruose buvo tiksliai 
sukoncentruotos Amerikos 
Balse (Voice of America).

Suinteresuotieji šiuo rei
kalu jautė, kad tai buvo ge
riausias kelias ir šioje pa
dėtyje nesama naujų aplin
kybių šiai pažiūrai pakeis
ti.”

Laiškų pasirašė Richard
H. Davis, Deputy Assistant 
Secretary,
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i akademinis gyvenimai
NACIONALIZMO BRUOŽAI (3|

Alg. Budreckis

Devynioliktame šimtmety dar 
ir trečia nacionalizmo lytis iš
augo iš humanitarinio tautišku
mo. Palaikydamas demokratijos 
principus, liberalinis nacionaliz
mas stojo kovon su imperializ
mu ir politine reakcija, kylančia 
iš Vienos Kongreso. Liberali
niai tautininkai norėjo, kad kiek
viena tautybė būtų politiniu vie
netu su nepriklausoma konstitu
cine valdžia, kuri panaikintų dės - 
potizmą, aristokratiją ir bažny
tinę {taką ir leistų kiekvienam 
piliečiui džiaugtis asmenine, po
litine, ūkine, religine bei moks
line laisve.

Jeremy Bentham (1748-1832), 
turbūt, buvo tos nacionalizmo 
krypties pirmas filosofas. Bent- 
hamas konstatavo, jog tautišku
mas yra labai naudingas faktas. 
Kitaip sakant, jis įrodinėjo sa
vo raštuose tautiškumo naudin
gumą. -- Nacionalinis patriotiz
mas, — rašė Benthamas, — tai 
yra sutelktinė Simpatija, dabar 
ir ateity, krašto gyventojų no
rams. Tautiškumas yra ištiki
mybė valstybei (bendrijai). Tu
rėdamas tikslu bendrijos tobu
lėjimą, tautinis patriotizmas ga
li atnešti daug gėrio dideliam 
žmonių skaičiui.

Franęois Guizot (1787-1874) 
pabrėžė, kad "tai yra liūdna klai
da ir didelė silpnumo žymė, kai 
tauta užmiršta arba nekenčia sa
vo praeities. Ar dėl praeities, ar 
ateities, tėvynė (la patrie) turi 
teisę būti visų mūsų mylima."

Pavergtųjų tautų patriotai bu
vo liberalinio nacionalizmo pa
veikti. Italai, vokiečiai, vengrai, 
lenkai ir lietuviai sukilo prieš 
savo imperialistinius engėjus, 
pagrįsdami savo sukilimus ir 
sąjūdžius liberalinėmis idė
jomis. Kari Theodor Welcker 
(1790-1869) pirmasis suformu
lavo šių tautinių revoliucininkų 
siekimus. VVelcker rašė: "Tei
sėta valstybė -- tautinė valsty
bė, kuri apima vieną ir tik vie
ną tautybę. Jos pagrindai pa
grindžiami tuo, jog tautybės ski
riasi viena nuo antros, pagal evo
liucijos laipsni ir stažą. Tikra 
laisvė būna greičiau {gyvendinta 
vienoje valstybėje, grindžiant ją 
viena subrendusia tautybe." Ki
taip tariant, Welckeris dėstė, kad 
istorinė raida yra tautinės vals
tybės ypatingų ir sudėtingų tei
sių pagrindas.

Pavyzdingiausias ir pats žy
miausias liberalinis nacionalis
tas buvo Guiseppe Mazzini (1805 
-1872). Šis italų patriotas pasta
tė žmoniją žmogaus pagrindine 
ir didžiąja pareiga. Tautybės ir 
tautinės valstybės egzistuoja pa
dėti žmogui atlikti pareigą žmo
nijai. Mazzini tikėjo, kad "tauta 
yra Dievo paskirta priemonė žmo
nijai padėti". Tame glūdi tautos 
moralinė esmė. Tėvynės tebėra 
tik žmonijos darbovietės. Pagal 
Mazzinio filosofiją, tauta turi dvi 
paskirtis. Pirma, ji turi lavinti 
savo narius "dorinės teisės švie
soje". Antra, ji privalo suderinti 
ir tvarkyti savo veikimą žmonijos 
naudai; Žmonijos tobulinimui 
Dievas paskyrė tautiškumą. Die
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vas išdėstė tautybių dėsni, kuris 
nustato santyki tarp humanišku
mo ir pareigingumo: "Tautybė su 
siderina su žmonijos pažanga, jos 
pradmė yra žmonės-liaudis, jos 
logiškai išgalvoto ir vykdyto 
principo pasekmės tampa jos eta
pais, jos jėga kyla iš visų galios, 
jos tikslas -- kuo daugiau gėrio 
kuo didesniam žmonių skaičiui, ir 
jos siekis -- Dievo paskirtos už
duoties atlikimas, štai kas yra 
tautybė." Mazzini svajojo apie 
pasaulj, kur} atgaivintų kiekvieno 
krašto jaunimas, kurio bendra
darbiavimo gairės būtų dorinis 
nacionalizmas. Mazzinio filoso
fijoje nacionalizmas pasiekė sa
vo idealistinio ir humanistinio 
kulminacijos taško.

PILNUTINIS ARBA 
INTEGRALINIS 
NACIONALIZMAS

Pilnutinis nacionalizmas atsi
rado 19-to šimtmečio pabaigoj. 
Iš principo jisai atmetė humani
tarini liberalizmą ir jo vieton pa
statė uždarą tautinę savinaudą ir 
aktyvizmą. Maurras aiškiai su
formulavo integralini nacionaliz
mą: "tautinio integralumo išim
tinas siekimas ir tautinės jėgos 
nuolatinis didinimas, nes tauta, 
kuri netenka karinės jėgos, žlun
ga-"

Šio griežtojo nacionalizmo šal
tiniai iškeliami pozityvizmo kū
rėjo Auguste Comte (1798-1857), 
kuris dėstė, kad jėga yra val
džios pamatas. Konservatyvus 
prancūzų istorikas Hippolyte 
Taine (1828 - 1893) priminė sa
vo tautiečiams, kad kiekvienas 
lojalus prancūzas gali geriau
sia pasitarnauti Prancūzijai tik 
susipažindamas su jos istorija, 
jos idėjomis ir jos papročiais. 
Apie tautinę pareigą Taine taip 
rašė: "Kiekviena karta yra tik 
brangių ir garbingų papročių lai
kina tvarkytoja ir atsakominga 
globėja. Kiekviena karta paveldi 
tą tradiciją iš ankstyvesnės kar
tos ir privalo ją perduoti sekan
čiai kartai. Jei viena tų kartų 
per lengvapėdiškumą ar perdė
tą išmanumą, per nerimtumą ar 
vienpusiškumą, sukompromituo
ja suteiktą atsakomybę, tai ta kar^ 
ta nusikalsta prieš savo protė
vius, kurių pasiaukojimus jinai nu
braukia, ir prieš palikuonis, ku
rių viltis ji išblaško."

Maurice Barres (1862-1923) 
savo romane Les Deracines ra
šo, kad žmonės praranda savo 
etinj ir dvasini tikslą, kai jie ne
tenka savo "šaknų". Nacionaliz
mas, anot Barres, kuris pabrė
žė "kraują" ir protėvius, yra tam 
tikras determinizmas. Individas 
nėra laisvas, bet biologinio pa
veldėjimo motyvuojamas. "Šei
mos ir tautybės mirusieji yraga- 
lingesni už gyvuosius. Štai, jie 
reikalauja pagarbos." Barres iš
kėlė psichologinio determinizmo 
sąvoką nacionalizme. "La terre 
et les morts" -- žemės siela yra 
senesnė už žmonijos sielą. Inte
gralinis nacionalizmas Barres 
taip aiškinamas: "Kiekvienas in
dividas neturi protavimo ar vei

kimo laisvės. Jis yra mirusių 
protėvių tęsinys dabarty. Jo gim
tinė jame pažadina šeimos, ra
sės ir tautybės meilę." { klausi
mą, kam kovoti už ypatingą tau
tinių idealų išlaikymą, Barres 
atsakė: "Jei tautos išnyktų, tai 
pasaulio aukščiausi ir brangiau
si medžiaginiai ir dvasiniai san
tykiai pakliūtų l pavojų. Mes tu
rėtumėm tada bijoti civilicazijos 
atžangos. Tautiškumas ne tik sen
timentalumo dalykas, jisai yra 
racionalus, taip, matematinė bū
tinybė."

Charles Maurras (1868-1952) 
aiškino, kad tauta kyla iš žemės 
ir rasės. Ji išvysto ypatingas, 
skirtingas nuo kitųtradicijas. Bet 
koks atsiskyrimas nuo šių tra
dicijų yra svetimų {takų rezul
tatas ir nenatūralus bei mirtinas 
tikram nacionalizmui. Maurras 
statė Prancūzijos interesu-- pir
moje vietoje (France d’abord) ir 
paskelbė tautininikiškos akcijos 
būtinybę, action franęaise, prieš 
abejingumą ir kompromitaciją.

20-to amžiaus pradžioje pilnu
tinis nacionalizmas, prisisėmęs 
totalizmo bruožų, nukrypo (kraš
tutinumą. Jo logiškas padaras bu
vo fašizmas, pabrėšiąs aktyviz- 
mą, dvasini ir fizini tautos im
perializmą, elito ir tautos vado 
principus. Ilgainiui integralinis 
nacionalizmas išsigimė. Jo kraš- 
tutiniausioji forma, pagrista ne 
protu, o pseudomoksliniu rasiz
mu, buvo vokiškas nacionalso- 
cializmas. Tačiau įsidėmėtina, 
jog nacizmas nėra tautiškumo ga
lutinė išdava; tai yra idėjinė iš
gama ir neigiamas kraštutinu
mas. Negalima neigti nacionaliz
mo dėl nacizmo. Ant. Diržys, na
grinėdamas "Tauta ir tautinė iš
tikimybė" davė puikų prilygi
nimą: neneigiame krikščionybės 
dėl to, kad kryžiuočiai Kristaus 
vardu vykdė baisiausius nusikal
timus prieš žmoniją, taip pat, ne
galime neigti nacionalizmo todėl, 
kad naciai veikėtautos vardu. Ki
taip sakant, neatmestina kilni 
idėja dėl to, kad kai kas ją pikt- 
naudoja.

SAMPROTAVIMAI APIE 
NACIONALIZMĄ

Kaip matome iš šios apžval
gos nacionalizmas yra labai su
dėtingas reiškinys. Pradžioje jis 
buvo humanitarinio polinkio, iš 
kurio išsirutuliojo jakobiniškos, 
tradicinės bei liberalinės sro
vės. 19-to šimtmečio pabaigoje 
nacionalizmas buvo pagautas to
talizmo dvasios.

Kuri nacionalizmo forma vyrau
ja šiandien? Tiesą pasakius, vi
sos nacionalizmo lytys šiandien 
egzistuoja. Kartais prototipo pa
vidale, kartais mišrioje formoje. 
Nacionalizmas nėra nustojęs sa
vo dinamiškumo. Net tautų neigė
jai skaitosi su ja, pvz.: komunis
tų stovykloje kyla visokie tito- 
izmai, nacionalkomunizmai. Tad, 
nenuostabu, kad dar nėra tikslios 
ir visų priimtinos sampratos. 
Daugelis prancūzų, vokiečių, ang
lų, rusų bei amerikiečių moks
lininkų bandė, be didelių rezul
tatų, ištirti ir išaiškinti šitą 
visuomeninj reiškinį. Kadangi 
kiekviena tauta išvysto savo dva
siai ir charakteriui pritaikytą na
cionalizmą, trumpa, viską api
manti sąvoka neįmanoma. Rei
kalą dar labiau apsunkina faktas, 
kad kiekvienas nacionalizmas kin
ta istorijos raidoje.

V. Noreikos nuotraukaDonelaičio mokyklos mokiniai ruošiasi tautinei šokių šventei...K.

Jaunieji menininkai Bostone

Bostono studentai ateitininkai 
balandžio 28 d. buvo suruošę jau
nųjų menininkų koncertą New 
England konservatorijos rečita
lių salėje. Programą išpildė smui
kininkė, dainininkė ir pianistė. 
Smuikininkę ir dainininkę forte- 
pionu palydėjo Vytenis Vasyliū
nas.

Smuikininkė, Korp! Neo- 
Lithuania seniorė, Brigita Pum- 
polytė išpildė trečią dali išMen- 
delssohn’o smuiko koncerto ir 
pirmą dali iš Symphony Espag- 
nole — Eduard Lalo. Smuikinin
kės laikysena simpatiška ir, at
rodo, natūraliai laisva. Ji tech
niškai tiek pažengusi, kad ir ne
lengvus dalykus lengvai ir gerai 
atliko.

Dainininkė Birutė Bogutaitė 
kaikurias lietuviškas dainas bei 
operų arijas {domiai interpreta
vo, tačiau jos balsui stigo kokio 
nors charakterio. Gal atsiliepė 
kelionė iš Baltimorės.

Pianistė Marytė Gailiušytė, 
kaip ir smuikininkė Pumpolytė, 
techniškai gerokai .pažengusi, bet 
jos skambinimas mažiau ekspre
syvus, ypač tai buvo ryšku Schu-

Tačiau nacionalizmo suprati
mui reikia aiškesnio termino 
suvokimo. V. Vardžio definici
ja Liet. Enciklopedijoje: "Na
cionalizmas -- lojalumas tauty
bei ir tautinei valstybei, tauty
bės ir tautinės valstybės sieki
nius padarant daliniu ar abso
liutiniu kolektyvinio ar asmeni
nio elgesio standartu" yra gan 
tobulas apibrėžimas, bet gy
vendami analizės amžiuje, ma
tome, jog apibrėžimai nuolatos 
reikalauja papildymų, išlygini
mų.

Vienintelis sąmoningas būdas 
prieiti prie nacionalizmo pagrin
do yra nustatyti, kurie įsitikini
mai -- tiesūs ar klaidingi -- ir 
kurios sąlygos — nesvarbu kaip 
iškreiptos -- yra bendros.

Nacionalizmas nėra pasiekęs 
savo tobulybės. Vienas dalykas 
yra tikra, būtent, sudėtingas ir 
dinamiškas. Kaip ir kiti žmo
niški reiškiniai, jis turi keletą 
dimensijų; jo sudėtis nuolatos 
keičiasi. Moksliški nacionaliz
mo paaiškinimai turi kartu su juo 
keistis. 

manno Papillons. (Pastabėlė: ne
kelti peraukštai kojos nuo peda- 
lio, kad jf spaudžiant nebūtų gir
dėti).

Vytenis Vasyliūnas, akompa
navęs smuikininkei ir daininin
kei, buvo visai geras. Jis žino 
kada būti palydovu ir kada vado
vu.

Koncertas, žiūrint iš meninio

ANTROJI JAV IR KANADOS 
LIETUVIŲ

TAUTINIU

ŠOKIU ŠVENTE

Bilietai (Iiuuuai:
Cicero delikatesų krautuvė, 1425 So. 49th Avė.
J. Karvelis, 3322 So. Halsted St, 
Marginiai, 2511 W. 69th St.
Royal Blue maisto krautuvė, 4359 So. Campbell Avė. 
Visos JAV ir Kanados L.B. apyl.

Paltu: V. Grėbliūnas, 6941 So. Washtenaw Avė., 
Chicago 29, IU.

Bilietu kainos: 2, 3, 4, 5, 6 dol.
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• YOUNGSTOV/N 3, Ohio, 21 Fifth Avė..................... RI 3-0440
• YONKERS, N. Y., 235 Neppenhan Avė.... GR 6-2681

LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994 
LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ........................ FO 3-8569
NEVVARK 3, N. J. — 428 Sprlngtield Avenue  .......... BĮ 3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................... LO 2-1446
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ........................ MU
PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ....................... GR
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė......... PO
PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ........ HU
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street .......... Fl
VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ...................... PL
VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .............. 8W
VINELAND, N.J. — 1..................... * . - . -. .

taško, paliko malonų {spūdi, ta
čiau, kad ir maža salė, nebuvo 
klausytojais pripildyta. Tai liūd
na, ypač kad iš pačių rengėjų — 
studentų teatsilankė vos keli. 
Studentams derėtų lankytis ir l 
tokius koncertus, po kurių nėra 
šokių. G.

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ!
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Laiškai iš Paryžiaus Algirdas J. Greimas

APIE BRONĮ RAILA IR KITOKIAS AKIMIRKAS
Šeima — labai margas socia

linis junginys. Yra joje ir moteJ 
rų ir vyrų, ir jaunimo ir senimo. 
Suprantama, kad reakcijos j pa
saulio reiškinius joje dažnai bū
na skirtingos.

Bet jau j vieną reiškinį tai vi
sa Greimų šeima vienodai re
aguoja. O šis fenomenas — tai 
Bronys Raila ir jo pasireiškimai. 
Jo straipsniai vienodai mus ner- 
vuoja, vienodai iššaukia atlaidžią 
šypseną. Procentai, tiesa, svy
ruoja: kartais nervingumas paky
la iki 80%, kartais šypsena nuga
li.

Keistas sutvėrimas tas Bronys 
Raila. Kai apie j( imi galvoti, 
pirmiausia iš atminties ūkanų ky
la ši jo poezijos eilutė:

— Pasauli, bulvėm penimas, 
Tau kyla naujas, nuostabus 

gyvenimas!
Tai jauno — greičiausiai pasi

turinčio ūkininko sūnaus -- maiš
taujantis, dosnus šūkis, kuris 
persekios Railą visą jo gyveni
mą. Tai jaunystės klaida, kurią 
jis greit pataisys, tai slapta žaiz
da, kurios jis niekada neužgydys. 
Be šios poezijos eilutės niekaip 
nesuprasi Railos: nei kodėl, nei 
apie ką, nei kaip jis šneka ir ra
šo.

Už šią eilutę Greimų šeima 
j{ ir mėgsta, ir myli. Nors jis 
to nežino. Nors jis tok} simpa
tijos motyvavimą, greičiausiai 
ir atmestų.

Iš šios "prarastos jaunystės" 
liko Broniui Railai entuziazmas, 
veržlumas, mostas. Kas, kad jis 
puolasi ginti dažnai iš anksto pra
laimėtas, dažnai neteisingas by
las, -- ten kur yra Raila, yra 
gyvenimo, triukšmo ir dantų 
griežimo. Kas,kad audros daž
nai keliamos arbatiniame šaukš
telyje -- o mūsų gyvenimas ar 
nesusideda dažnai iš "arbatėlių" 
ir "kavučių", kuriose dalyvauja 
ir Railos koliojami saloniniai 
bolševikai ir nė kiek nemažiau 

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
/2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SV ARBU

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

saloniniai antibolševikai. Tai yra 
"fantastiškasis" Railos bruožas, 
labai gerai pagautas Vytauto Ka
volio. Ir jo kartoje nerasi nei 
vieno lietuvio žurnalisto, kuris 
prilygs jam kovingumu, politinio 
ir kultūrinio arsenalo gausumu, 
erudicija, (kandumu.

Mažai kam suprantama mano 
draugystė su Broniu Raila. O aš 
ji ne tik vertinu, suprantu — mes 
dažnai, ypač Paryžiaus laikais, 
ir vienos nuomonės principiniais 
klausimais būdavome. Juk tai 
Senos pakrantėje, garsioje mar
kizo de Montcalm, šauniai žu
vusio beginant Quebecą nuo ang
lų, gatvėje, juk tai Didžiajam 
Paryžiaus Viešbutyje su pilnu 
komfortu (bet tuo metu be van
dens, be šildymo, bet su tele
fonu gretimoje kavinėje), juk ten 
augo, brendo, formavosi "kraš
to primato" sąvoka, su kuria ne
atsiejamai surištas Railos var
das. Toji "krašto primato" są
voka, kuri iki šiol yra vieninte
lė vaisinga, naši tremties poli
tinė idėja. Viskas kraštui (ne 
tautai, ne tėvynei, ne valsty
bei — ar nejauti, Brony, kad 
nesąmoniniai patsai pasirinktas 
žodis kvepia Prancūzija?), nieko 
sau. Lietuva Lietuvoje. Pereat 
vita, fiat lux. Ar neatsimeni,Bro
ny, kaip ėjome pirmą kartą f su
sitikimą, dabar jau išnykusioje 
Weberio kavinėje su anuomet 
labai kontestuotu Diplomatijos 
Šefu. Kaip p. Lozoraitis tada 
mūsų paklausė:

— Tai ką vyrai. Prieš pra
dedant kalbėti, reikia "mettre 
les choses au point": ar jūs ma
note, kad per ateinančius dešimt- 
metų bus naujas pasaulinis ka
ras?

-- Ne, -- atsakėme.
-- Na, jeigu taip, tai galima 

kalbėtis.
Ar atsimeni, kad jau tada, 

1946 metais, mums buvo aišku, 
kad apie jokius greitus Lietuvos

DIRVA

išlaisvinimus negali būti kalbos, 
kad užsienio "rezistencijos" 
tikslas — Jonas Deksnys kažko
dėl nemėgsta apie tai šnekėti — 
tai kaip galima sumažinti gink
luotą rezistenciją, krašte. Kad 
vienintelė įmanoma tremties po
litinė linija: atidžiai, su meile 
žiūrėti 1 kraštą, sekti, kas da
rosi pasulinėje politikoje ir vi
somis priemonėmis padėti tam 
kraštui. Tai vienintelis princi
pas, kurj labai sunku sekti, dėl 
{vairių priežasčių, dėl to, kad la
bai lengva pasiklysti tarp kelių 
ir takelių, kad

"Šitaip ir sudirba žmogų 
Smulkūs žemės reikalai.

Tai kodėl tu taip pyksti šian
dien, kai jaunesnės kartos žmo
gus, Vytautas Kavolis, kita kal
ba ir kitais žodžiais sako tą pa
ti dalyką?

Keisčiausia su Broniu Raila, 
tai, kad kiek mes sutinkame 
su juo dėl principų, tiek pat grei
tai išsiskiriame, kai tik reikia 
praktiškai juos realizuoti. Sutin
kame, pavyzdžiui, kad reikia ypa
tingai mylėti ir puoselėti jauną
ją kartą, nes jinai, o nebe mes, 
turės gal reikalų su atgimstan
čios (-- Vakarams atgimstan
čios) Lietuvos problemomis. Pa
sirodo Literatūros Lankai. Aš 
mielai sutinku bendradarbiauti, o 
mano Bronys -- taukšt jiems per 
galvą. Eina, lėtai juda, bet juda 
Metmenys -- kuone vienintėlis 
pozityvus reiškinys visoje Ame
rikos lietuvių kolonijoje. Raila: 
taukšt per galvą. Prisiėmiau da
bar parašyti— nors esu kalbinin
kas, o ne literatūros kritikas — 
straipsni apie Algimantą Mackų, 
kuris man atrodo, kaip didelė vil
tis, didelis pažadas lietuvių po
ezijoje. Ir jau drebu tik pagal
vojęs: tikriausiai Bronys Raila 
galanda plunksną jam sudirbti, 
tikriausiai jo straipsnis pasiro
dys prieš manąjį. Tai tokia mūsų 
draugystė: broliai priešai.

Raila lietuviškoje visuomenėje 
-- tai Jungtinių Tautų Organiza
cija savo pasaulinėje rolėje. Ži
note, tur būt, kad generolas de 
Gaulle ją vadina savotišku "triu
ku". Žmonės susirenka iš visų 
pakampių ir išsikolioja, išlieja 
viską, ką turi ant širdies. Vieni 
mano, kad jie ką nuveikia, kad iš 
to kas nors pasidaro, o kiti juo
kiasi. Bet pasikoliojus, visiems 
palengvėja.

Tokia institucija yra ir Bronys 
Raila. Ir aš tikiu, kai jis sako, 
kad jis kelia triukšmą dažnai ne 
dėl teisybės, o dėl paties triukš
mo: iš to vis šis tas išeina. Ma
no žmona gražiai, man atrodo, 
tai suformulavo, sakydama, kad 
Raila užsiima ne iš-nervinimu, 
bet l-nervinimu. Pagalvokite tik 
gerai. Algimantas Mackus, pa
vyzdžiui, tremties visuomenei, o 
tuo labiau Lietuvos kultūrinin
kams, gana mažai žinomas var
das. įsivaizduokite dabar:B. Rai
la atsisėda vieną vakarą ir "su
dirba" ji l smulkius gabaliukus. 
Tuojau atsiranda gynėjų. Publika 
susidomi, ima sekti rungtynes. 
Rezultatas: Mackus jau nebe ne
žinomas poetas, o žinomas, bet 
nesuprastas poetas. Skirtumas 
milžiniškas.

Ir štai atsiskleidžia pagaliau 
visa Bronio Railos didybė. Aš 
nesutinku su V. Kavolių, kad jis 
jau dabar muziejinis eksponatas: 
jis dar labai gyvas, ir dar kaipl 
JI jūs gal tik už poros desėtkų 
metų J kultūrini muziejų padė
site. O tragiška Railos didybė 
kitur. Dauguma mano, kad jis pri
klauso plėšrių žvėrių kategorijai,
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Pirmoji lietuviška knyga, išspausdinta Karaliaučiuje prieš 415 metų (1547): kairėje -- dedikacinis 
puslapis su lotynišku {rašų "Didžiajai Lietuvos Kunigaikštystei", dešinėje lotyniška prakalba, kurią 
parašė Karaliaučiaus Universiteto rektorius Staphylus-Stapelage. Šiame rinkiny sudėti ir kiti Mažvy
do raštai. Juos išleido Carl Winter's universitetinė knygų leidykla Heidelberge (1923).

MARTYNO MAŽVYDO ATMINIMAS CHICAGOJE

D MAGNVJV
.i.—

PASTORIBVS
»r MiMitrala acctiav

Pirmojo lietuviško spaus
dinto eilėraščio, pirmojo lie
tuviško elementoriaus, pir
mojo lietuviško "Katekiz
mo” ir pirmojo lietuviško 
giesmyno autorius Marty
nas Mažvydas mirė prieš 
4C0 metų (1563. V. 21). Su 
šiuo Mažosios Lietuvos au
toriumi prasideda ne tik ra
šytinės lietuvių literatūros, 
bet ir lietuvių tautos švie
timo istorija, šių reikšmin
gų kultūrinių apraiškų pra
dininkui Martynui - Mažvy
dui ir kitiems to šviesaus 
žygio tęsėjams pagerbti 
Chicagoje ruošiamas viešas 
atminimas, kuris bus gegu
žės 11 d., 7 vai. vak., Jau
nimo Centro rūmuose. At
minimą ruošia Pedagoginis 
L i t u a nistikos Institutas. 
Programą, palydimą muzi
kiniais kūriniais, atliks In
stituto studentai, lektorių 
ir kitų atitinkamų sričių 
patarėjų padedami.

Ir skaičiuoja, ant rankų ir ant 
kojų pirštų, jo aukas. O iš tiesų 
yra atvirkščiai -- Bronys Raila 
patsai yra auka ir dažnai sava
noriška auka, ne avinas, o Ve
lykų Avinėlis, kuris pats save 
išsistato vilkų draskymui.

Užtat baigdamas ir kreipiuosi 
1 ji. Rašyk ir toliau, mielas Bro
ny, rašyk ilgai ir daug, vogda
mas savo valandas nuo miego ir 
nuo šeimos, kaip jas kadaise vo
gei Colombes priemiestyje. Ra
šyk ir mušk visiems per galvą 
su kūju, nežiūrėdamas, teisin
gai ar neteisingai. Viešpats at
pažins savuosius.

Rašyk ir nedrebėk dėl sąži
nės skrupulų. Tai tavo tempe
ramentas, misija ir pašauki
mas. Ir jeigu Bernardas Braz
džionis sutiks man paskolinti vie
ną eilutę --ne tik eilutę, bet ir 
savo balsą, -- aš ją pritaikysiu 
tau:

-- Stovėk, stovėk, kolona 
išdidi!

PROGRAMA
I. Prologas:
Vydūnas: Sukilo žodis. 

Skaito Romas Stakauskas.
II. Referatai apie Marty

ną Mažvydą:
1. Teresė Pautieniūtė: 

Martynas Mažvydas ir jo 
raštai..

2. Mykolas Drunga: Mar
tynas Mažvydas — pirmojo 
lietuviško elementoriaus au
torius.

III. Kūrybinės lemties at
balsiai (simbolinis lietuvių 
literatūrinės raidos etiudas 
su gregorianiniu Mažvydo 
giesmės giedojimu (”Su- 
tvertojau Pone žvaizdžių”) :

Gieda (magnetofoni n ė j 
juostoj) muz. Antano Skri
dulio vadovaujamas vyrų 
choras. Skaito: Gražina Bi- 
čiūnaitė, Mykolas Drunga, 
Linas Gylys, Uosis Juodval
kis, Jūratė Juozevičiūtė, 
Milda Pakalniškytė, Kons
tancija Petrylaitė, Romas 
Stakauskas, Danguolė Šu- 
kelytė, Janina Tallat-Kelp- 
šaitė, Asta Veličkaitė. — 
Poetas Ant. Vienažindys 
simbolizuojamas jo daina 
"Sudiev, kvietkeli” ir jo pa
ties dainuota gaida su My
kolo Racko akompanimentu 
(1899 m. "Tėvynės Sargas” 
Nr. 1). Maironiu, be skaito
mo jo kūrinio, simbolizuo
jamas jo duetu "Nesek sau 
rožės prie kasų”. Dai
nuoja Elena Rradūnailė ir 
Rimvydas Vasiukev i č i u s 
(č. A. L. M-los mokiniai). 
Vienažindžio ir Maironio 
dainas paruošė muz. Faus
tas Strolia. žodinės bei sce
ninės programos patarėjai 
— Domas Velička, liet, kal
bos ir literatūros lektorius, 
aktorius Algimantas Diki
nis, Lietuvos meno lektorius 
dail. Adolfas Vaieška ir kal
bos dalykų lektorius Alek
sandras Dundulis.

IV. Mažvydo raštų paro-

PRADESTYSE
touKaptifaMnat ga! gfcbaee ottt n<> 
ra* anas pnafca Irtffta* © 3nn« pony 
fel«f>ttna fpofolmfa r«f. Brt bei b«* 
nrlfo magufo fo n«M (inyfc pagulbjiav.

►“T-* O
1 Jt» tfl bfemt ptifaftma*

I. Corrlgmajao »Kn«i>lew4

(Urrfn mnfb pajMmae 
H. ITtfrrfbawartaiia waiba

Pirmasis puslapis pirmojo lie
tuviško giesmyno, išspausdinto 
Karaliaučiuje prieš 415 metų 
(1547). Giesmyno autorius — Mar 
lynas Mažvydas. Viena iš Mažvy
do giesmių, versta iš lotynų kal
bos (Conditoralmesyderum).bus 
giedama Mažvydo mirties 400 
metų atminimo programoje. Spe
cialiai šiam atminimui šj gre- 
gorianinio giedojimo himną J mag
netofono juostą {giedojo muziko 
Antano Skridulio vadovaujamas 11 
asmenų vyrų choras.

dą:
Parodoje išstatoma pir

moji lietuviška knyga (ele
mentorius, "Katekiz m a s”, 
giesmynas) ir kiti Mažvy
do raštai. Parodos įrengi
mui vadovauja lėkt. dail. A. 
Vaieška.

Muzikinio palydė ir kito
kių garsinių efektų techni
ką tvarko inž. Juozas Brie
dis.

Programa prasidės punk
tualiai. Mažvydo atminimo 
dalyviai prašomi atvykti 
numatytu laiku.

P. L. Instituto 
Vadovybė

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE BAILIOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY .................................5th $3.98
CANADIAN WHISKEY ...........................5th $3.98
VODKA pilna kvorta.........................................$3.59
KRON BRANNVIN

AOUAVIT (švediška) 5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .....................................$2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas  5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ...... 5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 33 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................5th $0.98 Dail. Algirdas Kurauskas kalba atidarant Audronės Skuodaitės ir 

Vytauto O. Virkau tapybos darbų parodą Chicagoje. .Paroda sukėlė 
meno mėgėjų tarpe didelj susidomėjimą. V.A. Račkausko nuotrauka
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HOLLYWDODO VAŠKO MUZIEJUS
Žodis Hollywood pasauliui 

tapo idioma. Vieniems jis reiš
kia vietovę, gaminančią filmus, 
kitiems filminį meną, tretiems 
filminę pramogą, ketvirtiems 
lengvą nuotaiką, penktiems gra
žias moteris, puošnius vyrus, fan 
tastiškus dalykus, ir pan.

Hollywoodas garsus buvusiais 
ir esamais artistais. Prabangio
mis jų rezidencijomis, ištaigin
gais baliais. Filmų studijomis.

Hollywoodas neblogai nusima
no, kuo jis garsus, kuo geras ir 
kuo blogas. Jei dažnai patys iš 
savęs juokiasi, nuolat save kri
tikuoja, net labai smarkiai. Prieš 
gamindami kokį filmą jie gana 
tiksliai nuspėja jo vertę finansi
niai, meniniai. Čia jau prasidė
tų "didžiosios Hollywoodo pas
laptys".

Žymiausios žvaigždės, pagar
sėjusios kuriuo nauju filmu, šyp- 
sodamosios {spausdavo savo ko
jikių, rankų nuospaudus šlapiame 
Chinese Grauman’s Theatre ce
mente. Prie televizijos akių, šim
tų fotografų. Daug triukšmo, 
smaližių, reklamos.

Prieš porą metų svarbesnėse 
Hollywoodo vietose, tirštai vaikš • 
čiojamuose šaligatviuose, pra
dėjo įmūryti varines artistų, ame 
rikiečių filmui daugiau talkinu
sių, pavardes. Dabar jų ten šim
tai. Girdi, pasaulis kaltinęs Hol- 
lywoodą, kad atvažiavusiems tu
ristams nėra ko žiūrėti: į filmų 
studijas neįleidžia, žvaigždžių 
negalima sutikti, net filmų mu
ziejaus nėra. Viskas uždara, tar
si mobilizaciniame kariuomenės 
skyriuje.

Hollywoodo viešesniupasijudi- 
nimu pradėta rūpintis prieš ke
letą metų. Teko ir man pamaty
ti brėžiniai, planai, klausinėta 
nuomonių. Yra labai vertingos 
medžiagos Hollywoodo filmų mu
ziejui. Toksai netrukus bus įs
teigtas.

1962 gegužės 4 d., keliolika 
mylių pietų linkui nuo Los Ange- '

HOTEl NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J.

PRosped 4-7788

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiąjame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS 
MYLĖTOJAMS!!!

R. SPALIO ALMA MATER ir ST. SANTVARO POEZIJOS 
RINKINYS AUKOS TAURĖ — ABI KNYGOS Už 5 Dol.!

Neatsižvelgiant j kylančius kaštus knygoms 
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelią j kny
gos skaitytojus nepaprastu būdu — jungiant tuos 
du puikius beletristikos ir poezijos leidinius Į vieną 
puikią dovaną.

Prašome pasinaudoti žemiau dedama iškarpa.

Siunčiu 5 dol. ir prašau prisiųsti R. Spalio 
Alma Mater ir St. Santvaro Aukos Taurė šiuo 
adresu:

Priedų: čekis □ 
pinigai □

ALG. GUSTAITIS

les, atidarytas Hollywoodo vaško 
muziejus, oficialiai vadinamas 
Movieland Wax Museum. Važiuo
jant J Buena Park, prie pat gar
sios Knott’s Berry Farm, per 
mažai populiarios, vertos aplan
kymo ir gero pusdienio.

Pasauliui vaškinės skulptūros 
žinomos tūkstančiais metų, nuo 
senojo Egipto laikų. VėliauGrai- 
kija, Romos imperija. XVIII a. 
Europoje jau gamintos sume
chanintos vaškinės figūros, ju
dinančios rankas, mirksinčios, 
alsuojančios ir pan.

Hollywoodo vaško muziejus jau 
kainavo virš pusantro milijono 
dolerių. Yra apie 100 figūrų. Kai 
kurių vien rūbas kainavo pustre
čio tūkstančio dolerių.

Pagaminti gerą vaškinę statu
lą - figūrą nelengva. Reik daug 
duomenų, nekalbant apie gausy
bes foto nuotraukų. Gaminamos iš 
bičių vaško. Ant figūrų nededami 
dirbtiniai plaukų perukai, bet, 
"skelbiama, kiekvienas plaukas į 
galvą "įsodinamas" atskirai. 
Kvadratiniam inčui reikia apie 
150 pavienių plaukų.

Akių spalva, rūbai, batai, 
puošmenys, judesys ir kt. sten
giamasi atlikti kuo tiksliausiai. 
Veido išraiška,svarbiausioji vaš
kinės figūros dalis. Visa kita tu
ri atitikti tikrajai galvai.

Prie Movieland Wax Museum 
stovi auksiniai atrodantis Rolls- 
Roycas su šoferiu ir filminių pa
baisų charakteriu Frankenšteinu.

Muziejuje figūros teturi pavar
dę, filmą. Žiūrovas privalo pats 
orientuotis, šiek tiek nusimanyti 
apie filmą, artistus, režisierius.

Priekiniame pakilime matome
D.W. Grifith (1875-1948). Pra
dėjęs žurnalistu, rašytoju, poetu. 
David Lewelyn WarkGriffithtapo 
ne tik amerikiečių, bet viso pa
saulio modernaus filmo pradi
ninku. Iki jam ateinant į filmų 

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00 SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 

REMODELING LOANS

(parašas) IN T0WN OFFLCE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della 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

pasaulį, visi laikėsi vienišai ba 
nalios "taisyklės": kiekviena fil
minė scena prasidėdavo įeinant 
aktoriui ir nenutrūkdavo iki jo 
išėjimo. Artistai rodomi pilna
me ūgyje. Judėsiai išpūstai stai
gūs, tuo lyg atpirktų neturimo 
garso trūkumą. Vaidintojai elgė
si tarsi ant siūlelių traukomos 
lėlės. Ir tik D.W. Griffith iš
drįso sulaužyti Hollywoodo ne
vykusias taisykles. 1915 kovo 3 d., 
po kelerių metų įtempto darbo, 
Liberty teatre New Yorke pradė
jo rodyti savo filmą "TheBirth 
o f Nation", kuris ne tik iškėlė 
autorių, bet jau užtikrino garbin
gą vietą filmų istorijoje. Pasau
lyje niekad nebuvo ir vargu ar 
kada bus tiek sujudimo; kaip pa
sirodžius "Tautos gimimui". 
Kiekvienas artistas, režisierius, 
filminėmis temomis besidomin
tis asmuo turi susipažinti su D. 
W, Griffith kūryba.

Skelbiama, net dvidešimt tre
jus metus "Amerikosmylimąja”, 
buvusi filmų artistė, visų žvaigž
džių karalienė Mary Pickford 
(g. 1893). Ji atidarė šį muziejų, 
įrašydama gražią dedikaciją. 
Vaške matoma su savo tikru vy
ru Douglas Fairbanks, Sr. (1883- 
1939) filme "The Taming of the 
Shrew.

Charley Chaplin klasikiniame 
jo filme - komedijoje "The Gol- 
den Rush". Charles Laughtonkaip 
Anglijos karalius Henrikas VIII, 
su keturiomis, iš jo turėtų še
šių, žmonomis. Clarke Gable su 
Vivien Leigh. Garsusis meksi
kiečių Contiflas, kuriam "visas” 
Hollywoodas vos įstengė įsiūlyti 
priimtiną rankraštį. "Dešimtme
čių" garbintas James Dean, tra
giškai, per greit žuvęs. Nekalbė
jęs komikas Buster Keaton. Pa
saulio moterų širdis pavergęs 
Rudolph Valentino (pilnas var
das: Rodolpho Alfonzo Rafaelo 
Pierre Filibert Guglielmi di Va
lentina d’Antonguolla), tegyve
nęs trisdešimt vienerius metus. 
Gražioji italų Gina Lollobrigi- 
da. Miklusis Fred Astaire suGin- 
ger Rogers. Momentas iš filmo 
apie Afriką "Trader Horn". "Am
žinasis jaunuolis" Maurice Che- 
valier su Jeanette MacDonald 
"Linksmojoje našlėje”. Gary 
Cooper, Norma Shearer, Al Jol- 
son, Harold Lloyd, Greta Garbo, 
Roy Rogers ir eilė kitų.

Vieni pagaminti gerai, atrodo 
tarsi gyvi. Yra silpnai "sugau
tų", ir netikusiai nulipdytų. Ma- 
rilyn Monroe, kuriai tolygios pa
saulis greit nesulauks, nuvaš- 
kinta visai prastai, atrodo pap
rasčiausia studenčioke, ar eiline 
sekretore. Toji moteris turėjo 
nuostabią "kibirkštėlę". Iš savęs, 
kaip artistės, labai daug reikala
vo, ir daug davė. Nevykusiai nu- 
vaškinta Brigitta Bardot, nors 
parinkta iš pikantiško filmo "Ir 
Dievas sukūrė moterį".

WITH A SMILE 
AFTER A NIGHT ON A 

SEALY POSTUREPEDIC 
the "no niorning bacKache" mattross

greet the

NEW
DAY

See it today at

Benedict Bukauskas 
Clarence Zweigart 

Factory Distributors 
3503 St. Clair Avė.

TORONTO LIETUVIŲ 
DĖMESIUI!

Pranešame, kad p. A. 
Statulevičiui maloniai suti
kus, Toronte atidaroma Dir
vos atstovybė, kur paran
kiai ir patogiai galite su
tvarkyti Dirvos prenume
ratos ir kitus reikalus.

Atstovybės adresas : 
Lietuvių Namai, 
1129 Dundas at 
W., Toronto 3, 
O n t., telefonas: 
L E 2-8 7 2 3.

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų ”REAL ESTATE”. 
įstaiga yra narys "NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

$6,900 PILNA KAINA
Lake Shore East 332 gt.

4 kambarių, vieno aukšto, 
50x50 pėdų sklypas su pri
vataus paplūdymio privile- 
giiom. Kreiptis pas Daną 
Čipkiene. tel. 944-2167.
WM. BYRNE — REALTOR

MU 1-6100
United Multiple Listing

Service
(52, 53, 54)

HELP WANTED MALĖ

DARBAS KAPINĖSE
Beadford Heights. Rimta 

pora, butas su baldais, alga.
Skambinti Cleveland, 

MO 3-8308.

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBURGH Htgs. 
area, 4 Rooms dawn $.70.0jū, 4 
Rooms up $65.00 all utilities 
paid for except eleetric. Quiet, 
elean apt. Basement, yard. Tele- 
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

(68)

HOUSE FOR SALE

NEWBURGH HGTS., 4024 E. 
26. By owner. (2) 4 Room suite. 
(2)2 Room suite. Private Baths, 
gas furnace. Mušt sacrifice. 
$15,460. Telephone: 883-9856 — 
after 6 P. M. IM 7-7080.

(68)

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Motinos Dienos proga 
ši sekmadieni, gegužės 5 
diena, šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje 10:3^ vai. pa
maldos už Pilėnų tunto 
skautų gyvas ir mirusias 
motinas. Pilėnų tunto skau
tai prašomi pamaldose da
lyvauti uniformuoti.

• Pilėnų tunto skautų 
sporto šventė įvyksta šį 
šeštadienį, gegužės 4 d., St. 
Clair Recreation patalpose. 
Vyresniesiems pradžia 10 
vai. ryto, o lankantiems li
tuanistinę mokyklą pradžia 
1:30 vai. p. p. Tuntininkas

Pavykęs margučių vakaras
Balandžio 21 d., 3 vai. p. 

p. Naujos parapijos salėje 
buvo graži proga išgyventi 
tikrų lietuviškų Velykų 
nuotaiką, žemutinėje ■ salė
je buvo išdėstyti raštuoti 
margučiai. Ypačiai gražiai 
atrodė Moksleivių Ateiti
ninkų Maironio kuopos sta
las, kur, apart margučių, 
galima buvo matyti gražiai 
išdėstytus Velykų tradici
nius reikmenis, k. a. šv, 
vanduo, kempinė, pyragas 
ir kt.

Scenoje buvo suvaidintas 
montažas, "Velykų bobu
tė", kurį parašė VI. Butkie
nė. Režisavo VI. Braziulis.

Velykų bobutės rolę labai 
gražiai perteikė žiūrovams 
Kazėnienė. Dalyvavo dekla- 
matorės: Rūta Butkutė, Vi
lija Nasvytytė ir Loreta 
Nykštėnaitė, gracinga jau
nutė šokėja M. Dautartaitė 
ir kiškeliai: Dana Balčiū
naitė, Julytė Ignatavičiūtė, 
Rūta Maželytė, Dalia Palu
binskaitė, Valerija čiup- 
rinskaitė ir Ugnelė Stasaitė.

Margučiams premijų o t i 
komisija, susidedanti iš 
dail. VI. Stančikaitės-Abrai- 
tienės, VI. Butkienės, O. 
Karpienės ir muz. Alf. Mi
kulskio, skyrė I, II ir III 
premijas už liet, raštais iš
margintus margučius Moks
leivių Ateitininkų Maironio 
kuopos stalui.

I premija 10 dol.
II premija knyga "Silija” 

— Sillanpaa.
III premija knyga "Pasa

kojimai" — Vaičiulaičio.
Toliau paskirta:
I premija Julijai Staškū- 

naitei už plunksna išrašy
tus liet, margučius.

II premija — Ingridai 
Stasaitei, naudojant vašką 
ir dvi spalvas.

III premija Mirgai Kižie- 
nei, naudojant vašką ir pei
liuką.

Premijas buvo paskyręs 
dr. J. Stankaitis. Margučių 
vakarą organizavo A. L. R.
K. Moterų Sąjungos 36 kuo
pa.

Įvairenybių programa
šj sekmadienį, gegužės 5 

d., 5:30 vai. p. p. Naujosios 
parapijos salėje įvyksta Ta
lentų vakaras. Turėsime 
progos išgirsti ir matyti 
įvairių talentų, taip pat 
mums žinomus solistus: Ju
lių Kazėną ir V. Jurgeli. 
Dalyvaus taip pat šiemet 
vykstančios į tautinių šokių 
šventę Vysk. M. Valančiaus

Lituanistinės mokyklos šo
kėjos. Vakarą rengia Nau
josios parapijos choras. At
silankykime ir "paremkime 
mokyklos statybos fondą.

• LB II apyl. metinis na
rių susirinkimas įvyks š. m. 
gegužės mėn. 26 dieną.

LB II apylinkės solidaru
mo mokesčiai priimami šeš
tadieniais po pamaldų šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos patalpose, o taip pat 
B. Gaidžiūno delikatesų 
krautuvėie "Patria”.

L. B. II Apyl. Valdyba

• Nationalities Services 
Center turės metinį narių 
(organizacijų atstovų) su
sirinkimą gegužės 8 d., tre
čiadieni, 8 vai. vak. City 
Club of Cleveland (712 Vin- 
cent Avė.) patalpose. Ta 
proga kalbės Immigracijos 
komisijonierius Mario T. 
Noto, iš Washingtono, tema 
"Visuomenės opinija ir ad
ministracijos politika imi
gracijos klausimais".

Įėjimas laisvas.
• Clevelando Orkestras 

uždaro savo 45-ąjį sezoną 
su serija koncertų mokykli
niam jaunimui. Pradedant 
pirmadieniu, gegužės 6 d. 
orkestras patieks 10 kon
certų, kuriuos išklausyti 
sudaromos sąlygos visoms 
šiaurinės Ohio srities mo
kykloms.

9 tų koncertų apims vien 
tik rusų kompozitorių kūri
nius (Glinka, Borodin, 
M o u s sorgski. Stravinski, 
Prokofiev, čaikovski, Rims- 
ki - Korsakov). Dešimtame 
koncerte vyresnių klasių 
gimnazijų mokiniai bus su
pažindinami su 2^ šimtm. 
kompozitorių kūriniais.

Koncertus remia Kulas 
fundacija.

PADĖKA

Petrui Maželiui už scenos 
apipavidalinimą ii’ apšvieti
mą, Vincui Apaniui už ma
loniai paskolintas gėles, Tė- 
vvnės Garsų radijo valan
dėlės vedėjui Juozui Stem- 
pužiui už garsinimą, darbi
ninkams ir šeimininkėms, 
dirbusiems koncerto metu 
ir visiems vienu ar kitu bū
du prisidėjusiems prie me
tinio koncerto pasisekimo 
tariame nuoširdų ačiū.

LTM Čiurlionio 
Ansamblis

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

VISAIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis j 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2-4450
642 Meadow Lane Dr. 
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Leonas Barauskas, Birutė Pflkekevičiūtė, Kazys 
Veselka ir Zigmas Lapinas.

DIHVDS VAKARAS
1963 M. GEGŪŽĖS4D„ 7 V. V.

Slovenian Auditorium salėje,
6417 St. Clair Avenue

Programoje: DAILIOJO ŽODŽIO KONCERTAS, dalyvauja
buv. Montrealio Lietuvių Dramos Teatro aktoriai: režisierė ir dramaturge — BIRUTEi 
PŪKELEV1Č1ŪTE, LEONAS BARAUSKAS, KAZYS VESELKA.

Muzika — ZIGMO LAPINO. Programos vedėja — VILTIS VAIČIŪNAITE.

Bilietai — po $3.00, $2.50, $2.00 ir $ 1.00 gaunami D I R V O J E .

KONCERTO PRADŽIA 7 VAL. VAK. 
PO KONCERTO ŠOKIAI IR TURTIN
GAS BUFETAS.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

Dirvos vakaro rengėjai jau 
pasiruošę pakelti uždangą

O uždangai pakilus, iš
girsime dailiojo žodžio kon
certą, kokio dar nebuvome 
matę ir girdėję.

Pajėgiausios lietuvių dra
mos teatro jėgos, dramatur
ge!, rašytojai ir režisierei 
Birutei Pūkelevičiūtei vado
vaujant, atliks rinktinę pro
gramą, gi pabaigai turėsi
me progos susipažinti su di
deliu pasisekimu Chicagoje 
praėjusio Aukso žąsies 
spektaklio būdingiausia da
limi — Stebuklų Naktis, 
vaidinant B. Pūkelevičiūtei,
K. Veselkai ir L. Barauskui.

Programa neužtęsta. bet 
įvairi, puikiai parinkta ir 
paruošta, be to, pakanka
mai originali. Bet ją reikia 
pamatyti, kad galėtume 
įvertinti.

Programos pradžia 7 vai. 
vak. Bilietai gaunami Dir
voje šeštadienį gegužės 4 d. 
iki 2 vai. p. p., Slovėnų Au
ditorijoje prie iėjimo nuo 
5:3C vai. vak. Bilietų kaina 
nuo 3 iki 1 dol.

Po koncerto, šokiai ir vai
šės.

• Diskusijos apie Lietu
vos laisvinimą (tarptauti
niu, kultūriniu ir organiza
ciniu atžv.) jau šį sekma
dienį po Sumos šv. Jurgio 
parapijos salėje.

Suglaustus praneši mus 
padarys adv. J. Smetona, 
dr. R. Šilbajoris ir Vliko 
narys A. J. Kasiulaitis.

Lietuvos išlikimas parei

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Clevelande penkto skyriaus mokiniai su savo mokytoju J; Vi
lionių ir kapelionu kun. J. Grigoniu, V. Pliodžinsko nuotrauka

V. Pliodžinsko nuotrauka

televiziją ir radiia padarė

LB II apylinkės Clevelande naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: Karsokas, Vasiliauskas, Karalis, Gal 
žūtis, Karpius, Stuogis ir pirm. Eidimtas.

na nuo mūsų pačių — visų 
mūsų veiklumo, veiklos sis
temingumo, takto...

Dalyvaukime diskusijose 
visi vardan tos Lietuvos: 
paieškokime bendrų tinka
miausių savo krašto laisvi
nimo kelių.

• LB Clevelando I Apy
linkės nauja valdyba. Ba
landžio 7 d. metiniame su
sirinkime išrinkta Clevelan
do I Apylinkės valdyba: Fe
liksas Eidimtas, pirm.; K. 
S. Karpius, vicepirm. (val
dyboje dalyvauja nuo pat 
apylinkės įsteigimo, jau 11 
metai); Vytautas Stuogis, 
sekr.; Kazys Karalis, ižd.; 
Kazvs Gaižutis, švietimo- 
kultūros reikalams; Albi
nas Karsokas, solidarumo 
įnašų; A. Vasiliauskas, pa
rengimų.

Savo posėdyje valdyba 
aptarė plačią savo veiklos 

w ' 1
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programą šiems metams. 
Pats pirmutinis reikalas 
yra ruošimas vakaro pa
remti Clevelando šokėjų ke
lionę į Tautinių šokių šven
tę Chicagoje. Clevelande 
tas vakaras rengiamas šeš
tadienį, birželio 8, šv. Jur
gio parapijos salėje.

Kitas didelis šių metų 
įvykis bus rengimas Cleve
lando apylinkės dešimtme
čio gyvavimo paminėjimo, 
sutaikant su Tautos šven
tės diena rugsėjo 7 ir 8 d. 
Tą dieną I apylinkė pasiry
žus įvesti tradicinę metinę 
Bendruomenės šventę, ir 
rengti su iškilminga pro
grama.

Apkalbėjo ir kitus įvai
rius sumanymus, paskaitų 
rengimą, parodą ir t.t., apie 
ką su laiku bus plačiau pra
nešta. (k)

• Susisiekimo komisijo- 
nierius Sam Skerotes per 

griežtą įspėjimą Clevelando 
mokyklų mokiniams, kad 
vykdami i mokyklas ar iš 
jų į namus, gatvių pašaliais 
sustoję nebandytų sulaikyti 
automobiliais važiuojančius, 
prašydami pavėžėti. Prie
miesčiai turi išstatę prie 
gatvių iškabas skelbiančias 
”NO HITCH HIKING”. Tuo 
daugiausia užsiima jauni
mas. Jei lietuvių jaunimas 
taip daro, patartina drausti.

Skerotes pareiškė, jog po
licija laikysis įsakymo jau
nuolius, sugautus taip da
rant, areštuoti. Nuvežus 
policijos nuovadon, bus pa
šaukiami suimto jaunuolio 
tėvai jį pasiimti, su griežta 
pamoka visiems prisilaiky
ti policijos įvestos tvarkos. 
Suimtus antrą kartą polici
ja baus piniginėmis pabau
domis.

Tai reikalinga išvengimui 
augančių susisiekimo nelai
mių mieste, sako Skerotes.

Vilniaus legenda
Tai kiekvieno mūsų pasi

didžiavimas: ji primena 
mums didžiavyrių laikus. 
Ją girdint, tartum ekrane, 
slenka pro mus Gediminas, 
krivių krivė Lizdeika. Ro
dos, girdi, kaip staugia ge
ležinis vilkas Gedimino kal
ne ...

Lietuvių rašytojų apdai
nuotasis Vilnius, o ir mūsų 
pačių lūpomis kartoti žo
džiai: ”Ei, pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim”, dau
gelio širdyse tebėra gyvi. 
Tačiau, svetimoj šalyj gy
venant, meilė mūsų tėvynės 
praeičiai — tik rusena. Ji 
rusena suaugusiuose, o jau
nimui turi būt įžiebta.

Ir štai šv. Kazimiero Li
tuanistinė Mokykla š. m. 
gegužės mėn. 11 d., 7 vai. 
vakaro, Naujosios parapi

jos salėje stato Mykolo 
Vericlausko ' parašytą "Vil
niaus legendą”. Režisuoja 
Z. Peckus, dekoracijos — 
Algio Muliolio.

Tai ir bus vienas iš tų 
vakarų, kuriame atsiskleis 
tėvynės praeitis savo gro
žiu. Vakaras, kuriame Ge
dimino dvasios žodžiai su
stiprins mūsų viltis, kad 
”ties Vilnium nušvis lais
vės saulė”.

Rengėjai kviečia visus, 
kurie gali atsilankyti. Po 
vaidinimo — vaišės ir šo
kiai grojant geram orkes
trui.

Bilietai iš anksto gauna
mi pas mokyklos tėvų ko
miteto narius, o vėliau — 
prie įėjimo.

• Jurgis Bakūnas, šv. 
Jurgio parapijos 8 skyriaus 
mokinys, laimėjo pirmą vie
tą ir $25.00 premija, geriau
siai pasirodęs rašinių kon
kurse, paskelbtame Serra 
Club. Tema "Kodėl žmogus 
privalo būti religingas ?”

K o n k ursas skelbiamas 
valstybiniu mastu. Jaunasis 
Jurgis Bakūnas, laimėjęs 
šiaurės rytų regijone pirmą 
vietą, turi visus davinius 
iškilti aukščiau ir — linkė
kime jam drąsos ir sėkmės 1

BETTER LAWNS AND 
GARDENS CO.,

V. Apaniaus vadovaujama, 
atlieka sodininkystes patar
navimus ir patarimus. Be to 
galite nusipirkti pievoms 
trąšų, chemikalu, sėklų ir 
įvairių augalų. Prie progos 
užsukit ar naskamhi”kit 

12518 Lake Shore Blvd.
Cleveland 8, Ohio. 

Tel. PO 1-5614.

SEWING MACH1NE 
OPERATOR

Steady employment — 
higlT hourly rate and piece- 
work — pleasant working 
conditions — paid holidays 
and vacations,

Work-Wear Corporation
1768 East 25th St.
South of Payne Avė.

(51, 52)

GERI NAMAI
6 kamb. vienos šeimos 

į šiaurę nuo Lake Shore 
Blvd., didelis namas, pilnas 
rūsys, 2 garažai.

5 kambarių netoli E. 185, 
tik 20 metų senumo, geras 
nedideliai šeimai.

Plytinis, 4 metų senumo, 
4 miegamieji, 2 pilnos vo
nios, padalintas rūsys, 2 ga
ražai.

Mažesnis, tik 2 miega
mieji, viskas viename aukš
te, arti E. 185 gt., geras.

2 šeimų labai gerame sto
vyje — plytinis.

2 šeimų nedidelis, beveik 
naujas, netoli Euclid gat
vės, garažai, gražiai įreng
tas rūsys.

Naujas Wickliffe, 3 mie
gamieji, prašo tik $18,500.

Trijų miegamųjų Euclide 
prie E. 185 gt., labai švarus.

Krautuvė ir namas prie 
E. 185 gt., nebrangus, ga
lima viršuj gyventi, o apa
čioj prekiauti.

Netoli Twist-Drill Co., 4 
šeimų plytinis ir 2 šeimų 
nedidelis ant vieno sklypo, 
prašo tik $23,000, $300 pa
jamų į mėnesį.

Turime du apleistus na
mus prie Naujos parapijos. 
Norintieji dirbti ir turin
tieji jėgų galėtų pirkti.

Norintieji pirkti, parduo
ti, ar mainyti, prašome su
stoti ar paskambinti į

EAST SHORE REALTY
United Muitiple Listing

Service
Juozas Mikonis — Realtor 
780 E. 185 IV 1-6900 

Res. KE-1-2190

• Parduodamas automo
bilis — 100 de luxe 1959 m. 
modelis.

Skambinti tel. MU 1-9008 
po 6 vai. vak. (51-53)

• Išnuomojamas kamba
rys prie Naujosios parapi
jos.

Telefonas: 481-7112.

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 20 NEWBURGH Htgs. 
area, 4 Rooms down IĮ70.00, 4 
Ropmg up 805.00 all utilitier. 
paid for except electric. Quict, 
clean apt. Basement, yard. Tele
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

(68)

HOUSE FOR SALE

NEWBURGH HGTS., 4024 E. 
26. By pwnpr, (2) 4 Room suite. 
(?) 2 Room suite. Private Baths, 
gas fumace. Mušt sacrifice. 
$15,460. Telephone: 883-9856 — 
after 6 P. M. IM 7-7080.

(68)
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KAS IR KUR?
• Dirvos novelės konkur

so pirmasis laureatas bus 
paskelbtas koncerto metu, 
gegužės 4 d., šeštadienį, 
Slovėnų salėje.

Konkurso jury komisija, 
kurią sudarė H. Nagys, J. 
.Jankus ir AI. Laikūnas, kad 
ir kebliomis sąlygomis (iš
siskirstę po tolimas vieto
ves), sklandžiai ir darniai 
atliko savo pareigą ir lai
mėtojas buvo išaiškintas ir 
jo kūrinys išnagrinėtas be 
kliūčių.

Dirvos redakcija šia pro
ga reiškia savo padėką jury 
komisijos nariams ir taip 
gausiai konkurse dalyvavu
siems mūsų rašytojams.

Gili padėka priklauso me
cenatui Simui Kašelioniui 
Chicagoje, novelių konkur
sų pradininkui.

Dirvos novelės konkursai 
bus skelbiami kas metai, 
tad reikia tikėtis, kad ir 
sekančiame konkurse nove
lių derlius nebus menkesnis.

Tenka apgailestauti, kad 
novelės konkurso materiali
nės sąlygos ir nuotoliai ne
leidžia laimėjusio autoriaus 
čia vietoje tinkamai pa
gerbti.

Reikia tikėtis, kad tam 
atsiras sąlygos ateityje.

• Vytautas Kavolis, De- 
fiance Universiteto. Ohio, 
sociologijos ir antropologi
jos profesorius, pasirodė 
savo strainsniu ”Abstract 
Evpręsionism and Purita- 
nism” The Jonrnal of Aes- 
thetics and. Art Criticism 
žurnalo XXI/3 nr. skiltyse.

• Papildant Dirvoje tilpu
sią informaciją (balandžio 

Kazimieras Valeika, East Chicagos lietuvių kolonijoje praeitais 
metais suorganizavo Liet. Fondui 1,000 dol. LF kason {nešdamas 
vietos liet. B-nės vardu. Nuotraukoje Kaz. Valeika ir jo žmona Va
lerija, kuri yra aktyvi ir nuoširdi visuomenininkė.

Iz.Valančiaus nuotrauka

LB East Chicagos valdyba. Sėdi iš kairės: Antanas Čekas, valdybos narys, Stepas Karvelis — 
kasininkas, Petras Indreika -- pirmininkas, Jonas Rimkūnas •- vicepirmininkas ir Juozas Liūbinas 
-- sekretorius. Iz. Valančiaus nuotrauka

10 d. Dirvos nr. 42) apie 
muz. P. Ambrazą, šv. Jur
gio parapijos Clevelande 
vargonininką, tenka pridur
ti, jog muz. P. Ambrazas 
muziką yra studijavęs Kau
ne pas prof. J. Naujalį, J. 
Tallat-Kelpšą. Julių Starką, 
A. Kačanauską, J. Bendorių 
ir Klaipėdos Konservatori
joje švietimo Ministerijos 
muzikos ir dainavimo mo
kytojų kursuose.

1928 m. spalio 1 d. išlai
kius egzaminus Klaipėdos 
Konservatorijoje, P. Am
brazas įsigijo dainavimo ir 
muzikos mokytojo diplomą.

Tremtyje savo muzikos 
žinias papildė Regensburge 
ir Nuerenberge.

• Leonas ir Juzė Jauge- 
liai balandžio 27 d. atšven
tė savo artimųjų tarpe ve
dybinio gyvenimo 50-tąjį 
sukaktį.

L. Jaugelis Lietuvoje bu
vo žinomas statybos rango
vas ; nors dabai- gyvena 
Montrealio apylinkėje, bet 
vis nepraranda vilties pa
matyti savo gimtąjį kraštą.

Šiuo metu džiaugiasi tu
rėdami savo kaimynystėje 
dukterį dail. šablauskienę 
su šeima ir būdami nuola
tinėje globoje sūnaus inž. 
Stasio ir marčios dr. Aldo
nos. Dažnai juos aplanko 
duktė iš Chicagos, visi pen
ki anūkai ir viena proanūkė.

• Jonas ir Albina Bra
zauskai, iš Waterburv. Con. 
įstojo i Lietuviu Fondą na
riais įmokėdami savo pir
mąją šimtinę.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ

V. Petravičiaus ir J. Pautieniaus meno parodos Los Angeles rengėjai su dail. J. Pautienių. Sėdi iš 
kairės: D. Polikaitienė, dail. J. Pautienius, B. Skirienė. Stovi: Lietuvių Dienų redaktorius B. Braz
džionis, Aldona Brazdžionienė, Liet. Dienų leidėjas A. Skirius ir L. Dienų administratorius J. And
rius. L. Kančausko nuotrauka

• Petravičiaus ir Pautie- 
niaus, žinomų lietuvių dai
lininkų, meno kūrinių paro
da iškilmingai atidaryta ba
landžio 21 d. Lietuvos kon
sulo dr. J. J. Bielskio Los 
Angelėje, Calif. Paroda su
sidomėjimas didelis. Lietu
viai nupirko nemaža pa
veikslų. Dail. J. Pautienius 
Los Angelėje pasiliks il
giau. Galvoja net persikelti 
visam laikui -

• Dirvos bendradarbio 
Tado Mickaus antro sūne
lio, Edvardo, krikštynų ba
lius įvyko balandžio 20 d. 
Dalyvaujant gausiam lai
mingų tėvų pakviestų arti
mųjų būriui, linksmintasi 
lietuviškų dainų, žaidimų, 
muzikos fone. Jie gyvena 
Kalifornijoje prie Los An
geles. '

* "Muzikos žinios" išleido 
komp. Broniaus Budriūno gies
mę "Sveika Marija" pritaikytą 
solo, chorui ir vargonams. Rei
kia pažymėti, -kad jų išleidimo 
kaštus padengė Paulina Petkus, 
gyv. Monrovia, Californijoj.

GALDIKO DARBŲ 
PARODA 

PHILADELPHIJOJE
Gegužės 4 d., ateinantį' 

šeštadieni, 4 vai. p. p., Phi- 
ladelphiioje žinomojo lietu
vių bankininko C. Chelede- 
no vadovaujamo Liberty 
Federal Savings & Loan As- 
sociation patalpose, 202 
North Broad St., atidaroma 
dailininko Adomo Galdiko 
darbų paroda, kurią globoja 
Lietuviu Bendruo menės 
P h i 1 adelphiios Apylinkės 
Valdyba. Atidaromąjį žodį 
tars dailininkas Romas Vie
sulas.

Paroda bus atidara iki 
gegužės 12. Lankomosios 
valandos: darbo dienomis 
banko darbo valandomis, o 
gegužės 4, 5, 11 ir 12 nuo 
4 iki 10 vai. vakare.

Scena iš linksmos A. Rūko komedijos "Bubulis ir Dundulis", kuri 
bus suvaidinta Los Angeles Dramos Sambūrio gegužės 11 d. 8 vai. vak. 
Assistance League Play House, 1367 N. St. Andrews PI. Nuotraukoje: 
Bubulis -- V. Gilys ir Dundulis — J. Janušauskas.

AMŽIUS NETRUKDO 74 
METŲ AMŽIAUS 

LIETUVIUI

Columbus, Ohio vietinis 
laikraštis idėjo straipsnį ir 
fotografiją apie mūsų tau
tietį Joną Rouiką. Franklin 
County Congreso atstovas 
Samuel L. Devine tą progą 
jį pasveikino.

Nežiūrint, kad rugsėjo 
mėn. 10 d. Tonui Rouikui 
sueina 75 metai, jis yra dar 
aktyvus savo profesijoje 
kaip dailydė-meistras. Fo
tografijoje matome jį den
giant namui stogą.

Be savo profesinio darbo 
Jonas neužmiršta ir lietu
viškų reikalų. Lanko lietu
viškus subuvimus ne tik 
Columbus mieste, bet pasie
kia ir Clevelanda. Skaito lie
tuviškus laikraščius, neat
silieka ir pinigine auka.

Nežiūrint, kad jis paliko 
Lietuvą 1912 metais, bet 
labai gerbia nusipelniusius 
Lietuvai žmones, o ypatin
gai aukštai vertina a. a. pre
zidentą Antaną Smetoną ir 
jo šeimą.

Neužmiršo Jonas Rouikas 
ir naujai atvykusių lietuvių 
i Columbus, surasdamas 
darbų arba priimdamas 
dirbti nas save.

Linkėtina Jonui Rouikui 
dar ilgus metus būti sveiku 
ir aktyviu. A. J.

L. Kančausko nuotrauka

Nuo Telšių iki 
Melbourno

VINCAS NAVICKAS 
buv. Lietuvos Konsulato 

sekretorius Charbine

Kur jų nėra ir kur jų ne
buvo? Klausimas, tinkąs ne 
tik dabartinei mūsų išeivių 
kartai. Lietuva maža, bet 
lietuviai pažįsta pasaulį ir 
pažįsta jį ne nuo šiandien.

Vincas Navickas, 1890 m. 
gimęs Varrtių valse., Telšių 
apskr., keliavo ilgą kelionę, 
kol atsidūrė tolimoj Aus
tralijoj. .

17 m. amžiaus būdamas 
baigė Šiaulių gimnaziją. 
Lankė buhalterijos kursus 
Kaune. Dirbo gubernato
riaus kanceliarijoje Kaune. 
Gi gero bičiulio inž. Popelio 
kviečiamas 1915 m. išvyko 
j Charbiną, kur gavo geres
nę buhalterio tarnybą Rytų 
Kinijos geležinkelių valdy
boje, kurioje teko išbūti iki 
1934 m.

Tarnyba 
Bet neteko 
suomeninių 
m. kartu su kun. Vladu Ma
žonų buvo įsteigta Charbi
no Lietuvių Piliečių Drau
gija, kuriai priklausė 700 
narių.

Medžiaginiai prasimušęs 
V. Navickas, įsigijęs net 
perfumerijos fabrikėlį, rė
mė ne tik darbu, bet ir lė
šomis lietuvių veiklą. Ne 
veltui 1934 m. Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministerijos 
buvo paskirtas Lietuvos 
Konsulato Charbine sekre
torium ir tame poste išbu
vo iki 1940 m. liepos mėn., 
kada Sov. Sąjungai okupa
vus Lietuvą, buvo privers
tas apleisti konsulatą.

Komunistinis režimas su- 
likvidavo ilgu metų darbą 
ir jo vaisius. 1952 m. V. Na
vickas ir vėl liko tuščiomis 
rankomis.

S”šluhavo sveikata ir čiame visus praleisti tą die- 
»+eitis atrodė beviltiška, kol ną linksmai su mumis. Ačiū. 
Australi’oie atsidū rusių Steponas irValentind
kunigu Eisymonto ir Būt- Minkai

lieka tarnyba, 
pamiršti ir vi- 
reikalu. 1933

kaus dėka atsidūrė Austra
lijoje.

Šiuo metu V. Navickas 
gyvena vienoje Melboumo 
p r i e g 1 audoje (Nazareth 
House) su savo žmona ir 
džiaugiasi lietuvių gerašir
džių parūpinta pastoge ir 
duonos kąsniu.

Kun. Eisymontas yra bu
vęs Charbino lietuvių para
pijos klebonu.

Nuo Varnių iki Melbour- 
no — ilgas ir vingiuotas ke
lias. Kiek gi lietuvių tą ta
ką yra išmynę?

VASAROS ATOSTOGOMS 
ARTĖJANT

Vieni jau turi susiplana
vę vasaros atostogas, kiti 
dar galvoja, kur geriausia 
jas praleisti.

Ta proga kyla klausimas, 
ar daug kas žino ir ką žino 
apie atostogas Pennsylvani- 
jos Poconos kalnuose ir slė
niuose, kur vasarviečių 
įrengimai, gamtos žavumas 
ir įvairumas ne veltui su
teikia Echo Valley vietovei 
atostogaujančių rojaus var
dą.

Įsidėmėtina ir tai, kad 
toje žavingoje ir visų sko
niui pritaikytoje vasarvie
tėje vieną žymiausių vietų 
užima vasarvietės savinin
kas lietuvis J. Garmus.

Iš jo skelbimo Dirvoje 
galite sužinoti, kokiomis są
lygomis ir ką galite veikti, 
vasarodamas vienoje iš žy
miausių vasarviečių. Para
šius ar paskambinus J. Gar
mui (Echo Valley, Echo 
Lake, Pa.), gausite ir kata
logus, kurie dar vaizdin
giau, dar aiškiau suvilios ir 
pakreips jūsų planus šios 
vasaros atostogoms.

Palaikykime savus vasar
viečių savininkus ir kartu 
pasidžiaukime atostogomis 
vietovėse, kurios tikrai pa
togios susisiekimo atžvilgiu 
ir kuriose rasite nuoširdų, 
lietuvišku svetingumu pa
tarnavimą.

BOSTON

• Seniausia lietuviška ra
dijo programa Naujoj Ang
lijoj 29 metų sukaktuvių 
talentų popietyje ir gražuo
lės ”Miss Lithuania of N. 
E.” baliuje už geriausiai 
pasireiškusius talentus do
vanas laimėjo: 1) Milda 
Bakšytė už skambinimą; 2) 
Laima Baltušytė už eilėraš
tį) ; 3) Eglė ir Darius Su- 
batkevičiai už šokį; 4) Jean- 
ne šumskiūtė už baletą; 5) 
Ramunė ir Saulius Cibai už 
dainavimą. Už gražius mar
gučius dovanas laimėjo: 
Vera Marcelionienė, Lillian 
Gailienė ir Antosč Mathus. 
šokių kontestus laimėjo: 
”Mamės ir Papės” polką 
Ona ir Kazys Ulevičiai, 
"Jaunimo polką” laimėjo 
Eugenija ir Pranas Rač
kauskai, valsą — Marija ir 
Jurgis Jurėnai.

Dėkojam visiems atsilan- 
kusiems, talentams, paren
gimo talkininkams — Onai 
Gaputienei, Uršulei Sadui- 
kienei, Bronei Venckienei, 
Monikai Plevokienei, Bro
nei ir Onai Vaičaitienėms, 
Antaninai Prakapienei, Al
binai Skoltanis, Eugenijai 
Račkauskienei ir Donatui 
Voleišai už puikų tortą.

Dėkojame biznieriems ir 
organizacijoms už progra
mos skelbimus, laikraščiams 
už patalpinimą korespon
dencijų.

Baigiant pranešam, kad 
šių radijo programų meti
nis piknikas įvyks rugpiū- 
čio 11-tą, gražiam, malo
niam, lietuviškam Romuvos 
Parke, Brocktone. Prašome 
kitų organizacijų tą dieną 
nerengti kito pikniko. Kvie-
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